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 رانی دکتر صفوینسخ

 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و یازدهمین گنگره ساالنه انجمن ژئوپلیتیک ایرانرئیس 

 

از میزبان محترم یازدهمین کنگره، امیر مومن ،  ویژه هتقدیر از حاضرینی که در این کنگره شرکت کردید و ب 

ره و تالش های علمی و کارهای بزرگ خردمند و شجاع سرتیپ دکتر فخری و زحمات ایشان برای برگزاری کنگ

این سازمان بسیار ارزشمند جمهوری اسالمی نه تنها برای نیروهای مسلح بلکه برای عمران و آبادانی کشور عزیزمان 

ایران و حتی کمک به کشورهای همسایه انجام شد. صمیمانه از هیات مدیره محترم انجمن ژئوپلیتیک جناب آقای 

ای دکتر ربیعی و همکاران عزیزم اعضای محترم انجمن ژئوپلیتیک تقدیر و تشکر می کنم. دکتر اخباری ، جناب آق

از اینکه بر خی از اساتید محترم که توفیق حضور نداشتند در این جلسه و بصورت وبینار در این جلسه و پنل های 

 .نمتخصصی شرکت می کنند تشکر می کنم. از اعضای پنل های تخصص چهارگانه هم تشکر می ک

در این صحبت کوتاه دو محور سخنرانی در نظر گرفتم. محور اول عبارت است از افول و سقوط امپراطوری       

آمریکا در مقیاس جهانی در دهه سوم قرن بیست و یکم و محور دوم صحبتم پیش بینی اخراج قطعی ارتش 

   .یکتروریستی آمریکا از غرب آسیا تا چند سال آینده از نگاه ژئو استراتژ

بنظر بنده بزرگترین رخداد و ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک غرب آسیا در قرن بیست و یکم همین اخراج قطعی ارتش 

آمریکا در غرب آسیا ست. در رابطه با محور اول صحبتم بعنوان یک تحلیل و اندیشه و تفکر راهبردی جغرافیای 

خالصه بیان می کنم و چنانچه خداوند متعال فرصتی را داد سیاسی و ژئو استراتژیک نتایجی را برای شما بصورت 

روزگاری بر این عالم گذشته است که حتی صحبت از مبارزه با قدرت بی رقیب  .آن را بصورت مقاله چاپ می کنم

دنیا یعنی امپراطوری آمریکا مضحک، غیر علمی و غیر معقول و حتی رمان خیالی محسوب می شد. هم اکنون در 

میالدی، شاهد رخداد های  21شمسی و دهه سوم قرن 15هجری شمسی و ورود به قرن  1400ل جدید آستانه سا

میالدی  21های علمی افول و سقوط امپراطوری آمریکا در مقیاس جهانی در دهه سوم قرن زیر برای استدالل

قدرت هژمون آمریکا طی دلیل اول: شکست ایاالت متحده آمریکا برای تشکیل تنها ابر قدرت جهانی و یا  .هستیم
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سی سال گذشته پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و برای کسب برتری قدرت اقتصادی، توانایی نظامی و 

دلیل دوم:  2رهبری و مدیریت سیاسی جهان حتی در مسایل ایدئولوژیک وفرهنگی جهان و ایجاد دهکده جهانی.

والت درونی جامعه آمریکا و سیاست مداران آمریکا دارد . در افول و سقوط امپراطوری آمریکا ریشه در تغییر و تح

انتخابات اخیر برای همه اندیشمندان علوم سیاسی، جامعه شناسان و اقتصاد دانان این افول آشکار شد و رئیس 

جمهور مغرور و بیشعور سیاست بین الملل و امنیت بین الملل و تروریست سابق آمریکا، آخرین تیشه را به ریشه 

 .ای فاسد این امپراطوری زر و زور و تزویر زد و خودش را مفتضح کرد و آمریکا را بسمت افول قطعی سوق داده

و  2001سومین دلیل: آمریکا از بیرون بعلت لشکرکشی نظامی و اشغال دو کشور مظلوم افغانستان در سال های 

و گیر افتادن در صحرای کویری عراق و ارتفاعات افغانستان و عراق و کشتار ده ها هزار نفر از مردم بی گناه  2003

افغانستان و هزینه کردن بیست ساله منابع اقتصادی و انسانی آمریکا و استفاده از رقبای استراتژیک آمریکا مثل 

بنظر می رسه جهان  .چین در بعد اقتصادی و روسیه در بعد نظامی برای حفظ خود و حتی افزایش قدرت نظامی

باال بسمت تغییرات و جابه جایی قدرت از نیم کره غربی به شرقی در حرکت است. دیگر در دهه  کنونی با سرعتی

های آینده هیچ کشور و دولتی چه ایاالت متحده آمریکا ، چه چین و هر کشور بزرگ دیگر تنها ابر قدرت جهان 

بوده معکوس خواهد شد. و  به بعد برقرار 18نخواهد شد و سیر صعودی قدرت غرب به رهبری آمریکا که از قرن 

احتماال در اقتصاد جهانی، قدرت به آسیا بازخواهد گشت و کشورهای بزرگ چین ، هند و روسیه در قالب پیمان 

همکاری شانگ های هم از نظر اقتصادی و امنیتی و نظامی احتماال در مقابل پیمان آتالنیک شمالی قوت خواهد 

های جهانی و امنیت جهانی است و دومین تغییر شکلگیری قدرت جدید  گرفت و این اولین تغییر در مقیاس قدرت

جهان اسالم بر مبنای منابع قدرت عظیم بالقوه و توانمندی های فرهنگی و اقتصادی با جهت گیری تمدن نوین 

ن کشور عضو سازما 57اسالمی با رشد دو میلیارد نفری مسلمانان جهان و وسعت و برتری موقعیت نسبی جغرافیایی 

همکاری اسالمی در قاره های آسیا و آفریقا که وسعت آن از سواحل اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام را در بر می 

درصد ذخایر قطعی  57درصد منابع کشف شده نفتی و بیش از  70گیرد، و وجود ذخایر عظیم نفت و گاز با بیش از 

مله ارتباطات و فناوری های رسانه ای و بیداری گاز جهان و رشد فناوری های جدید و گسترش علوم مختلف از ج

 .ملت های اسالمی از شمال آفریقا تا غرب آسیا از شمال اقیانوس هند و تا کرانه های اقیانوس آرام در شرق آسیا

 جهان اسالم می تواند بعنوان یک قدرت جدید در ایجاد صلح و امنیت پایدار منطقه ای و جهانی تاثیر گذار باشد. 

من در همین جا از تمامی اساتید دانشگاه های کشور عزیزمان، ایران اسالمی و از همه نظریه پردازان در حوزه       

سیاست امنیت بین الملل ، جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک، سیاست خارجی، روابط بین الملل، 
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پژوهان به عنوان  3که این اساتید و شما دانش مطالعات منطقه ای و اقتصاد جهانی، قاره ای و منطقه ای می خواهم 

یک مرجعیت علمی و اندیشمندان ایران اسالمی برای چگونگی همگرایی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و رسانه ای 

ایران با کشور های همسایه و اوراسیا و جهان اسالم و خروج از وضعیت نامساعد فعلی کشور عزیز و ملت عزیز مان 

آیا یکی از رسالت های دانشگاه ها و اساتید و بیش از چهار و نیم  ت مطلوب نظریه پردازی کنید.و رسیدن به وضعی

میلیون دانشجو و یکصد هزار اعضای هیات علمی دانشگاه های تابع وزارت علوم و وزارت بهداشت و شما جوانان 

ارایه راه حل مسایل جهانی  هوشمند و پژوهشگران ارجمند در گیر شدن با مسایل کشور و چالش های پیش رو و

 ،منطقه ای و ملی و ارائه پیشنهاد به تصمیم سازان و مسوالن عالی کشور نیست!؟ 

به فضل الهی ائتالف آمریکایی ها ، صهیونیست ها و بر خی  : در مقیاس غرب آسیا هم چند کلمه عرض کنم      

کل گیری خاورمیانه جدید با محوریت آمریکا کشورهای منطقه برای تغییر جغرافیای سیاسی جنوب غرب آسیا و ش

با شکست مواجه شد و سیاست های آمریکا در سوریه، عراق و یمن با شکست مواجه شده است. به فضل الهی 

سیاست های راهبردی جمهوری اسالمی و همکاران و شرکای بین المللی همچون کشورها ،دولت ها و نیروهای 

اسالمی لبنان ، عراق ، یمن و فلسطین و فدراسیون روسیه در شکست استراتژی جبهه مقاومت مثل سوریه و مقاومت 

سازمان های اطالعاتی امریکا و صهیونیست ها و برخی کشورهای منطقه با شکست مواجه شده و قدرت و نفوذ 

غرب  امنیتی جبهه ی مقاومت در منطقه غرب آسیا رو به افزایش است و ایران بعنوان یک قطب قدرت در -سیاسی 

آسیا در مقابل آمریکا به پیروزی رسیده است و این عالمت روشن را شما در آینده ای نه چدان دور بعنوان خروج 

اجباری آمریکا از غرب آسیا مشاهده خواهید کرد. من امیدوار هستم که منطقه غرب آسیا که در مرحله گذار 

حضور هستند، بطور خاص قدرت اقتصادی چین با  ژئوپلیتیکی قرار دارد بازیگران جهانی دیگری را که در حال

مطرح کردن یک کمربند یک راه، حضور هند در فعالیت های اقتصادی غرب آسیا و کشورهای پیرامونی ایران و 

منطقه و سیاست ایران با نگاه به شرق و با نظریه انتقال آرام قدرت از نیم کره غربی به شرقی ، جایگاه خودش را 

ادالت قدرت آینده جهانی پیدا کند و رهبر عظیم الشان و ملت بزرگ و تمدن ساز ایران بتوانند در در ارتباط با مع

سال آینده تمدن نوین اسالمی را و صلح پایدار و امنیت پایدار را نه تنها در منطقه غرب آسیا بلکه در مقیاس  50

  ... والسالم .جهانی پایه گذاری کنند

 دکتر سید یحیی صفوی                                                                                             

 ایران ژئوپلیتیک انجمن ساالنه کنگره یازدهمین رئیس                                                                      
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 ایرانگزارش دبیر علمی یازدهمین گنگره انجمن ژئوپلیتیک 

  مقدمه

 سیاسی زندگی تاریخ طول در پویایی، این نتیجة در که پویاست و دیالکتیک ماهیتی دارای جهانی، ژئوپلیتیکی نظام

 قدرت از جدیدی ساختار جهانی، ژئوپلیتیک بنیادینِ تحوالت نتیجة در مختلف زمانی های دوره در بشر اجتماعی و

 با را نوینی جهانی ژئوپلیتیکی نظام و گرفته دست در را قدرت چرخة جدیدی نقشة و ابزار با و جدید آرایش با

 امنیت ثباتی، بی و ثبات نظمی، بی و نظم از هایی دوره طبیعی شکل به ژئوپلیتیک جهان. اند داده ،شکل نو فرمولی

 دوره این دارد، قرار «ژئوپلیتیکی گذار» دوره یک در کنونی جهان. کند می تجربه را توازن عدم یا و موازنه ناامنی، و

 . دارد قرار ژئوپلیتیکی نظم دو بین گذار

 ای منطقه فرآیندهای بر منسجم کنترل و مدیریت ضعف یا و فقدان ناامنی، نظمی، بی: ژئوپلیتیکی گذار دورة در 

 بازیگران رشد و ظهور نفوذ، حوزه گسترش مدعی قدرتهای شدید رقابت ناپایدار، ائتالفهای نظامی، تجاوز جهانی، یا

 توسعه آن نظایر و قومی ملی، ای، منطقه محلی، گرایی ،هویت المللی بین و ملی تروریسم قدرت، توازن عدم جدید،

   .یابد می گسترش و

 قدرت موازات به آن پرتو در که است المللبین نظام در مرکزگریز نیروهای افزایش دوران، این مختصات از یکی

 و شکل تدریجی تغییر آن حاصل که است یافته شتاب نیز قدرت مراکزچندگانه ظهور غیردولتی، کنشگران نمایی

 محسوب جهانی سیاست اصلی کنشگران هنوز سیاسی واحدهای و ها دولت البته باشد، می المللبین نظام ماهیت

 .شوندمی

 سبب سرد جنگ دوران در از پس فارسخلیج و خاورمیانه ایمنطقه نظام مختلف ساختارهای و خاص شرایط

 گیری شکل ، گرایی ائتالف ، ثباتی بی زمینه عوامل این و گردید ای فرامنطقه و ای منطقه بازیگران حضور گسترش

 .نمود رافراهم...  و مذهبی و قومی های تضاد گسترش ، امنیت معمای
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 منطقه امنیتی_ سیاسی مسائل در ایران فعال حضور از ای درجه نیازمند آینده در امنیتی تهدیدهای از پیشگیری

 را آن ملی امنیت که است ای گونه به ایران مذهبی و فرهنگی قومی، های ویژگی و ژئوپلیتیک های واقعیت. است

 متقابل وابستگی بر امنیتی نوظهور های چالش. کند می متصل فوری مرزهای خصوص به و ای منطقه مسائل به

 و نقش افزایش خواهان ایران آینده، تهدیدهای از پیشگیری برای. است افزوده همسایه کشورهای با ایران امنیتی

 .است منطقه درسطح فرهنگی_ اقتصادی های فعالیت نیز و امنیتی سیاسی نظام در فعال حضور

 نظم دارند سعی منطقه اصلی بازیگران همه که است ای گونه به ژئوپلتیکی گذار دوره پرتحول و رقابتی ماهیت

 و ای منطقه مهم های دولت از یکی نقش در نیز ایران. کنند تقویت خود ملی امنیت و منافع براساس را جدید

  .نیست مستثنی امر این از امنیتی، مشروع های نگرانی دارای

 های توانمندی افزایش با را خود منافع حداکثر خارجی و داخلی ابزارهای از گیری بهره با کند می تالش ایران

  .کند تامین ژئوپلتیکی گذار دوره در قدرت موازنه ایجاد طریق از نسبی

 تاثیر تحت را آن خارجی سیاست که دارد فرد به منحصر هایی ویژگی ژئوپلیتیک، و جغرافیایی موقعیت نظر از ایران

 .دهد می قرار

 در و داشته قرار المللی بین قدرت های کانون توجه مورد همواره که است المللی بین کشوری ایران نخست، 

  .کند می ایفا برجسته نقشی جهانی معادالت

 راهبردی موقع بودن دارا واسطه به که دارد قرار متداخلی ژئوپلیتیک مناطق محوریت و مرکزیت در ایران دوم،

  . برد می سود برتری جایگاه و نقش از ای تنگه و زمینی دریایی،

 مصرف و تولید محورهای تالقی مرکز در را آن که برد می سود خاصی راهبردی ژئواکونومیک موقعیت از ایران سوم،

 .دهد می قرار جهان انرژی

 این با. است بوده منطقه این در مؤثری بـازیگر همواره غربی، جنوب آسیای در مهم موقعیت دارابودن با کشورایران

  است نهادینگی فاقد منطقـه کشـورهای بـا ایـران روابط دهد می نشان موجود شواهد وجود،
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 برای را جدیدی های فرصت و ها چالش منطقه، در جدید سیاسی و ژئوپلیتیکی نوظهور مسائل شدن پیوسته هم به

 درجه نیازمند شده، فراهم های فرصت از گیری بهره و جدید امنیتی های چالش دفع. است داشته همراه به ایران

 .است ای منطقه امنیتی سیاسی مسائل در ایران موثر حضور از ای

 انتخاب و جدید وموقعیت وضـعیت در را ایـران اسـالمی جمهـوری مسـتمر طـور  بـه گوناگون تهدیدات و فرصتها

 موقعیت اعتالی مسیر در موجود بـاتهدیدهای مقابلـه و هـا فرصت از برداری بهره. دهد می قرار جدید های گزینه

 اسالمی و ایرانی تمدنی، نقش دلیل به ایران. است ملی  ومنافع اهداف دقیـق سازی ه پیاد و الزامات به توجه گرو در

 و مرکزی آسیای) تعامل های حوزه این کل در که نقشی و ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک و اقتصـادی و فرهنگی و

 فیـت ظر از و کنـد حرکت المللی بین چارچوب در کشور این اگر و دارد( خاورمیانه و قاره شبه فارس، ،خلیج قفقاز

  منطقه در المللی بین های رقابت به نسبت همچنین، و المللـی بـین و ای منطقـه روابـط در خـود ری تأثیرگـذا

 .نماید استفاده تواند می

 تشریح محورها و مقاالت:

 فیـت در راستای ظر « 21قرن  در آسیا غرب جنوب ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک تحوالت» این کنگره تحت عنوان  

  منطقه در المللی بین های رقابت به نسبت همچنین، و المللـی بـین و ای منطقـه روابـط در خـود ری تأثیرگـذا

 محور ارایه داد که عبارتند از : 4برای این منظور اهداف کنگره را در .بره برداری الزم را بنماید

 جنوب غرب آسیا ژئوپلیتیک مطالعات نظری های بنیان و مفاهیم -الف

 آسیا غرب جنوب در ژئوپلیتیک کاربردی مطالعات -ب

 آسیا غرب جنوب ژئوپلیتیکی تحوالت -ج

 آسیا غرب جنوب ی منطقه ژئوپلیتیک و ایران -د

که اولین اطالع رسانی در خصوص این کنگره جهت ارسال مقاالت صورت گرفت تا اطالع  1399آذر  25از تاریخ 

مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شد که در بازه  65حدود  1399بهمن  6و  1399دی ماه  28رسانی در تاریخ های 

لیست نهایی مقاالت آماده شد. که با  1399بهمن  25بهمن داوری مقاالت انجام شد و در تاریخ  23الی  21زمانی 

 توجه عنوان مقاالت در بین محورها و زیر محورهای کنگره مقاالت بدین شرح دسته بندی می شوند:



 

 خ

 

 

 کیتیمطالعات ژئوپل ینظر یها انیو بن میمفاه با موضوعات بنیادی و نظری الفمقاله  در حوزه  محور   12 -

 ایجنوب غرب آس

 با موضوعات مطالعات کاربردی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا بمقاله در حوزه  محور  16 -

 ایجنوب غرب آس یکیتیژئوپلبا موضوعات تحوالت  ج مقاله در حوزه محور  22 -

 ایجنوب غرب آس یمنطقه  کیتیو ژئوپل رانیبا موضوعات ا  ددر حوزه محور مقاله  12 -

 

از منظر محیط جغرافیایی و کشورهای مورد مطالعه در مقاالت کنگره بیشترین مناطق مورد مطالعه در مقاالت 

 ارسالی بدین شرح هستند

موضوعات امنیت و قدرت ملی، روابط دوجانبه  مقاله با محوریت جمهوری اسالمی ایران با 26تعداد مقاالت حدود  

 با کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا و نقش ایران در تحوالت ژئوپلیتیکی منطقه بوده است.

مقاله نیز با محوریت کشور عربستان  6سوریه و کشور  تیمقاله با محور 8مقاله با محوریت کشور عراق،  8همچنین 

 سعودی بوده است.

مقاله به کنگره  3مقاله و محوریت روسیه، قره باغ و قفقاز هم  3چین و افغانستان نیز هر کدام با محوریت کشور 

 مقاله مورد مطالعه قرار داده شده اند. 2مقاله و اسرائیل نیز در  2ارائه شده است . همچنین امارات متحده در 

مورد  واژگان نیشتریکنگره ب ای مقاالتکلید واژه های تخصصی جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در عنوان ه از منظر

 :شرح هستند نیبد یمطالعه در مقاالت ارسال

مقاله با محوریت  5مقاله با محوریت صلح،  6مقاله با محوریت واژه امنیت،  15مقاله با محوریت واژه ژئوپلیتیک،  26

 مقاله با محوریت همگرایی بوده است. 5واژه ژئواستراتژی و 

الزم است. مراتب تقدیر و تشکر خود را از کادر علمی و اجرایی کنگره یازدهم در انجمن  در پایان این گزارش

 ژئوپلیتیک ایران و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به عمل آورم.

 مد اخباری دکتر مح                                                                                                           

 دبیر علمی یازدهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران                                                                         

 1399بهمن  27                                                                                             
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 لیست حامیان

 یازدهمین کنگره ساالنه ی انجمن ژئوپلیتیک ایران، سازمان جغرافیایی ن.م. 

 اتحادیه انجمن های علوم جغرافیایی ایران

 

 انجمن مخاطره شناسی ایران

 

 موسسه آینده پژوهی جهان اسالم

 

 دانشگاه فردوسی مشهد

 

 دانشگاه خوارزمی تهران
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 ندانشگاه تربیت مدرس تهرا

 

 اطالع رسانی علوم و فناوریمرکز منطقه ای 

 

 (ISCپایگاه استنادی علوم جهان اسالم )

 

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
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 لیست اعضای کمیته ی علمی 

 یازدهمین کنگره ساالنه ی انجمن ژئوپلیتیک ایران، سازمان جغرافیایی ن.م. 

ف
دی

ر
 

 دانشگاه محل خدمت خانوادگینام ونام

 دانشگاه امام حسین دکتر سید یحیی صفوی  1

 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح دکتر مجید فخری 2

 دانشگاه آزاد دکتر محمد اخباری 3

 دانشگاه خوارزمی دکتر حسین ربیعی 4

 دانشگاه تهران دکتر یاشار ذکی 5

 دانشگاه فردوسی دکتر هادی اعظمی 6

 بهشتیدانشگاه شهید  دکتر مرتضی قورچی 7

 دانشگاه تربیت مدرس دکتر مصطفی قادری حاجت 8

 دانشگاه فردوسی دکتر سید هادی زرقانی 9

 دانشگاه خوارزمی دکتر افشین متقی  10

 دانشگاه اصفهان دکتر حسین مختاری هشی 11

 دانشگاه آزاد دکتر غالمحسن حیدری 12

 دانشگاه پیام نور دکتر مهدی حسین پور مطلق 13

 دانشگاه مالک اشتر مهدی مدیریدکتر  14

 دانشگاه مالک اشتر دکتر علی محمد پور 15

 دانشگاه آزاد دکتر فرهاد حمزه 16

 دانشگاه آزاد دکتر علی اصغر اسماعیل پورروشن 17

 دانشگاه آزاد دکتر عبدالرضا فرجی راد 18

 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح دکتر اشرف عظیم زاده 19

 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح علیرضا عباسی سمنانیدکتر  20

 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح دکتر سیروس نبیونی 21
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 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح دکتر مسلم نامدارزاده 22

 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مهدی خزائی 23

 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح رضا آقا طاهر 24

 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ززولیدکتر محمد فالح  25

 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح رضا عرب صاحبی 26

 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح هادی باباپور 27

 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح دکتر زینب قربانی 28

 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح دکتر یاسر حکیم دوست 29

 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح فرهاد جعفری 30

 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح دکتر محمد حسن نامی 31

 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ابوالفضل جعفری 32
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 لیست اعضای کمیته ی اجرایی

 یازدهمین کنگره ساالنه ی انجمن ژئوپلیتیک ایران، سازمان جغرافیایی ن.م. 

 دکتر محمد فالح ززولی 1

 مهندس بنیامین قوامی آزاد 2

 دکتر علی علیزاده 3

 دکتر زینب قربانی 4

 مهندس مجید خراسانی 5

 مهندس خدایار سپهوند 6

 مهندس قاسم دژ 7

 مهندس مرتضی بیگ وردی 8

 رعنا کاویانی 9

 مژده ابراهیمی کیا 10

 مهندس ایمان نجفی 11

 نامدارزادهدکتر مسلم  12

 سارا امانی 13

 مهندس قاسم حبیب زاده 14

 دکتر یاسر حکیم دوست 15

 دکتر لیال مجیدی 16

 فرهاد جعفری 17

 آزاده باللی 18

 مهندس حامد امامی میبدی 19

 مهندس چمران بویه 20

 مهندس میرمحمدی موسوی 21

 احمد صالحی 22

 لیال کیانی 23

 الساداتدکتر سید محمدتقی رئیس  24
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 کلیدی ویژه و اسامی سخنرانان

 یازدهمین کنگره ساالنه ی انجمن ژئوپلیتیک ایران، سازمان جغرافیایی ن.م. 

 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران دکتر دره میرحیدر 1

 مدرساستاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت  دکتر محمدرضا حافظ نیا 2

  دکتر عبدالرضا فرجی راد 3
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 فهرست

 صفحه عنوان مقاله و نویسندگان ردیف

 بخش اول : مجموعه مقاالت سخنرانی

 

1 
 ایران و سازمان شانگهای، عضویت دائم و چالش پیش رو

 دکتر بهرام امیراحمدیان

 

1 

 مفهوم امنیت منطقه ای در جنوب غرب اسیا با تاکید بر نقش افغانستان 2

 محسن عزیززاده طسوج، زهرا احمدی پور

 

17 

های تحلیل ژئوپلیتیک جایگاه ایران در ابتکار یک کمربند یک جاده چین و فرصت 3

روی آنپیش  

 حسن نور علی ،سید عباس احمدی

 

58 

 یجمهور یمل تیبر امن ایدر منطقه جنوب غرب آس ینید ییادگرایبن ریتأث 4

 رانیا یاسالم

 ، سید حمید رضا مرتضوی ، سید محمد تقی رئیس الساداتیلیال کیان

 

71 

زمینه های ژئوپلیتیکی شکل گیری اتحادیه کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا با الگو  5

 برداری از اتحادیه اروپا

 مهربانیدکترعلیرضا محرابی، مجید پناهی 

 

90 

 

6 
ژئوپاسفیک در جنوب غرب آسیا، تبیین مصادیق ورزش، هنر و گردشگری در 

 همگرایی و صلح بین کشورهای منطقه

 سید محمد تقی رئیس السادات، سامان خلیلیان ، لیال کیانی

 

102 

 

7 
بررسی و تحلیل مناسبات ژئوپلیتیکی در جنوب غرب آسیا ) نمونه موردی: ترکیه با 

 . م(2020تا  2003گرجستانجمهوری 

 حیاتی اونلو، محسن سلطانی، شقایق برادران مطیع

 

122 

 های امنیتی ایران در منطقه غرب آسیا با رویکرد به دفاع در عمق راهبردی چالش 8

 روح اله پورطالب، خدایار موالیی پور

143 

پیامدهای ژئوپلیتیک تعارضات نظری و کارکردی ناسیونالیسم در منطقه  9

 خاورمیانه

 احسان لشگری تفرشی

162 



 

 ب

 

 

بررسی و تحلیل مناسبات ژئوپلیتیکی ترکیه  با جمهوری عربی سوریه در جنوب غرب  10

 . م(.2020تا2003آسیا، مبتنی بر دکترین عمق استراتژیک  و نئوعثمانیسم ) 

 محسن سلطانی محسن جانپرور، شقایق برادران مطیع،

 

175 

تهدیدهای پروژه یک کمربند یک راه برای جمهوری اسالمی ها و بررسی فرصت 11

 ایران

 سیده الهام قباسفیدی، هادی اعظمی ، امیدعلی خوارزمی

 

192 

 

12 
 تبیین قابلیت های استانهای مرزی و تاثیر آن در روابط ژئوپلیتیک ایران و

 ، جمهوری آذربایجان

 فریبا محبوبی ، محمد اخباری

 

211 

 ژئوپلیتیک ایران در مناسبات با اقلیم کردستان عراق هایتبیین مولفه 13

 لقمان توتونچی، محسن جان پرور، لیال کیانی

234 

 فارسسازی روابط با کشورهای منطقه خلیج ژئواکونومی اسرائیل و تأثیر آن بر عادی 14

 نژاد، آرش نصیری زرقانی، فاطمه قاسمیبهادر زارع

259 

ایران در راستای نیل به هاب هوایی جنوب غرب های ژئوپلیتیکی سنجش مزیت 15

 آسیا

 متقی افشینجواد شاپوری، 

279 

 رابطه بین هویت قومی و امنیت در منطقه اورامانات استان کرمانشاه 16

 حسین همتی فر، افشین متقی دستنائی، عباس علیپور

298 

 تدوین سناریوهای پیش روی صلح سوریه 17

 سیروس احمدی نوحدانی، ساجد بهرامی جاف ، ریحانه صالح آبادی

322 

جایگاه ژئواستراتژیک افغانستان در روابط ژئوپلیتیک بازیگران عمده منطقه ای و  18

 فرامنطقه ای در غرب آسیا

 رضا جنیدی، علی ابوالخانی ، مسعود مهدوی، بهرامعلی خدایی

 

345 

 عربیزمینه های همگرایی و صلح اسرائیل و امارات متحده  19

 ییخدا یبهرامعل ،ی، مسعود عبد یابوالخان یپور، عل یعباس عل

363 

                                                                                   21زن قوا و تحول مفهوم امنیت منطقه ای در قرن تواتو 20

  مرتضی قورچی، قاسم عباسیان ر

381 

 بازنمایی وضعیت ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیانقش سینما در  21

 نمرتضی قورچی، سپیده السادات موسویا

392 



 

 ت

 

 

 ای جنوب غرب آسیامدل سازی رهیافت ژئواکونومیک روسیه در معادالت منطقه 22

 داود کریمی پور

404 

تبیین  چالش های جمهوری اسالمی ایران با کشورهای جنوب غرب آسیا و تاثیر آن بر  23

 ملیامنیت 

 فرهام گودرزی

 

422 

 تحلیل تأثیر جنگ قره باغ بر مولفه های ژئوپلیتیک ایران  24

 محمد یوسفی شاتوری ، محسن جان پرور،رزکیه نادری چنا

436 

 سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستیبررسی خوانش عادی 25

 کوروش اشکبوس –عزیز نصیرزاده

450 

و پاکستان در مقابله با پدیده تروریسم در منطقه جنوب  بررسی روابط سیاسی ایران 26

 غرب آسیا

 محمد محمودی باالگفشه

 

474 

ارزیابی طرح جمهوری اسالمی ایران در رابطه با صلح منطقه ای هرمز و نقش آن در  27

 امنیت منطقه ای خلیج فارس 

 علی محمد پور ، علی توحیدیان، مهدی الیاسی

 

487 

 تحلیل ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا با تاکید نقش عوامل همگرایی؛ واگرایی  28

 محمد اخباری ، اعظم پورقاسمی

505 

بررسی تحوالت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک صنایع دریایی جنوب ایران و   29

تطبیقی آن با بنادر هاب اروپا ) مطالعه موردی صنعت بانکرینگ بنادر جنوب 

 ایران و تطبیق آن با بندر روتردام هلند(

 مهدی مظفری زاده 

 

515 

 ایمنطقه تحوالت ژئوپولیتیکی خاورمیانه ایران و عربستان در مناسبات 30

 2011پس از سال 

 ایمان جمشیدپور نصیرمحلهحشمت اله علی زاده ؛  مهدی مهدوی زاده؛

 

539 

 2030ساز امنیت ملی عربستان سعودی در افق روندهای بحران 31

 سجاد محسنی

555 

 تقابل سیاست خارجی عربستان سعودی و ترکیه با رویکرد سازه انگاری 32

 محبوبه شهبازی ،شیرزاد آزاد ،ساجد بهرامی جاف  
570 
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 چالش های امنیتی مناطق مرزی در جنوب غرب آسیا  33

 مطالعه موردی: منطقه مرزی عراق و عربستان سعودی
 حسین عباس حسین العاصی

 

580 

 تحلیل ژئوپلتیک جایگاه قفقاز در منطقه گرایی نوین ایران 34

 عمران علیزاده، حمید یحیی پور

589 

تعامالت  منطقه ای ایران و عراق بر مبنای دیپلماسی آب روابط و 35  

 سمیرا سامعی

608 

 بخش دوم: مجموعه مقاالت پوستر

 تحلیل ژئوپلیتیکی از روابط دهه اخیر ایران و روسیه  36
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 ایران و سازمان شانگهای، عضویت دائم و چالش پیش رو

 دکتر بهرام امیراحمدیان

وهشگر و کارشناس مطالعات اوراسیا، استاد مدعو در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی و موسسه آموزش عالی بیمه پژ

 اکو

 طرح مساله

عضویت دائم دولت جمهوری اسالمی ایران در سازمان همکاری شانگهای چه مزایایی دارد که اکنون که نیستیم از آن محروم 

شده ایم؟ برخی بر این باور هستند که ایران به سبب موقعیت جغرافیایی خود می تواند قلمرو شانگهای را به آبهای گرم در 

ازد، زیرا آسیای مرکزی و چین به اقیانوس هند دسترسی مستقیم ندارد. ایران به سبب جنوب)دریای عمان و اقیانوس هند( متصل س

موقعیت جغرافیایی خود می تواند امکان ارتباط ریلی و زمینی قلمرو شانگهای را با اروپا فراهم آورد. در بررسی هایی از نیاز اعضای 

عضویت دائم از اینابزار برای تاثیرگذاری در سازمان بهره گیرد. مهم شانگهای به انرژی سخن می رود ک ایران می تواند در صورت 

در حالی که چین و هند بزرگتر اقتصادهای منطقه هم از روسیه و آسیای مرکزی)چین( و هم منطقه خلیج فارس)هند و چین( بهره 

البته ناگفته نماند که ایران با قلمرو سازمان مند می شود و بدون نیاز به منابع انرژی ایران هم می توانند نیازهای خود را تامین کنند. 

شانگهای پیوستگی زمینی ندارد و تنها از طریق دریای خزر در شمال با روسیه و منطقه آسیای مرکزی پیوستگی جغرافیایی دارد و 

و شانگهای نیست. از طریق زمینی همسایگی ایران با آسیا مرکزی و قلمرو شانگهای تنها از طریق مرزهای ترکمنستان است که عض

در جنوب شرقی پیوستگی ایران با پاکستان و از آن طریق با هند به سبب نارسایی شبکه های ارتباطی و پیچیدگی شرایط با مرکز و 

قلب شانگهای نمی تواند  دسترسی آسان داشته باشد. در ابعاد سیاسی در ایران بر این اندیشه پافشاری می شود که تجربیات ایران 

زه با تروریزم و قاچاق مواد مخدر و افراط گرایی اسالمی، می تواند در همکاری و عضویت دائم در این سازمان بکار گرفته شود. در مبار

برخی ایران را مکمل سازمان همکاری شانگهای می شمارند. برخی دیگر بر این پافشاری دارند که ایران بهترین موقعیت ژئوپلیتیکی 

غرب از آن بهره  -جنوب و شرق -ن همکاری شانگهای می توانند از آن بهره مند شوند و در ارتباط شمالرا داراست و اعضای سازما

 مند شوند. پرسش اصلی این مقاله آن است که چرا تا کنون عضویت دائم ایران در این سازمان پذیرفته نشده است؟

، جمهوری اسالمی ایران، فدراسیون روسیه،  جمهوری واژگان کلید: عضویت دائم ایران در شانگهای؛ سازمان همکاری شانگهای

 خلق چین، هندوستان 

 



 

2 
 

 مقدمه

از سوی ن( در شانگهای )چی 2001ژوئن  15سازمان همکاری شانگهای یک سازمان بین المللی بین دولتی دائمی است که در 

فعالیت ن جمهوری تاجیکستا و قرقیزستان، جمهوری ازبکستانجمهوری قزاقستان، جمهوری چین و فدراسیون روسیه با مشارکت 

 خود را آغاز کرد.

 2002منشور سازمان همکاری شانگهای در جریان نشست سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای سن پترزبورگ در ژوئن 

ن ساختار و به اجرا در آمد. این سند قانونی اساسی است که اهداف و اصول سازمان و همچنی 2003سپتامبر  19امضا شد، و در 

 .1فعالیت های اصلی آن را تشریح می کند

 

   مسکو -شورای سران سازمان همکاری شانگهای 2020نوامبر اعالمیه 

 . در زیر بخشی از این اعالمیه آورده می شود

که از  رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در پی نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای

 :برگزار شد، موارد زیر را اعالم می کنند 2020نوامبر  10طریق ویدئو کنفرانس در 

ور بر اساس برتری نماینده در حال ظهبه عنوان یکی از ارکان نظم جهانی  شانگهایکشورهای عضو به تقویت سازمان همکاری  -

یر توسعه سیاسی و قوانین بین المللی، در درجه اول منشور سازمان ملل متحد، احترام به تنوع مدنی و انتخاب مستقل مردم از مس

، جامع و با قابل حلاقتصادی اجتماعی خود، مشارکت عادالنه دولت ها در منافع تضمین برابر، مشترک ادامه خواهند داد، امنیت غیر

خواهد  سعه پایداردستور کار تودر  2030، و پیاده سازی برای این منظور از سال سازمانثبات، رشد و شکوفایی پیشرونده در فضای 

الس قانونگذاری آنها قصد دارند گفت وگوی سیاسی، همکاری و هماهنگی خود را تشدید کنند، تماس ها و همکاری های بین مج. بود

  .اجرایی را ترویج کنندو دستگاه های 

لبی، افراط گرایی، کشورهای عضو توجه دارند که چالش ها و تهدیدهای فراملی برای امنیت، در درجه اول تروریسم، جدایی ط -

 آنها با. ه افزایش استبقاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و جرایم سایبری، همچنان رو به رشد است و ارتباط بین آن ها نیز رو 

رعایت قوانین  تاکید مجدد بر نقش مرکزی و هماهنگ کننده سازمان ملل متحد، از اقدام هماهنگ برای مهار این خطرات بر اساس

 . بین المللی و احترام به قانون گذاری ملی هر دولت طرفداری می کنند

، 2021̵  2019 سال برای گرایی افراط و طلبی جدایی تروریسم، با مبارزه دردر زمینه اجرای برنامه همکاری کشورهای عضو  -

کشورهای عضو به همکاری خود در شناسایی و مسدود کردن کانال ها برای حرکت شرکت کنندگان در فعالیت های تروریستی برنامه 
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 ریزی شده از جمله حرکت افراد متهم به فعالیت های تروریستی، جدایی طلب و افراطی در داخل مرزهای کشورهای عضو سازمان

 .همکاری همکاری ادامه خواهند داد

برای درگیر کردن  کشورهای عضو به اهمیت ساختن تالش های ترکیبی جامعه بین المللی برای مقاومت در برابر هرگونه تالش -

آدرس مشترک  توجه دارند و در این زمینه به اجرای مداوم یجوانان در فعالیت های گروه های تروریستی، جدایی طلب و تندرو

به تصویب  2018وئن ژ 10که در چینگدائو در )ران سازمان امنیت ملی برای جوانان و طرح اقدام برای اجرای آن ادامه خواهند داد س

 . ، توجه خاص به تالش برای جلوگیری از گسترش عدم تحمل مذهبی، بیگانه هراسی و تبعیض نژادی( رسید

د مخدر و روان گردان یژه تولید غیرقانونی، قاچاق و سوء استفاده از مواکشورهای عضو نسبت به مشکل جهانی مواد مخدر به و -

الش های خود در مکان آنها همچنین آمادگی خود را برای هماهنگی ت. از جمله مواد افیونی و دیگر مواد مخدر ابراز نگرانی می کنند

 . ندد جهانی مواد مخدر اعالم می کنهای بین المللی مرتبط در جریان بحث در مورد جنبه های عملی مبارزه با تهدی

له با توجه به اینکه کشورهای عضو قصد دارند به برهم زدن تأمین مالی قاچاق مواد مخدر توجه ویژه ای داشته باشند، از جم -

 . این موضوع با اشکال دیگر جرایم سازمان یافته و فعالیت های تروریستی در هم تنیده است

. لویت عمده می بینندجرایم سازمان یافته و جرم اقتصادی را در داخل سازمان اسکو به عنوان یک اوکشورهای عضو مبارزه با  -

هت ایجاد و ارتقای آنها بر این باورند که برنامه ریزی سازوکارهای همکاری های بین المللی بیشتر در این حوزه، گام کافی در ج

 . واهد دادهور و مقابله با چالش ها و تهدیدهای جدید را تشکیل خقابلیت ها برای استفاده مشترک موثر از فرصت های نوظ

کشورهای عضو، زودترین حل و فصل ممکن در افغانستان را یکی از مهم ترین عوامل حفظ و تقویت امنیت و ثبات در فضای  -

عه اقتصادی و مبارزه با تروریسم، آنها از تالش های دولت و مردم افغانستان برای بازگرداندن صلح، پیشبرد توس. سازمان می باشند

کشورهای عضو تاکید می کنند که هیچ جایگزین برای حل منازعه در . افراط گرایی و جرایم مرتبط با مواد مخدر حمایت می کنند

ی افغانستان از طریق گفت وگوی سیاسی و یک روند صلح فراگیر به رهبری و پیگیری خود افغان ها وجود ندارد و خواستار همکار

عمیق تر تمام کشورهای عالقه مند و سازمان های بین المللی، با نقش هماهنگ کننده مرکزی سازمان ملل متحد، به منظور ثبات و 

 در این زمینه، آنها اهمیت زیادی برای تعامل بیشتر در قالب های مختلف چند جانبه از جمله گروه تماس. توسعه آن کشور است

 . 2، رایزنی های قالب مسکو و دیگران دارندانستانافغ -سازمان همکاری شاگهای 

 

 سازمان شانگهای و پذیرش عضویت دائم هند و پاکستان

                                                           
2  The Moscow Declaration of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation 

Organisation. Available at: http://eng.sectsco.org/about_sco 

http://eng.sectsco.org/about_sco
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«روسیای دولتهاشورای »نشست تاریخی 
3

شهر آستانه پایتخت در  2017ژوئن  9تا  8دولتی سازمان همکاری شانگهای در 

 کامل این سازمان به جمهوری هند و جمهوری اسالمی پاکستان اعطا شد. یتبرگزار شد. در این دیدار وضعیت عضوقزاقستان 

یان کشورهای به این قرار است: تقویت اعتماد متقابل و همسایگی در م شانگهایاهداف اصلی سازمان همکاری های اقتصادی 

 وانرژی، حمل  آموزش و پرورش، عضو؛ ارتقاء همکاری موثر در سیاست، تجارت، اقتصاد، تحقیق، فن آوری و فرهنگ، و همچنین در

ر منطقه؛ و نقل، گردشگری، حفاظت از محیط زیست، و زمینه های دیگر؛ تالش مشترک برای حفظ و تامین صلح، امنیت و ثبات د

 حرکت به سوی استقرار نظم سیاسی و اقتصادی جدید دموکراتیک، عادالنه و منطقی بین المللی.

ای متقابل، احترام هخود را بر اساس اصول اعتماد متقابل، سود متقابل، برابری، رایزنی  سازمان همکاری شانگهای سیاست داخلی

سویی، عدم به تنوع فرهنگی، و تمایل به توسعه مشترک دنبال می کند، در حالی که سیاست خارجی آن مطابق با اصول عدم هم

 هدف قرار دادن هر کشور ثالث، و باز بودن انجام می شود.

شورهاک سرانشورای 
4
و تصمیمات  تشکیل جلسه می دهدسالی یک بار این شورا عالی ترین بدنه تصمیم گیری در سازمان است.  

سازمان همکاری های  سران کشورهایو دستورالعمل هایی را در مورد تمام مسائل مهم سازمان اتخاذ می کند. روسای شورای 

ی های چند جانبه و زمینه های اولویت دار این سازمان، حل و فصل اقتصادی سالی یک بار برای بحث در مورد استراتژی همکار

مسائل مهم اقتصادی و دیگر همکاری های کنونی و همچنین تصویب بودجه ساالنه این سازمان دیدار می کنند. زبان های رسمی 

سازمان همکاری شانگهای روسی و چینی هستند.
5
 

، سازوکار جلسات در سطح رؤسای مجلس نیز وجود دارد؛ «کشورهاسران  شورای»و  «هاشورای رؤسای دولت»عالوه بر جلسات 

دبیران شوراهای امنیت؛ وزرای امور خارجه، دفاع، امداد رسانی اضطراری، اقتصاد، حمل و نقل، فرهنگ، آموزش و پرورش، و بهداشت 

کشورهای 6«هماهنگ کنندهملی شورای ». و درمان؛ روسای دستگاه های اجرای قانون و دادگاه های عالی و داوری؛ و دادستان کل

 به عنوان مکانیسم هماهنگی سازمان همکاری شانگهای عمل می کند. شانگهایعضو سازمان همکاری های 

                                                           
3 Heads of Government Council (HGC) 

4 The Heads of State Council (HSC) 

سازمان  تسایارد جمعیت که زبان رسمی آنها انگلیسی لبا وجود عضویت دائم دو کشور پرجمعیت هند و پاکستان با بیش از یک و نیم می - 5

   ناگزیر خواهد بود زبان انگلیسی را در کنار زبان روسی وچینی به عنوان زبان رسمی بپذیرد.
6 Council of National Coordinators of SCO Member States (CNC) 
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ار منطقه ساخت اجرایی کمیته» و «پکن در مستقرسازمان همکاری شانگهای  دبیرخانه» -این سازمان دارای دو سازمان دائمی 

ساختار منطقه ای ضد مستقر در تاشکند است. دبیرکل سازمان همکاری شانگهای و مدیر کمیته اجرایی  7«ای ضد تروریستی

توسط شورای روسای دولت به مدت سه سال منصوب می شوند. رشید علیموف )تاجیکستان( و یوگنی سیسویف )روسیه( تروریستی 

 این سمت ها را در دست دارند. 2016به ترتیب از اول ژانویه 

 بنابراین، در حال حاضر:

 جمهوری چین، خلق جمهوری قزاقستان، جمهوری هند، جمهوری یعنی عضو دائم، کشور هشت شامل شانگهای سازمان •

 یعنی ظر،نا کشور چهار ازبکستان؛  جمهوری و تاجیکستان، جمهوری روسیه، فدراسیون پاکستان، اسالمی جمهوری قرقیزستان،

 ؛فته استدر ساختار خود پذیرجمهوری بالروس، جمهوری اسالمی ایران و جمهوری مغولستان را  افغانستان، اسالمی جمهوری

 وج،کامب پادشاهی ارمنستان، جمهوری آذربایجان، جمهوری یعنی گفتگو، شریک شش دارایسازمان همکاری شانگهای  •

 .است النکا سری کدموکراتی سوسیالیستی جمهوری و ترکیه، جمهوری نپال، دموکراتیک فدرال جمهوری

 جمهوری اسالمی ایران

تقاضای عضویت دائم کرد و در اجالسهای  2008به عضویت ناظر سازمان شانگهای پذیرفته شد. در سال  2005ایران در سال 

بعدی هم این درخواست مطرح شده است که تا کنون بدون پاسخ مانده است. آیا تقاضای عضویت دائم در این سازمان رویه ای چون 

همچنان به یک چالش سیاسی تبدیل خواهد شد؟ ترکیه در صورت پیوستن به اتحادیه اروپا تقاضای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا 

از چه مزیتهایی برخوردار خواهد شد که در این راه پافشاری می کند و ایران در صورت عضویت دائم در شانگهای از چه مزایایی 

یی که برای ایران در سطح ملی برای همکاری منطقه ای و برخوردار خواهد شد که تا کنون برخوردار نبوده است؟ اگر همه ظرفیتها

ضرورت پذیرش عضویت دائم مطرح می شود برای سازمان شانگهای مفید و استراتژیک بوده است، چرا سازمان با ارتقای سطح 

عضویت ناظر خیلی سال انتظار موافقت نکرده است؟ در حالی که پاکستان که سابقه  12عضویت ایران از ناظر به دائم طی بیش از 

کمتر از ایران داشته است و موقعیت جغرافیایی ایران را ندارد، در این سازمان به عضویت دائم در آمده است که از نظر ثبات داخلی 

 و ساختار سیاسی در موقعیت نابسامانی قرار دارد. 

ابل در سطح منطقه و بین الملل و موقعیت می توان گفت که ارزیابی غیر واقعی و عملی از شرایط سیاسی و وابستگی های متق 

جغرافیایی و اعالم موقعیت برتر ژئوپلیتیکی ایران در عمل به گونه ای دیگر است. قلمرو سازمان شانگهای در شرق از طریق سواحل 

اقیانوس اطلس در  طوالنی و امکانات کشتیرانی گسترده با آبهای آزاد با اقیانوس آرام غربی و دریای چین جنوبی و اقیانوس هند و
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8«کریدور اقتصادی چین پاکستان»میلیارد دالری در  60ارتباط است. از طرفی دیگر، چین با سرمایه گذاری حدود 
که راههای  

ارتباطی زمینی و ریلی و خطوط لوله انتقال انرژی و الکتریسته شمال غرب قلمرو خود در سین کیانگ، از کاشغر را به بندر گوادر در 

میلیون تن( و  8میلیون تن در سال مرتبط می سازد)ظرفیت بندر چابهار در فاز نهایی حدود  450ان با ظرفیت نهایی دریای عم

 میلون تن( حتی کمتر از یمی از بندر گوادر خواهد بود.  200ظرفیت کل بنادر جنوبی ایران )حدود 

ی خود را در سه محور شرقی)با چین و آسیای کشورهای آسیای مرکزی نیز به عنوان کشورهای محصور در خشکی اقتصادها

شرقی(، شمالی)با فدراسیون روسیه( و غربی)با ترکیه و اتحادیه اروپا( شکل داده اند، بنابراین در کمترین سطح از تعامل با ایران قرار 

س هند دارد. روسیه نیز با بهره دارند زیرا اقتصادهای آنها وابستگی اندکی به حوزه های خلیج فارس ودریای عمان و در نهایت اقیانو

برداری از خطوط ریلی گسترده و خطوط کشتیرانی هم با آبهای اقیانوس آرام و هم با اقیانوس اطلس و در سالهای اخیر با اقیانوس 

 منجمدشمالی)در پروژه راه ابریشم یخی با چین( ارتباط برقرار می کند. 

 ای پیشینه حضور ایران در سازمانهای همکاری منطقه

جمهوری اسالمی ایران در ساختار سیاسی و بین المللی خود پیوسته عالقه مندی خود را به همکاری با سازمانهای منطقه ای 

 اعالم داشته است که موفقیتهای چندانی در همکاری با این سازمانها حاصل نکرده است. 

غربی از سازمانهایی منطقه ای که در آن عضویت نه -پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران به سبب سیاست خارجی نه شرقی

سازمان داشت، به سبب ساختارهای غربی آن خارج شد. تنها سازمان همکاری منطقه ای در پیرامون ایرن که در آن عضویت دارد، 

خاورمیانه و ، رکزیسازمان منطقه ای بین دولتی است که کشورهایی از قفقاز و آسیای م یکاست که  دی)اکو(اقتصا هایهمکاری

. ردیگ یرا در بر م مساحتمیلیون کیلومتر مربع  8 میلیون نفر جمعیت و بیش از 460 جنوب آسیا را در بر می گیرد که بیش از

 1964 این سازمان که در سال. است کل یک عنوان به منطقه و کشورهای عضو آن پایدار اقتصادی توسعه سازمان این کلی هدف

کار سازمان  ران،یا اسالمی پس از انقالب (. RCD)شد تأسیس ترکیه به عنوان همکاری منطقه ای برای توسعهتوسط ایران، پاکستان و 

 خود را از سر گرفت.  اتیح« اکو»با نام  1364با وقفه مواجه شد و در سال 

با فروپاشی اتحاد شوروی فرصتی پیش روی جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت که بزعم ایران می توانست ایران را در پیرامون 

خود به قدرتی تاثیر گذار تبدیل کند و بر امنیت ملی آن بیافزاید. دو کشور از سه کشور جدید در قفقاز در شمال غربی و پنج کشور 

ل شرقی با ایران همجوار شدند که در آسیای مرکزی تنها با یکی از آنها )ترکمنستان( و در قفقاز با جدید در آسیای مرکزی در شما

دو کشور)آذربایجان و ارمنستان( مرز مشترک دارد. پیشنهاد ایران برای پیوستن افغانستان و جمهوری آسیای مرکزی و جمهوری 

کو(  مورد استقبال کشورهای منطقه قرار گرفت. اکنون که حدود سه آذربایجان  و تاسیس و تشکیل سازمان همکاری منطقه ای )ا

دهه از این ابتکار می گذرد این سازمان نشان داده است که نتوانسته است به عنوان یک سازمان منطقه ای مورد انتظار ایران نسبت 
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ن در آسیای جنوبی، پاکستان، عمده به همگرایی منطقه ای و کارکرد منطقه ای دست یاید. پرجمعیت ترین عضو تازه پیوسته آ

همکاری های خود را با ایاالت متحده در دهه گذشته و با چین در شرایط کنونی )بویژه در چارچوب ابتکار کمربند و راه(، تنظیم 

ری آذربایجان کرده است. ترکیه در شمال غربی، در همسایگی با اروپا با ساختارهای یورو آتالنتیکی  به این ساختارها پیوسته و جمهو

تنها عضو قفقازی سازمان را هم به دنبال خود می کشد. افغانستان در شرق ایران با غرب در ارتباط است و در نهایت همکاری های 

اقتصادی در اکو در روند روابط دو جانبه بیشتر از روابط دورن سازمانی است. به طوری که اگر سازمان نادیده گرفته شود روابط 

درصد(. تجارت خارجی 10در همان چارچوب روابط دو جانبه خواهد بود)مبادالت اقتصادی درون سازمانی کمتر از  کشورهای عضو

را بخش خصوصی انجام می دهد و دولتها با فراهم آوردن زیرساختهای اقتصادی و ایجاد شرایط حقوقی و قانونی الزم زمینه را برای 

صوصی است که با در نظر گرفتن امنیت، سهولت، سرعت، و منفعت، در این بستر همکاری اقتصادی مهیا می سازند و این بخش خ

های فیزیکی و فضایی فعالیت می کنند. اگر امکانات وتسهیالت گفته شده برای فعالیت اقتصادی فراهم نباشد، فعالیتها با محدودیتهایی 

 روبرو می شود که اکنون در آن است. 

هنده آغازین، چین با بیشترین جمعیت و روسیه با بیشترین مساحت حضور دارند، چین در شانگهای دو قدرت بزرگ تشکیل د

با نگرش ناگزیری به غرب با حجم عظیم مبادالت با ایاالت متحده و اتحادیه اروپا )اعضای پیمان ناتو( نمی تواند از پیمان شانگهای 

است و ایران با نگرش ضد غربی خود جهت بهره مندی از این  به عنوان ساختاری ضد غربی)ناتو( بهره گیرد که روسیه خواستار آن

ویژگی متصور است که در واقعیت وجود ندارد. چین نمی تواند روسیه را نادیده بگیرید که وابستگی شدید انرژی)گاز( به روسیه و 

عنوان عضو پذیرفته شود از نظر  همپیمانان آن در آسیای مرکزی )قزاقستان، ترکمنستان و تا حدی ازبکستان( دارد. اگر ایران به

تعداد جمعیت و سطح تولید ناخالص داخلی کمی از پاکستان بیشتر و تقریبا برابر با مجموع دیگر اعضای آسیای مرکزی)قزاقستان، 

ن سه تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان( است. ولی هندوستان به عنوان قدرت بزرگ اقتصادی در این سازمان قرار دارد. بنابرای

قدرت منطقه ای چین، روسیه و هند در این سازمان در کنار کشورهای آسیای مرکزی عضو دائمی هستند. ایران با همه این کشورها 

روابط حسنه دارد. اینکه چرا با عضویت دائم ایران در این سازمان موافقت نمی شود قابل بررسی است. ایران ساختاری ضد غربی دارد 

مهم این سازمان یعنی چین و هند روابط نزدیکی با غرب دارند و حتی روسیه بدون نیاز به همکاری با غرب در حالی که دو عضو 

نیست. همه این اعضا نظام بین الملل را پذیرفته و در چارچوب آن کار می کنند)رای مثبت هر سه  این قدرتها با تحریم ایران از 

ای(. موضوع چین در نظام بین الملل پذیرش آن، حتی با وجود داشتن انتقاد سوی شورای امنیت سازمان ملل بر سر مساله هسته 

است ولی ایران نظم بین المللی را نمی پذیرد. در همه کشورهای عضو، جنبشهای اسالمی و تجزیه طلب عالقه مند به ایجاد حکومتهای 

بر مبنای اسالم سیاسی ندارند و ورود ایران به اسالمی و توسعه اسالم سیاسی هستند. در بین این کشورها هیچکدام حکومتهایی 

 عنوان یک عضو دائم می تواند تاثیری قابل توجه بر ساختارهای منطقه داشته باشد. 

در صورت هر گونه رای گیری در زمینه های مقابله باغرب، ایران تنها خواهد ماند و عضویت دائم ایران در این ساختار می تواند 

 را به چالش بکشد.روابط سازمان با غرب 

 توانایی های زیر ساختی ایران که می تواند برای سازمان مفید باشد
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اکنون ایران عالقه مند است عضویت ناظر خود را به عضویت دائم ارتقا دهد. اما باید هدف ایران از این قصد مورد ارزیابی قرار 

به عضویت دائم است، باید بررسی کرد که عضویت کشورها در این  گیرد. اکنون که ایران در انتظار ارتقا وضعیت خود از عضویت ناظر

سازمان چه مزایایی برای آنها داشته است و آیا این عضویت چه مشکالتی از اعضا را حل کرده است. قصد نخست تشکیل این سازمان 

ای مرکزی کاهش دهند و از به زمانی برمی گردد که روسیه و چین به این نتیجه رسیدند که تنش های مرزی خود را در آسی

پتانسیلهای موجود بهره گیرند. برطرف کردن مشکالت مرزی بازمانده از دوره اتحاد شوروی با چین در همسایگی سه کشورآسیای 

مرکزی)تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان(، روسیه و چین را به این ابتکار سوق داد که به تنش زدایی در این منطقه اقدام کنند. 

ن موضوع اصل و اساس تشکیل سازمان همکاری شانگهای را رقم زد. در ادامه این همکاری ها این سازمان شکل گرفت و فعالیتهای ای

با  هیروس ونیو فدراس نیچ یاز سو 1996سال  لیآور 26 خیدر تار 5-ی شانگها یسازمان همکارخود را گسترش داد. در نهایت 

 شد. تشکیل کستانیتاج یو جمهور زستانیقرق یجمهور ن،یق چخل یقزاقستان، جمهور یمشارکت جمهور

 چرا ایران به این زودی ها به سازمان همکاری شانگهای نخواهد پیوست

ود را تغییر خهای آمریکا و ایران هیچ نشانه ای از کاهش نشان نمی دهند، تهران مجبور می شود مسیر اصطکاک همان طور  

در ش روابط ابه تازگی در دیدار شی جین پینگ رئیس جمهور چین و حسن روحانی همتای ایرانی   سمت شرق نگاه کند. دهد و به

 .پیش می رود« مشارکت استراتژیک جامع»سطح یک حال ارتقاء به 

از ایران حمایت بزرگی مرحله دوم تحریم های آمریکا، چین در حال حاضر اعمالحتی پس از ایران با ادامه تجارت انرژی با 

از آنجا که ایران فاقد دسترسی به سیستم مالی جهانی به رهبری آمریکا است، قادر بودن به تجارت در ارزهای محلی است.  داشته

 مانند یوان چین بقای ایران را تضمین می کند.

همکاری شانگهای با هم دیدار کردند، شی تأیید کرد  انی در اوائل ماه جاری در حاشیه اجالس سازمان هنگامی که شی و روح

کرد. اما این به این معنی نیست  روابط ثابت خود را با تهران حفظ خواهد ،بین المللیکه پکن بدون توجه به چگونگی تغییر وضعیت 

 9 تبدیل خواهد شد. سازمان همکاری شانگهاییک عضو کامل  که ایران به این زودی ها به

 سازمان همکاری های شانگهایایران و 
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شبیه می تبه ناتو آنرا اغلب  ،تشکیل شد 1996اتحاد اقتصادی و امنیتی اوراسیا است که در سال  یک همکاری شانگهایسازمان 

شامل چین، روسیه، هند، پاکستان و چهار کشور آسیای مرکزی ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، و قرقیزستان سازمان د. این کنن

کرد، منتظر  برای عضویت دائم اعالم 2008از زمانی که درخواست رسمی خود را در سال ناظر است، اما  2005است. ایران از سال 

 است تا به یک عضو کامل تبدیل شود.

روسیه و چین است، حتی اگر تصمیمات یعنی بیشتر وابسته به تصویب اعضای هیئت مدیره عضویت کامل در این سازمان 

با توجه به خلق و خوی پر فراز  انتظار است.لیست نیاز به اجماع داشته باشد، عضویت ایران همچنان در سازمان همکاری شانگهای 

 یک عضو جدید وجود داشته باشد. زمان بهتری برای پذیرش د، نمی توانهادر اجالس و نشیب

سازمان ایران در ظاهرا ً در حالی که روسیه دلیل خاصی برای اعتراض ندارد، چین دالیلی برای بی نتیجه نگه داشتن عضویت 

دارد. داشتن ایران به عنوان یک عضو کامل پیامدهای خاصی را به دنبال دارد و پکن آماده مواجه شدن با این همکاری شانگهای 

 ناریوی پس از آن نیست.س

 تحریم های ایران

اعمال شد.  2008زمانی شد که در سال  عضویت دایمآن به  پذیرشبر ایران مانع از  ی سازمان مللبرای شروع، مانع تحریم ها

جدی تلقی نمی شد و سازمان اعالم  تحت تحریم های سازمان ملل متحد، درخواست تهران به سبب قرار گرفتن ایران پس از آن 

  نمی تواند به آن بپیوندد. ،کرد هیچ کشوری که با تحریم های سازمان ملل متحد مواجه است

به موضوع داغی تبدیل شد هر چند عضویت دائم پایان تحریم ها، و  2015پس از برخورد توافق هسته ای با ایران در سال 

عضویت شد.  خارجبحث از  تحریم ها به طور کامل به عنوان توافق هسته ای، 2019ماند. در سال   پیشرفت واقعی همچنان کند باقی 

  است.خارج شده بحث حتی با اعمال تحریم های کنونی از سوی آمریکا از این  ،سازمان همکاری شانگهایدائم ایران در 

به ویژه در جریان جنگ تجاری جاری خود  کرد، اما تحریم های آمریکا بر ایران اگرچه پکن واردات نفت خود را از تهران قطع ن

در این مرحله به طور نمادین چین را در مخالفت مستقیم با سازمان شانگهای پذیرش ایران در گرفت.  با واشنگتن را نادیده نخواهد

ی توافق چین به ادامه کامل و موثر اجرا عالوه بر این،  و بدتر شدن روابط خود با آمریکا را پیچیده تر می کرد. روبرو می ساختغرب 

 بیاورد. جدیدی موقعیتهسته ای ایران متعهد است و نمی تواند پیش از مذاکرات، تهران را به 

 های چین در خاورمیانهتکیه گاه 

دوم اینکه چین برای امنیت انرژی خود به صنعت نفت خاورمیانه بستگی دارد و به طور اسراف آمیز در پروژه های زیربنایی و 

شورای در سرمایه گذاری کرده است. تبدیل شدن به بزرگترین سرمایه گذار و شریک تجاری فارس خلیج قه منطساختمانی در سراسر 

 .قرار داردخطر در منطقه موقعیت همکاری خلیج فارس، چین بیش از حد در 

http://eng.sectsco.org/
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2018/08/30/iran-and-the-sco-a-long-political-gestation/
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2018/08/30/iran-and-the-sco-a-long-political-gestation/
https://theglobepost.com/2018/11/15/folly-reimposing-sanctions-iran/
https://theglobepost.com/2018/11/15/folly-reimposing-sanctions-iran/
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فتار رقابت چین می ترسد که با عربستان سعودی و امارات متحده عربی به عنوان بزرگترین شرکای تجاری خود در منطقه، گر

ت ادر حال بدتر شدن است، چین نمی تواند از عهده نشان دادن جزئی دو طرف تنهاشرایط مرارت بار از آنجا که  با ایران شود.خود 

 زیادی برای ایران برآید.

بود که بخشی  خواهندبه طور قابل پیش بینی، اگر ایران عضویت خود را به دست آورد، کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز مایل 

اعالم  ،گفتگودر  شراکتنه عربستان سعودی و نه امارات با ناظر یا حتی وضعیت کنون تا هر چند باشد.  سازمان شانگهایدائمی از 

 .نظر نکرده اند

پیشنهاد میانجیگری بین ایران  2017که طرف ها را انتخاب کند، چین در سال  در مقطعی از چین خواسته شود انتظار می رود 

پکن با عربستان سعودی را که روابط  روابطید عضویت ایران در سازمان شانگهای می تواند عربستان سعودی را داد. هرگونه تأی و

ه داشته باشد، چرا که رابرای مگا پروژه چین، ابتکار کمربند و  ب کند. این می تواند آثارییخرتدفاعی شدیدی نیز با واشنگتن دارد، 

 بکه هستند.های ضروری در این ش گاههم عربستان سعودی و هم ایران گره

 سازمان همکاری شانگهایرقبا در 

 روابط با برخورد .پذیرفت 2018 سال در تنها را پاکستان و هند آسیا جنوب رقبای عضویت سازمان همکاری شانگهایسوم اینکه 

به تدریج با تمرینات مشترک ضد تروریسم و کنفرانس های   تنها نفس به اعتماد و است نبوده آسان نو دهلی و آباد اسالم نامنظم

 است. در حال کسب سازمان همکاری شانگهایحت چتر نظامی ت

آورد. با این حال،  بپیوندد، عربستان سعودی نیز برای عضویت فشار می سازمان همکاری شانگهایاگر قرار بود ایران به سازمان 

ه خطر بیندازنند. بیشه را برای هم سازمان همکاری شانگهایرقیب دیگر می توانستند هماهنگی ایدئولوژیک، ثبات و اثربخشی  تعدادی

ن به یک مجمع آمنحرف کند و از تبدیل شدن  سازمان همکاری شانگهایدر دراز مدت، ادامه اختالف می تواند توجه را از اهداف 

 مهم جهانی جلوگیری کند.

را به خطر می امکان پذیر نیست. نه تنها سیاست خاورمیانه پکن  سازمان همکاری شانگهایعضویت فوری ایران در سازمان 

باشد که  این سازمان آسیب برساند. چین ممکن است بخواهد منتظر زمان بهتری  اندازد، می تواند به ثبات و چشم انداز درازمدت

 به مسیر مثبتی باز گردد. تحریم های آمریکا به پایان برسد و روابط عربستان و ایران دوباره

د داد چرا که بخش ایران را ادامه خواه، تجارت با سازمان همکاری شانگهایپکن با به کارگیری تاکتیک های تاخیری در موضوع 

که روابط چین و ایران در و همچنین ارائه دهنده انرژی است. با این)هر چند از نظر تئوریک و نه عملی( ه رامهمی از ابتکار کمربند و 

اما این یک  ست،کرده ا تعهد سازمان همکاری شانگهایحمایت خود را از ایران در جین پینگ  قرار دارد و شی رشدمسیر رو به 

 اعالمیه مشترک و رسمی نبود.

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-42008809
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-42008809
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توقف کوتاهی از رسمی کردن ایران به عنوان عضو سازمان همکاری شانگهای، این احتمال وجود دارد که چین به صورت خوشایند 

 .10و دیپلماتیک با این موضوع برخورد کند

 شانگهای پیمانی با اعضایی دارای اهداف متفاوت

سازمان شانگهای با اعضای دائمی خود مجمعی با اعضایی با اهداف متفاوت است که گاهی اهداف متضادی را دنبال می کنند. 

بزرگی و گستردگی مساحت قلمرو و جمعیت انبوه آن نمی تواند عنصری برای قدرت باشد، زیرا همین عوامل می تواند سازمان را با 

ازد. درک چگونگی این تمایل عضویت دائم ایران در این سازمان با این گستردگی دشوار می دشواریهایی در تصمیم گیری روبرو س

نماید و این از پیچیدیگی سیاست خارجی ایران در منطقه حکایت دارد. نکته کانونی این مساله این است که ایران با همه این اعضا 

ی از اعضای مهم مخالف با عضویت دائم ایران بوده است و ازبکستان روابط به ظاهر حسنه ای دارد، هرچند تاجیکستان در دوره ای یک

نیز همین راه را دنبال می کرد. چین، روسیه و هند، هر سه در تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل در پرونده هسته ای علیه ایران 

 به ضرر ایران رای داده اند.  

ن شانگهای توسل می جوید و امنیت خود را در چارچوب مرزهای اتحاد روسیه در برپایی دوباره قلمرو اتحاد شوروی به پیما

شوروی جستجو می کند و تلویحا بدنبال احیای شوروی است. سازمان کشورهای همسود)البته منهای جمهورهای بالتیک و گرجستان 

از عالیق روسیه است.  چین در صدد  و اوکراین( پیمان شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، پیمان امنیت دسته جمعی و برخی دیگر

پاسیفیک، در برابر چین ایستادگی -محاصره هند در اقیانوس هند است و هندوستان در اقیانوس هند با نزدیکی به ساختارهای ایندو

 می کند و از مدار روسیه خارج شده است. 

ی دیگر پاکستان برای ایستادگی در برابر دشمنی با چین با هندوستان روابطی خصمانه داشته و دارند و ادامه خواهند داد. از سو

هندوستان، ضمن رویگردانی از مدار ایاالت متحده آمریکا، روابط خود را با چین به سطح اتحاد استراتژیک سوق داده است. در زیر 

 هر یک از سه قدرت بزرگ چین، هند و روسیه مورد برسی قرار گرفته اند.

 روابط هند و چین

در کنار چین و پاکستان عضو دائم سازمان همکاری شانگهای است. این یک آزمون بزرگ برای هند خواهد بود که اکنون هند  

آیا می تواند در چارچوب این سازمان همکاری منطقه ای با دو دشمن دیرینه خود که تضادی آنتاگونیستی دارند، مسائل و اختالفات 

                                                           
10 Why Iran Won’t Be Joining the Shanghai Cooperation Organization Anytime Soon. By  Sabena 

Siddiqui, 06, 27, 2019. Available at:  

https://theglobepost.com/2019/06/27/iran-china-sco/ 

  

 

https://theglobepost.com/author/sabenasiddiqui/
https://theglobepost.com/author/sabenasiddiqui/
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است. با این حال فارس نو برگزاری تهدیدهای ناشی از پاکستان و چین در خلیج یکی از مهم ترین چالش های دهلی را حل کند؟ 

تأسیس کننده و ارواح هدایت کننده خود بنیانگذاران دهلی نو به سازمان همکاری شانگهای پیوست، که پکن را به عنوان یکی از 

راه با پاکستان دست یافت. دیپلماسی شاید از به عضویت در سازمان همکاری شانگهای هم 2017در عین حال، هند در سال  -دارد 

الزم است و قالب های مختلف به اشتراک گذاشتن بیشتر کلمات، دیدگاه ها و اطالعات  یگفت وگونوع این منظر درک شود که هر 

ند می خواهد می تواند در مورد اختالف کشمیر که هشانگهای کمک می کنند. اما بیایید به مسائل اصلی کاهش دهیم: آیا سازمان 

با توجه به اینکه مطمئن است چین طرف پاکستان را می گیرد؟ آیا سازمان شانگهای می تواند اعمال نظر کند؟ موضع گیری کند، 

در مورد اختالف مرزی هند و چین موضع گیری کند که دهلی نو از آن قدردانی خواهد کرد، با توجه به اینکه هیچ یک از اعضای 

 در هند به تواند می واقع سازمان شانگهای در آیا ی توانایی ایستادگی در برابر پکن را در چنین اختالفی ندارد؟دیگر سازمان شانگها

 یق قابل توجهی کمک کند؟طر هر به چین با خود رفتار

دو  گفت و گوهایبوده است. هند از رویارویی مستقیم )جدا از  انهسیاست دهلی نو در قبال پکن در چند سال گذشته محتاط

با چین در منطقه )در نپال، سری النکا و مالدیو( کرد و همکاری با  ی( اجتناب کرد، اما خود را درگیر جنگ های نیابتی نفوذجانبه

را افزایش داد )به وضوح، هر چند نه به طور صریح، در برابر حضور رو به افزایش چین(، همه در  پاسیفیک-ایندوملت های دوست 

یک دوستی بسیار مطرح در روابط دوجانبه با چین )اجالس ووهان و مالپورام( را گسترش می داد. شاید می حالی که دست دیپلمات

با پکن ادامه دهد و تا حد امکان از درگیری مستقیم اجتناب کند )تا آنجا که نمی تواند  گفتگوتوان گفت که دهلی نو می خواهد به 

لت های هم فکر خود )مانند آمریکا، دوتا با همکاری با همسایگان جنوب آسیا و برنده شود(. اما در عین حال هند تالش می کند 

 در منطقه را مهار کند.ژاپن و فرانسه( نفوذ چین 

که ممکن است برخی  دستاوردهای خود را داشتهسازمان شانگهای ضد تروریستی منطقه ای که ساختار استدالل شده است 

نفوذ پاکستان  ترین امکان ازکمحد باشد. اما هدف اصلی دهلی نو در منطقه یک افغانستان با ثبات با رخوردار رای هند از اهمیت بب

است. همکاری های منطقه ای ضد تروریستی با کشورهای آسیای مرکزی زمانی برای هند ارزش دارد که توانایی ها، یا حداقل حرکات 

در افغانستان را کاهش دهد. از این منظر همکاری با جمهوری های آسیای  و گزینه های قاچاق، طالبان و دیگر گروه های رادیکال

  مرکزی که با افغانستان هم مرز هستند، قطعاً برای هند مهم است )همان طور که در گذشته به ویژه با تاجیکستان بود(.

ن بدان معنی است که اسالم آباد از اما، یک بار دیگر، این پاکستان است که بخشی از سازمان شانگهای است، نه افغانستان. ای

را مطرح می کند که به اشتراک گذاری  اهداف خود در همان منطقه درون سازمان شانگهای مراقبت خواهد کرد. همچنین این سوال 

پاکستان چه نتایجی می  اطالعاتسازمان حفاظت و هند اطالعات در درون ساختارهای ضد تروریستی سازمان حفاظت از اطالعات 

 ، چرا که این می تواند منجر به اشتراک گذاری داده ها با پاکستان و چین شود.تواند داشته باشد

می توانست برخی پیش بینی می کردند سال ها پیش  نیست چرا که« ضد ناتو»یا یک « اتحاد شرق»سازمان شانگهای یک 

. اگر این طور پیش می آمد، هند حتی نمی خواست شرکت کند. حتی در زیر زوایای نظامی و استراتژیک، اعضای سازمان چنین باشد
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ان شانگهای بهره مند شانگهای اهداف همپوشانی روشن زیادی دارند. این نه تنها در مورد این است که چگونه هند می تواند از سازم

 می تواند به آن دست یابد. نشوند، بلکه این سازمان به هیچ عنوان 

با این واقعیت لغو خواهد شد می آورد، از شرکت در سازمان شانگهای  ی کهاز دیدگاه اهداف اولیه دهلی نو، هر گونه سود بزرگ

 .11که این سازمان شامل رقبای کلیدی هند به عنوان عضو است

 و سازمان همکاری شانگهایروسیه 

در طول دو دهه گذشته فدراسیون روسیه حامی مالی و ترویج چندین سازمان یکپارچه با نفوذ در اوراسیا بود. این نهادهای 

تا اقتصاد رانده شده اتحادیه  ،جمعی سخت گرا گرفتهدسته متنوع، کانون های متفاوتی را توسعه دادند، از سازمان پیمان امنیت 

امنیتی که مسکو آن را به همراه چین تأسیس -سیاسیساختار (، تا سازمان همکاری شانگهای متمرکز بر EAEUاقتصادی اوراسیا )

فضای اوراسیا کنار گذاشته می « کردن مجدد شوروی» کرد. در حالی که گاهی تالش های آن به عنوان چیزی بیش از تالش برای

رار می گرفت، منطقه بود، مورد پرسش ق تحت نفوذ دربین دولتی شان که محور آن حفاظت از دولت های  ویژگیهایشد، یا به خاطر 

انگیزه های واقعی روسیه در برخی نیازهای عملی زمینه سازی می شد. در این میان، قابل لمس ترین آن ها چالش های امنیتی 

ضرورت پرداختن به تأثیر منفی جهانی شدن بر اقتصادهای محلی،  .مختلفی بودند که فضای پس از شوروی را تحت تأثیر قرار می داد

مقابله  هروسیه ب راندنای ضروری در  وسیلهرقیب جنگ سرد. بنابراین، این نهادها به  ،فصل یک مرز پرتنش با چینو تمایل به حل و 

یک قدرت واقعی جهانی برخوردار  به قبل که از روسیههمچنین به بازگرداندن وضعیت  .با محیط پیچیده آسیای مرکزی تبدیل شدند

 بود، کمک کردند.

سال ، همه این نهادها به طور قابل توجهی تکامل یافته اند. این  20 پس از ه کرد این است که چگونه،چیزی که باید به آن اشار

امر به طور طبیعی به دنبال تغییر دیدگاه مسکو نسبت به سودمندی آن ها به نیازهای عملی آن بود. در حالی که توسط هر گونه 

برخی از دستاوردهای قابل توجه در بهبود همکاری های نظامی  اوراسیا پیمان امنیت دسته جمعی و اتحادیه اقتصادیکشش تخیل، 

بی عیب و نقص ساخته شده است. از سوی دیگر، سازمان شانگهای فراتر از قیمومیت عملی خود  ،و اقتصادی منطقه ای و هماهنگی

ان را گرد هم می آورد. در حالی که حرکت کرد و به یک مجمع بین المللی مربوطه تبدیل شد که بزرگترین ملت های غیر غربی جه

، ه استفتو البی گری آن برای بزرگ شدن سازمان شانگهای مورد انتقاد قرار گر نیت روسیه نسبت به آن هنوز مشخص نیست، 

                                                           
11 Does India Gain Anything From the Shanghai Cooperation Organization? Any benefits from 

the SCO are cancelled out by the presence of China and Pakistan. By: Krzysztof Iwanek, Jan 1, 

2020. Available at:  

-cooperation-shanghai-the-from-anything-gain-india-does/01/2020m/https://thediplomat.co

organization/  
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سال گذشته تأسیس یا با همکاری آن تأسیس کرده بود،  20مسکو به طور کلی هدفی را در پشت هر مکانیسم یکپارچه ای که در 

 می بیند.

. از نظر منطقه ای، مسکو پیش می رودفشار نهادی روسیه در اوراسیا همواره تا حدودی با دستور کار منطقه ای و جهانی آن 

فضای پس از شوروی می دید که به ویژه در وضعیت امنیتی رو به وخامت ناشی از بی « فرسایش»بود که آن را  نگران آن چیزی

ژه بود. به وی ثباتی در افغانستان، جنگ داخلی در تاجیکستان و درگیری های جمهوری های شوروی سابق آن کشور قابل مشاهده

افزایش تهدیدهای غیرمتعارفی مانند تروریسم و قاچاق مواد مخدر نگران کننده بود. بخشی از این فرسایش همچنین شامل از دست 

طرفدار دموکراسی در چند جمهوری شوروی سابق مانند « انقالب های رنگی»دادن نفوذ بر فضای پس از شوروی بود، به ویژه در پی 

تان که بسیاری در روسیه آن را چیزی کوتاه از توطئه های تحت حمایت غرب نمی دیدند. از این رو، گرجستان، اوکراین و قرقیزس

 .12در واقع گاهی اوقات به عنوان یک ضد ناتو دیده می شودپیمان امنیت دسته جمعی 

 بندیجمع 

درصدد محاصره 13«گردبند  مروارید»چین با تاسیس زیرساختها و همکاری با کشورهای پیرامون هند رشته بنادری تحت عنوان 

هند است. بر سر مساله کشمیر درگیری بین نظامی و سیاسی امنیتی بین هند و پاکستان از یک سود و بین چین و هند از سویی 

دیگر دنبال می شود. هندوستان مخالف سرسخت عبور کریدور اقتصادی چین پاکستان از منطقه مورد مناقشه کشمیر است و آن را 

 قانونی می داند.  غیر

روسیه درصدد کشاندن پیمان شانگهای به سوی ایستادگی در برابر پیشروی ناتو به رق و رویاروی با ایاالت متحده است بویژه 

و اکنون، روابط روسیه با غرب را به  2020در سالهای اخیر مساله حقوق بشر همچنین جنبشهای مخالفان در ماههای پیایان سال 

ست و روسیه را در برابر اعالم موضع دیگر اعضا به انفعال کشانده است. روسیه با طرح اتحادیه اقتصادی اوراسیا، همکاری تیرگی کانده ا

 با چین در مگاپروژه ابتکار کمربند و راه را منوط به شناساسیایی و همکاری چین با این اتحادیه کرده است.

انهای محدوده شانگهای دیده نمی شود. هر یک از اعضا در انجام اقدامات خود در کارنامه شانگهای اعالم مواضع پشتیبانی از بحر

به تنهایی عمل کرده و مورد تایید یا مخالفت اعضا قرار نگرفته اند. بنابراین از جنبه های عملکرد اعضای یک سازمان منسجم فاصله 

 زیادی داشته است. 
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شانه خالی کردند. هم چنین از محکومیت درگیری  2014روسیه در سال اعضای شانگهای از تایید اشغال نظامی کریمه از سوی 

بین ازبکستان و قرقیزستان در دره فرغانه اجتناب کردند و از اشغال نظامی اوستیای جنوبی و آبخازیا از سوی روسیه در قلمرو 

گر چه با جدایی طلبی و افراط گرایی گرجستان را حمایت نکردند. این نشان می دهد که سازمان شانگهای در راستای اهداف خود ا

مبارزه می کند ولی خود از آن حمایت هم می کند. پاکستان و کشورهای مسلمان آسیای مرکزی به عنوان عضو مسلمان شانگهای 

ن از سرکوب مسلمانان اویغور در سین کیانگ را محکوم نکرده اند. این تضاد ها نشان دهنده نبود یکپارچگی در اجرای اهداف سازما

 سوی اعضای آن است. 

با بررسی آنچه نشان داده شد، به نظر نمی رسد که اعضای شانگهای از عضویت دائم ایران حمایت کنند و ایران از پیوستن به 

این سازمان نخواهد توانست حماین اعضا را در رویارویی با ایاالت متحده همراه سازد. زیرا سطح مبادالت اقتصادی چین با ایاالت 

حده چندین برابر مبادله با ایران است و همان طور که گفته شد، چین حتی با وجود حضور نظانی ایاالت متحده در دریای چین مت

جنوبی و تنگه تایوان و حمایت از تایپه و تسلیح آن و انجام گت زنی های هوایی و دریایی در اقیانوس آرام، نخواسته و نمی خواهد با 

 . ایاالت متحده درگیر شود

ایران برای نشان دادن قدرت و استقالل در سیاست خارجی خود می تواند از تقاضای عضویت دائم انصراف داده و به عنوان یک 

قدرت منطقه ای با تکیه بر نیروهای ملی که همه گونه مولفه های قدرت سخت افزاری و نرم افزاری و سرزمین و منابع آب و خاک 

در اختیار حکومت جمهوری اسالمی ایران قرار می دهد سیاست خارجی مستقل خود را بر آموزه های  و بنادر و زیرساختهای الزم را

انقالب و خط مشی نه شرقی نه غربی پیگیری نماید زیرا در پیرامون خود شاهد بوده ایم که افغانستان در شرق و تاجیکستان در 

با ما در یک مسیر حرکت نمی کنند و در شمال غربی جمهوری  آسیای مرکزی که از نظر فرهنگ ایرانی به ما نزدیکتر هستند،

 آتالنتیک حرکت می کند.     -آذربایجان شیعه نیز در مدار یورو
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 مفهوم امنیت منطقه ای در جنوب غرب اسیا با تاکید بر نقش افغانستان

 

 2، محسن عزیززاده طسوج1زهرا احمدی پور

 

 استاد، جغرافیای سیاسی ،دانشگاه تربیت مدرس ، تهران،  1

 
 مدرس، تهران، دانشجوی دکترا، جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت 2

 

 چکیده -1

فضایی منطقه و کشمکش های سیاسی برخاسته از  -جنوب غرب آسیا متشکل از کشورهایی است که تنوع هویتی سازه های سیاسی 

منافع و رویکردهای متعارض کشورهای حاضر دست کم طی چند دهه اخیر نقش مؤثری در شکنندگی امنیت منطقه ای داشته است. 

جهانی و تحوالت سیاسی جنوب غرب اسیا که کشورهای مختلف منطقه از جمله افغانستان را در بر گرفته است، حضور قدرت های بزرگ 

 و در حال دگرگون ساختن شرایط و ترتیبات سیاسی، امنیتی، ساختار قدرت و موازنه قوا در منطقه جنوب غرب اسیا است.

قه ای جنوب غرب اسیا، در پی پاسخگویی به این پرسش است که بحران این مقاله با توجه به جایگاه افغانستان در سیاست های منط

افغانستان چه تاثیری بر تحول امنیت منطقه ای جنوب غرب اسیا داشته است؟ در مقام پاسخ به پرسش یادشده فرضیه پژوهش این است 

در حلقه اصلی امنیت منطقه می تواند باعث  که بحران افغانستان به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک این کشور و جایگاه آن

تضعیف یا تقویت ضریب امنیت منطقه ای گردد. هدف اصلی نوشتار حاضر تجزیه و تحلیل امنیت منطقه ای جنوب غرب اسیا در پرتو 

وم یافتن بحران تحلیلی است. یافته های این پژوهش بر این داللت می کنند که با تدا -تحوالت افغانستان است. پژوهش حاضر توصیفی

افغانستان، امنیت منطقه جنوب غرب اسیا با تهدیداتی از جنس؛ تضعیف امنیت، شکل گیری منازعات گفتمانی و تشدید تنش های فرقه 

 ای و مذهبی، برهم زدن ساختار قدرت و موازنه قوا و باال گرفتن رقابت تسلیحاتی در منطقه مواجه خواهد شد. 

 ، جنوی غرب اسیا، افغانستانامنیت منطقه  کلمات کلیدی:
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 مقدمه -1-1

جنوب غرب آسیا محل تداخل منافع بازیگران خارجی بوده و این تداخل با ساخت قدرت در درون کشورهای منطقه ربط محکم و 

و بحران ها و منازعات منطقه استواری دارد. در منطقه جنوب غرب آسیا تهدیدات خارجی با اسیب پذیری های داخلی هم افزا شده 

 (.Watt,1992,30را ساماندهی و در راستای منافع قدرت های فرامنطقه ای تشدید می کند )

در نگاهی کلی، در زمان حاکمیت نظام دوقطبی، در جنوب غرب آسیا و سایر مناطق، بسیاری از دولت های ضعیف، تحت حمایت 

ن خود اعمال حاکمیت می کردند. در زمان کنونی، تحت تأثیر تحوالت مختلفی که به یکی از قطب ها به گونه ای آسوده بر شهروندا

وقوع  پیوسته، این قبیل دولت ها نه تنها جایگاه مناسبی در سطح بین المللی ندارند، بلکه با بروز شکاف های گسترده اجتماعی در 

دی از دست داده و اداره امور کشور و مدیریت امنیت ملی داخل مرزهای ملی خود، همبستگی و یکپارچگی درونی خود را نیز تا حدو

 (.3، 1399را برای حکام با مشکالت عدیده ای مواجه کرده است)کرمی، 

با فروپاشی شوروی و پایان عصر تعارضات ایدئولوژیک در مقیاس جهانی، مباحث اقتصادی و ژئواکونومیک در جهت دهی به سیاست 

است. جنوب غرب آسیا از جمله مناطقی است که دو مقوله انرژی و امنیت نقش مرکزی در رویکرد  خارجی کشورها، نقش کانون یافته

جنوب غرب اسیا طی چند دهه اخیر داشته است داده های موجود گویای تداوم بحرانهای حکایت می کند. با تغییر روابط دوقطبی 

ی امنیتی پیدا کردند؛ اما پژوهشگران مختلف درباره جایگاه جنگ سرد، مناطق و جایگاه کشورها در آنها نقش مهمی در تحلیل ها

کشورها در مناطق امنیتی دیدگاه های متفاوتی دارند. افغانستان از کشورهایی است که در مورد آن رویکردهای مختلفی وجود دارد 

 و آن را در مجموعه های امنیتی گوناگونی قرار می دهند.

قرن اخیر تجربه نموده است. سقوط نظام پادشاهی در این کشور، روی کار آمدن کمونیست ها،  افغانستان تاریخ تلخی را در قرن دو

اشغال شدن توسط ارتش سرخ شوروی، جنگ داخلی مجاهدین اسالمی )که از سوی کشورهای همسایه و منطقه و آمریکا یا دولت 

گروه های مجاهدین با یکدیگر که به تضعیف آنان  کمونیستی حمایت می شدند(، تشکیل دولت مجاهدین و آنگاه جنگ داخلی میان

انجامید و منجر به روی کار آمدن طالبان، این اسالم گریان افراطی سلفی مورد حمایت پاکستان، عربستان و امارات متحده عربی شد 

نهایت حاصل این رخداد،  سپتامبر را به وجود آوردند که در 11و پناه گرفتن گروه القاعده در سایه طالبان که حوادث تروریستی 

حمله آمریکا و دیگر کشورهای غربی به افغانستان برای شکست طالبان گردید و تشکیل دولت جدید افغانستان به رهبری حامد 

کرزای تنها گوشه هایی از تاریخ این کشور می باشد که هموراه آتش جنگ و ویرانی در آن روشن بوده است. بنابراین پایان جنگ در 

 تان در اواخر دوران دو قطبی اهمیت زیادی دارد با عبور از دوران جنگ سرد، نوعی بازنگری در تمام رویدادها شروع شد.افغانس

نتیجه این بازنگری طرح بحث هایی مانند چندبعدی شدن امنیت، منطقه گرایی امنیتی و منطقه گرایی نو بود  در این قضاء جایگاه 

تی دچار تغییر شد. این کشور که بالفاصله پس از جنگ سرد اهمیت ژئواستراتژیک خود را از دست افغانستان نیز در تحلیل های امنی

سپتامبر جایگاه منطقه ای خود را بازیافت. پس از این رویدادها، مداخله آمریکا در مبارزه علیه تروریسم  11داده بود، با رویدادهای 

( 3، 1397)فاطمی نژاد و محمدزاده، « خاورمیانه بزرگ»اسالم، در  طرح تعهد آمریکا برای دموکراتیک سازی جهان »به همراه 

افغانستان را در مجموعه امنیتی جنوب غرب اسیا قرار می داد. با انتقال مسئولیت به نیروهای امنیتی ملی افغان و کاهش نیروهای 

مطرح شد و این کشور در مجموعه امنیتی آسیای تاریخی افغانستان با آسیای مرکزی  -آمریکا در افغانستان موضوع رابطه فرهنگی 
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مرکزی جای گرفت. در همین حال، دخالت و رقابت کشورهای حوزه شبه قاره هند در افغانستان حکایت از گسترده تر شدن روابط 

وهش در صدد تبیین این کشور با آسیای جنوبی دارد و افغانستان را به مجموعه امنیتی آسیای جنوبی پیوند می زند. از این رو این پژ

تأثیر افغانستان بر امنیت منطقه ای جنوب غرب اسیا است  یا بحران افغانستان چه تاثیری بر تحول امنیت منطقه ای جنوب غرب 

 اسیا داشته است.

 

 مبانی نظری )ادبیات ( تحقیق -2-1

 تعریف منطقه و نظام منطقه ای 

می شود که از پدیده هایی مشابه و عوامل پیونددهنده فیزیکی و نیز به فضایی جغرافیایی گفته « منطقه»در جغرافیای سیاسی، 

محیط انسانی برخوردار باشد. یک منطقه در جغرافیا هنگامی قابل تشخیص است که از شخصیت جغرافیایی یکپارچه برخوردار و از 

نظر فیزیکی، یک منطقه باید محیطی  مناطق دیگر متمایز باشد، به طوری که اجزای آن آشکار، قابل تشخیص و شناسایی باشند. از

یکپارچه باشد یا دست کم ویژگیهای جغرافیایی و راهبردی مشابهی داشته باشد؛ مثل واقع شدن در یک شبه جزیره مانند کشورهای 

 (.195: 1381واقع در شبه جزیره عربستان یا واقع شدن یک دریا مانند کشورهای ساحلی خلیج فارس )مجتهدزاده، 

سیاسی، اقتصادی و مبادالت، رایج  -نی متفاوتی داشته و از آن، تعاریف گوناگونی ارائه شده است. معیار جغرافیایی، نظامی منطقه معا

ترین معیارهایی است که برای منطقه بندی کشورها، به کار رفته است. فرهنگ آکسفورد منطقه را محدوده ای جغرافیایی تعریف 

(  و  و فرهنگ استراتژی نیز منطقه را در بر گیرنده چند کشور Oxford,2018,82لیمی دارد )کرده که بافت مستقلی از شرایط اق

(.  اندیشمندانی 3، 1395دانسته است که در پرتو پیوندهای جغرافیایی یا منافع مشترک، با هم مرتبط هستند )مکرمی و ستوده، 

جموعه ای از کشورها اشاره دارد که با یک ویژگی مشترک یا همچون دیوید ای. لیک و پاتریک ام. مورگان معتقدند، منطقه به م

( در جغرافیای سیاسی هر 29، 1381بیشتر، مانند سطح توسعه، فرهنگ، یا نهادهای سیاسی، با هم پیوند دارند )ای. لیک و مورگان، 

تشده( پشت سر گذارد قابلیت فضای جغرافیایی که فرایند چهار مرحله ای )شکل سرزمینی، شکل نمادی، شکل نهادی و شکل تثبی 

(. پیوند یکپارچگی و هماهنگی مفاهیمی هستند که در 55، 1389اطالق منطقه را کسب می کند)احمدی پور و قادری حاجت، 

 (.40، 1364معنای منطقه )ناحیه( مندرج می باشند)شکوئی، 

، 1381شود. در یک تعریف )ای. لیک و مورگان، نیز یاد می « زیر سیستم»نظام منطقه ای مفهوم دیگری است که از آن به عنوان 

(، نظام منطقه ای، حد واسط بین نظام جهانی و نظام داخلی است و هریک از نظام های تابعه، از دو یا چند کشور همجوار تعامل 29

طور کلی چهار شرط گر با یکدیگر تشکیل شده است که دارای پیوندهای مشترک فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، قومی و زبانی هستند. ب

 برای وجود نظام های تابع منطقه ای بیان شده است که عبارتند از:

. الگوی روابط یا تعامالت بازیگران که درجه خاصی از نظم و نسق را به نمایش می گذارد؛ به طوری که تغییر در یک نقطه از نظام 1 

. ناظران و بازیگران داخلی و خارجی، 3مجاور و نزدیک به یکدیگر باشند.  . بازیگران عموما در2تابع، بر دیگر نقاط آن تأثیر گذار است. 

. نظام تابع، منطقا متشکل از حداقل دو یا به احتمال قوی 4مجزا بشناسند. « صحنه عملیات»نظام تابع را به صورت یک ناحیه یا 

باید در نظر گرفت، ارتباط مستقیم نظام منطقه ای با تعداد بیشتری از بازیگران باشد. از سوی دیگر آنچه در مطالعه نظام منطقه ای 
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از سوی دیگر است بنابراین تحوالت هریک از این نظام ها بر دیگری تاثیر « نظام داخلی یا ملی»از یک سو و « جهانی یا مسلط»نظام 

 (. 4، 1395گذار است )مکرمی و ستوده، 

های تبعی نظام جهانی محسوب می شود که همواره مورد توجه قدرت  با توجه به مطالب فوق منطقه جنوب غرب اسیا یکی از نظام

های بزرگ جهانی بوده است و این قدرت ها بعنوان بازیگر نفوذگذار خارجی در آن مداخله کرده اند. امنیت این نظام تبعی نیز متاثر 

 از نوع ساختار قدرت در نظام بین الملل و بازی قدرت های بزرگ بوده است. 

 

 ئوپولیتیکیمنطقه ژ -2

فضایی همجوار، اعم  -منطقه ژئوپولیتیکی عبارت است از بخشی از سطح سیاره زمین یا مجموعه ای از کشورها و واحدهای سیاسی

از فضای خشکی یا آبی یا تلفیقی، که براساس ترکیب عوامل سیاسی و جغرافیایی خاص دارای تجانس و هویت مشخص یا کارکرد 

 و نواحی مجاور متمایز می شوند. مشترکاند و از سایر مناطق

منطقه جغرافیایی زیربنایی ترین عنصر یک نظام / سیستم منطقه ای است. زمانی که ارزشها و عوامل جغرافیایی یک منطقه بار 

یش سیاسی می گیرد و نظر بازیگران را به خود جذب می کند و بار ژئوپولیتیک می گیرد به منطقه ژئوپولیتیک تبدیل می شود. پیدا

منطقه ژئوپولیتیکی مستلزم باردار شدن سیاسی منطقه جغرافیایی و عناصر آن است. اگر عناصر ساختاری و کارکردی یک منطقه 

جغرافیایی به صورت انفرادی یا احتمالی یا به صورت ناقص یا کامل از بعد سیاسی نقش آفرین شود، منطقه جغرافیایی تغییر ماهیت 

ژئوپولیتیکی در صحنه ظاهر می شود. منطقه ژئوپولیتیکی بسترساز شکل گیری الگوی فضایی روابط  می دهد و به صورت یک منطقه

 (.111، 1385سیاسی دولتهای درون منطقه ای و برون منطقه ای است )حافظ نیا، 

 

 امنیت منطقه ای -3

نسبت به یکدیگر نزدیکی جغرافیایی امنیت منطقه ای به مجموعه ای از کشورها اطالق می شود که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم 

(. امنیت تنها به شکل راه حلی بینابین و اغلب از طریق توافق نامه ای که همه 85: 1387و تعامالت امنیتی دارند )پوستین چی، 

 طرف های شرکت کننده تنها به بخشی از منافع مد نظر )و نه همه آن( می رسند، به دست می آید. 

یعنی رئالیسم، آماج نقد و انتقاد قرار گرفت و جالب اینکه مطالعات جدید امنیتی در « امنیت»ت سنتی به رهیاف 1980در طول دهه 

را اعالم کرد، دو نقد « طرح دفاع استراتژیک»یعنی در اوج جنگ سرد صورت پذیرفت. در همان سالی که رونالد ریگان  1983سال 

تجلی یافت که در فصلنامه « باز تعریف امنیت»به نام « ریچارد اولمان»مقاله  در مورد تفکر سنتی امنیت منتشر گردید. نقد اول در
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« مردم، دولت ها و هراس»بانام « امنیت بین الملل به عنوان پرچم دار رهیافت واقع گرایی چاپ شد و دومین نقد را نیز باری بوزان

 (.4، 1394ارائه کرد )مرادی، شهرام نیا، 

 

 جنوب غرب آسیا -4

کشور مستقل را شامل می شود که عبارت ایران، ترکیه، سوریه، عراق، اردن، لبنان، فلسطین اشغالی،  19ئوپلتیکی این منطقه ژ

عربستان، یمن، عمان، امارا متحده عربی، قطر، بحرین، کویت، پاکستان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان )حافظ نیا، 

طور تاریخی یکی از کانون های عمده پیدایش تمدن ها و فرهنگ های دیرین بشر و از (. جنوب غربی آسیا به 1396جزوه کالسی، 

محور ها و مسیرهای عمده تبادل فرهنگی، علمی و تجاری بین شرق و غرب عالم بوده است. ویژگی بزرگ منطقه جنوب غربی آسیا 

درصد مردم کشور ها مسلمان هستند و این منطقه  90این است که در بین مردم این منطقه، دین اسالم دین اکثریت است و بیش از 

به عنوان بخش مرکزی ناحیه فرهنگی جهان اسالم عمل می کند. منطقه جنوب غرب آسیا در چند دهه گذشته به موازات تغییرات 

اولویت های اقتصادی و اجتماعی از نظر فرهنگی نیز دچار دگرگونی هایی شده است. همگرایی در منطقه جنوب غربی آسیا یکی از 

 (.1398،8(.)یعقوبی و همکاران، 142، 1387این منطقه به شمار می رود)رهبر، آخوند مهر ریزی، 

منطقه جنوب غرب آسیا با داشتن امکانات و موقعیت های ممتاز جغرافیایی و همچنین با داشتن منابع غنی از اهمیت ویژه ژئوپلیتیکی 

صال سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا قرار دارد، محل پیدایش اولین تمدن بشری بوده و برخوردار می باشد. این منطقه که در محل ات

خاستگاه اولیه ادیان توحیدی به شمار می آید. برخی از کشورهای این منطقه به علت موقعیت  خاص جغرافیایی و منابع سرشار نفت 

 و گاز از حساسیت ژئوپلیتیکی بسیار باالیی برخوردارند.

 

 پژوهش یافته های -5

 اهمیت ژئوپلیتیکی و  استراتژیکی افغانستان

ژئوپلیتتک افغانستان به گونه ای است که در سه ساختار ژئوپلیتیکی منطقه قرار می گیرد از یک طرف ادامه ساختار ژئوپلیتیکی 

شبه قاره هند قرار  آسیای مرکزی و از سوی دیگر جز بخش خاوری فالت ایران و از طرفی دیگر جز دامنه های شمالی ژئوپلیتیک

(. سلسله جبال هند و کش که قسمت وسیعی از خاک کشور را پوشانده و همواره سد محکمی در 67، 1395دارد )صفوی و دیگران، 

مقابل مهاجمین بوده است افغتستان حایلی میان امپراطوری های شرق و غرب در دو قرن اخیر بوده است. در نیمه اول قرن بیستم 

 (.225، 1392ن متصرفات بریتانیا در شبه قاره هند و روسیه در اسیای مرکزی بود)علی ابادی، نیز حایلی میا

اهمیت استراتژیک افغانستان به جهت واقع شدن این کشور در مرز جنوب غرب اسیا ، آسیای جنوبی و آسیای مرکزی می باشد از 

. با این دیدگاه افغانستان از موقعیت مناسبی در بین کشورهای این رو افغانستان هماره مرکز رقابت ابر قدرتهای منطقه بوده است

 (.11، 1378اسیای مرکزی بر خوردار است)هایمن، 

از ان نام برده شده است. مکیندر بر این باور « هارتلند آسیا»و یا « چهار راه اسیا»موقعیت جغرافیایی افغانستان با تعبیر های مانند 

وجود دارد که تمامی کشور ان منطقه سعی در کنترل ان دارند و تلسط بر آن نقطه به مثابه تسلط بود که در هر قاره یک نقطه ای 
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بر قلب و مرکز همان قاره می پندارند. سرزمین افغانستان نیز از منطقه هایی است که امپراتوری های گوناگون تالش در تسلط بر آن 

 (101، 1392داشته اند )حکمت نیا، 

توپوگرافیک این کشور توام با موقعیت جغرافیایی افغانستان، دیدگاه های سیاسی و ژئوپلیتیک خاصی به این  ساختار طبیعی و وضع

سرزمین بخشیده است بطوری که در طول تاریخ هستی سیاسی آن به گفته پرفسور تواین بی این کشور چهار راه تقاطع فرهنگ و 

جاده بزرگ ابریشم محسوب می شده است. که باعث جلب کشورهای پیرامونی مدنیت ها در طول تاریخ بوده است و نیز مرکز تقاطع 

 و جهانی شده  و شاهد نبردهای سنگین بوده است و  معموال به خاطر این اتفاقات معبر استراتژیک نامیده ند.

شمال  این کشور کشور افغانستان محصور در خشکی است، بیشتر مناطق این کشور با رشته کوههای هندوکش جدا شده اند. در 

سرزمین های به نسبت هموار آسیای مرکزی و رودهای سیحون و جیحون است و سه کشور تاجیکستان، ازبکستان، و ترکمنستان  

قرار دارند. در جنوب این کشور پاکستان قرار دارد.  مرز کوتاه صعب العبور و کوهستانی میان  افغانستان و چین این کشور را نقطه 

ی هسته ای چین و پاکستان و هند قرار داده است. در غرب این کشور، فالت ایران قرار دارد و افغانستان را جنوب پیوند قدرت ها

(  پس به این ترتیب منظور از ژئوپلیتیک منطقه برای کشور افغانستان همان Martin, 2011, 15غرب اسیا پیوند می دهد. )

 یای مرکزی و جنوب آسیا در چهار راه ارتباطی افغانستان است. پیوستگی ژئوپلیتیکی سه نقطه جنوب غرب اسیا، اس

افغانستان کشوری است در قلب اسیا با موقعیتی هارتلندی به طوری که همیشه طمع ابرقدرتهای منطقه ای و جهانی را برانگیخته 

قر و فالکت خون  وخونریزی است این کشور همیشه مورد تهاجم، حمله، تسخیر و گذر بوده و سرانجام ملت افغان همیشه در ف

بدبختی و آوارگی را نصیبش کرده است. کشور افغانستان یا هارتلند اسیا یکی از نقاطی است که طی اعصار و قرون کذشته و هم 

 اکنون،  کشورهای مختلف سعی در تسلط بر آن داشته و دارند. کشور افغانستان در مرکز تئوری هارتلند اسیا قرار دارد و در چارچوب

استراتژی جغرافیایی به عنوان قلب و مرکز ثقل دکترین مکیندر در خاورمیانه مطرح بوده است و دارای  شرایط استراتژی منحصر به 

(  پاپلی معتقد است هارتلند امروزی هارتلند ایدئولوژی است، هارتلند انسانی 13، 1383فرد و تنگه های سوق الجیشی است. )عزتی، 

ی با قدرت ایمانی خارق العاده است به طوری که هر کس بر این هارتلند )شامل اسیای مرکزی، افغانستان، بر خالف هارتلند طبیع

 (.32، 1375پاکستان، ... ( مسلط یابد می تواند سیاست جهانی را تغیر دهد ) پاپلی، 

( همجواری یا دخالت کشورهای 17و  15، 1367از نظر ماینگ و اسپایکمن نیز افغانستان در هارتلند آسیا قرار گرفته است )شکوئی،

ابر قدرت در طول تاریخ همانند ایران، چین، هند ، انگستان، امریکا ، شوروی سابق )روسیه ( موقعیت مرکزی یا هارتلندی این کشور 

ه مهم، ارزش را اقبات می کند شکوئی اعتقاد داشت که گاهی اوقات به ویژه یک مکان جغرافیایی، به علت قرار گرفتن بین دو ناحی
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استراتژیکی پیدا می کنند و این موقعیت خاص توجه دولت های بزرگ را جلب می کند و افغانسان یکی از اسن کشورها است 

 (.259، 1367)شکوئی،

 ژی و ژئواکونومی اینبه همین دلیل ایده شکل گیری افغانستان در گذشته و تداوم آن در حال به کارکردهای ژئوپلیتیکی و ژئواسترات

رت های منطقه تالش های زیای از طرف قد 20تا  18کشور بر می گردد، و در طول رقابت های استعماری قدرت های بزرگ در قرون 

 ای و جهانی برای تسلط بر این کشور صورت می پذیرد و امروزه همچنان در نظریات هارتلند مطرح است.

 

  1945-2020ا  از نقش افغانستان در ساختار امنیت منطقه ای جنوب غرب آسی -6

 (.1991-1945دوران جنگ سرد )

جنگ سرد در واقع رقابت ژئوپلیتیکی بود بین ایاالت متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی که در سراسر نیمه دوم قرن بیستم 

به رودررویی ( فضای سیاسی نظام بین الملل را تحت تأثیر خود قرار داده بود. داستان جنگ سرد عنوانی است که 1945-1991)

های مخفی یا علنی این دو ابر قدرت در سال های پس از جنگ جهانی دوم که در تاریخ جهان سرنوشت ساز بود، داده شده است 

(. در این دوره تمامی مناسبات بین المللی، عموما بر پایه پیوستگی و ارتباط آن با یکی از دو بلوک شرق و یا غرب 47، 1377)ترکان، 

 ود.قابل تفسیر ب

در ساختار امنیتی دوران جنگ سرد افغانستان در کانون رقابت دو ابرقدرت آمریکا و اتحاد شوروی قرار داشت. از یک سو، با مرگ 

اولویتی که او برای اتحاد شوروی قائل بود نیز تغییر کرد. راهبرد اتحاد شوروی در دوران جنگ سرد  1953ژوزف استالین در سال 

از جنبش ها و رژیم های کمونیستی در بخش های زیادی از جهان سوم بود که چنین رویکردی به معنای پس از استالین حمایت 

 1979فاصله گرفتن از چشم انداز استالین بود. تهاجم ارتش سرخ به افغانستان در حمایت از حکومت کمونیستی افغانستان در سال 

ستقل افغانستان را به شکل آشکاری دگرگون کرد. در واکنش به این در همین زمینه ارزیابی می شود. این تهاجم موقعیت شبه م

وضعیت، آمریکا حمایت از مجاهدان افغان را در برابر روسیه آغاز کرد. با فروپاشی اتحاد شوروی افغانستان به وضعیت شبه مستقل 

 پیشین بازگشت. 

درصد از وسعت  73ایگاه مهمی داشت این کشور حدود هند در  دوران جنگ سرد در ساختار سیاسی و اقتصادی و امنیتی منطقه ج

درصد از سهم جنوب  77درصد و از منظر تولید ناخالص داخلی تیز  77سرزمینی منطقه را در اختیار داست، از نظر جمعیت حدود 

 (Basrur, 2008, 47-50اسیا را شامل می شد )

به صورت انفرادی و چه به صورت تشکیل ائتالف و اتحاد با در این منطقه رقابت شش قدرت چه  1950کوهن معتقد بود در دهه 

 ,Cohen,2014یکی از ابرقدرت ها بر نظم منطقه تاثیر گذار بوده است در موازنه قدرت و انواع اتحاد در این منطقه ترسیم شده است. )

 (162، 1398( )عطائی ، جعفری، 9-11

سرد جلوگیری از نفوذ شوروی در منطقه بسیار مهم بود، آنها از حکومت جنوب غرب اسیا در سیاست خارجی آمریکا در دوران جنگ 

های دیکتاتوری پشتیبانی می کرد. زیرا بروز ناآرامی ها در منطقه باعث نفوذ شوروی می شود که از جمله آثار آن به خطر افتادن 

جام از بطن حاکمیت های دیکتاتوری دست امنیت متحدان و نهایتا امنیت خود خواهد شد، عالوه بر این اظهار می داشتند سران



 

41 
 

راستی، دموکراسی متولد خواهد شد. همچنین در این راستا حاکمان در افغانستان با توجه به شرایط خاص خاورمیانه همواره با 

 (.Olesen,1995,93استفاده از مذهب بر روسای قبایل کنترل داشته و هم حکومت قانونی را توسعه داده اند)

جنگ سرد کشورهای غیر متعهد )جنبش عدم تعهد( نیز در واقع تأثیر چندانی در نظام بین الملل نداشتند و یا نقش آنان در دوران 

در رقابت گسترده دو ابر قدرت محدود و بی تأثیر شمرده می شد. افغانستان در مرکز رقابت سیاسی و ایدئولوژیکی دو قدرت ناگهان 

 رف و ناگواری را برای این کشور به ارمغان آورد. این شرایط خاص عبارتند از:با شرایطی مواجه شد که تأثیرات شگ

 نبود یک دولت قدرتمند و فراگیر  

 منازعه تاریخی پشتونستان )خط دیوراند( با کشور همسایه پاکستان                 

 ن دارند.کشورهای همسایه تازه استقالل یافته شمالی که مشکالت قومی و نژادی با افغانستا 

 (.10، 1398ویرانی و آشفتگی ناشی از یک دهه مبارزه با ارتش سرخ و رژیم دست نشانده )رحیمی،  

از دیگر سو، تنها کشوری که در این میان از کشمکش رقابت دو جبهه ژئوپلیتیکی، بیشترین فایده را برد، پاکستان بود که فارغ از 

غرب، خود را در صف مبارزان علیه کمونیسم با ابزار مجاهدین افغان قرار داده بود.  تبعات منفی جنگ سرد، با استفاده از کمک های

( این ابزار بعدها در دخالت های مستقیم پاکستان در مسائل افغانستان و بخصوص در دوران گذار ژئوپلیتیکی به وجود 1379)رشید، 

نی در پیشبرد اهداف سیاسی و ژئواستراتژیک خود در آمده پس از جنگ سرد و شرایط خاص افغانستان به این کشور کمک شایا

افغانستان و منطقه داشت. این شرایط تا پایان دوره می تواند ابزار مناسبی برای دخالت این کشور در مسائل افغانستان باشد. همچنین 

همواره افغانستان را به مثابه عمق منازعه دو کشور در مورد پشتونستان و نیز منازعه هند و پاکستان و وضعیت جغرافیایی پاکستان، 

استراتژیک پاکستان مطرح ساخته است. شرایط مذکور در واقع منجر به ایجاد شرایط خأل قدرت در سطح منطقه ای و بی ثباتی 

 سیاسی در افغانستان و جنوب غر اسیا به واسطه مداخله مستقیم و غیر مستقیم کشورهای همسایه و قدرت های منطقه ای گردید.

افغان ها عقیده داشتند بلوک غرب پس از پیروزی آنان در کارزار با نیروهای اتحاد جماهیر شوروی حمایت خود را از افغانستان ادامه  

خواهند داد و پاداش ایشان را در بازسازی و توجه به دولت سازی در افغانستان خواهند پرداخت. اما آنچه در واقعیت مشاهده شد، 

میالدی، صرفا  1980غان ها از خاطره غرب و ایاالت متحده بود. زیرا سیاست آمریکا در افغانستان تا پایان دهه فراموشی ناگهانی اف

(. فراموشی غرب و خأل قدرت به وجود آمده، سه پی 142: 2006انتقام جنگ ویتنام و فروپاشانیدن شوروری سابق بود )روستایی، 

وابستگی به همسایگان و قدرت های منطقه ای ب( بروز جنگ های داخلی ج( ظهور آمد را برای افغان ها به دنبال داشت: الف( 

 (.10، 1398طالبان و القاعده )همکاری و بقا(. )رحیمی، 

چنانچه ذکر شد این فراموشی هم باعث ناامیدی و ضدیت مجاهدین با غرب و هم رویکرد مجادله آمیز ایشان به کشورهای منطقه و 

د. رویکردی که با  استقبال تمام از جانب کشورهای همسایه و منطقه رو به رو شد. به دنبال آن، هریک از همسایگان افغانستان بو

کشورهای منطقه در راستای تأمین منافع ملی خود در قضایای افغانستان دخیل گردیدند. جنگ های داخلی در دهه پایانی قرن 
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ر آوردگاه افغانستان بود. هر چند بی تجربگی و اختالفات داخلی، مجاهدین بیستم، نشانگر تصادم منافع کشورهای منطقه و همسایه د

 افغان را در ناتوانی برای پروسه دولت سازی نیز، نباید فراموش کرد.

 

 (1991-1996دوران طالبان ) -7

ی ظهور نیروی سومی نتیجه این منازعات داخلی و کنار نیامدن کشورهای منطقه ای بر سر موضوع افغانستان، سرانجام زمینه را برا

فراهم نمود. از دیگر سو قدرت های منطقه ای همچون ایران، روسیه و هند نیز در حمایت از سایر گروه  1994به نام طالبان در سال 

های رقیب ذی دخل در جریان مناقشات افغانستان، عرصه را برای پاکستان تنگ نموده بودند. این در حالی بود که حیات سیاسی و 

ی پاکستان با بی ثباتی و ضعف دولت مرکزی افغانستان گره خورده بود. طالبان نیرویی بود که می توانست پایانی بر منازعات اقتصاد

بی سرانجام مجاهدین افغان باشد، زیرا مردم از مناقشات خونین بین گروههای جهادی به تنگ آمده بودند و از نیروهای طالب به 

 گرمی استقبال نمودند.

پاکستان، هم اکنون مشخص گردیده است و سازمان استخبارات پاکستان در تجهیز و حمایت طالبان نقش  ISIالبان با روابط ط

(. پاکستان در جریان جنگ های داخلی افغانستان به حمایت از برخی گروه های افغان می پرداخت، 68: 1380اساسی داشت )میلی، 

ر سیاست خود در افغانستان به وسیله نیروی طالبان در ژئوپلیتیک منطقه، تغییرات اما چون پاسخ مناسبی دریافت ننمود، با تغیی

مهمی را ایجاد نمود. همچنین پیروزی طالبان در افغانستان به مثابه پیروزی منطقه ای برای پاکستان در رقابت با هند، روسیه و ایران 

 بود. 

لت هند در پی داشت و در حقیقت، گسترش بی سابقه نفوذ تروریستها دوران پنج ساله حکومت طالبان دشواری های زیادی برای دو

و بی ثباتی در دره کشمیر را به همراه داشت ولی پس از سقوط طالبان روابط دو کشور بهبود یافت. سقوط رژیم طالبان موجب بر 

اه یافتند و موجبات ارتقاء روابط را چیده شدن تهدید عمده ای از مرزهای شرقی ایران شد و گروه های نزدیک به ایران به قدرت ر

( مناقشه منطقه ای کشورهای ذی دخل در افغانستان سرانجام پای کشورهای عربی و 2، 1394فراهم نمودند )آقا جری وکریمی، 

لمللی، حاشیه خلیج فارس را نیز به افغانستان کشاند. پی آمد این تحوالت القاعده به عنوان سازمانی فرا جغرافیای و متحد بین ا

طالبان در مناقشات داخلی افغانستان سهیم شد و سهم بارزی به عهده گرفت. اتحاد طالبان و القاعده کفه ترازو را در مناسبات منطقه 

میالدی به افغانستان به عنوان یک مسئله استراتژیک  94تا  91ای به نفع پاکستان رقم زد. سیاستمداران آمریکایی در فاصله سالهای 

میالدی طالبان ظهور کرد، آنان به مسئله افغانستان عالقه مند شدند. دخالت های شرکت  94ستند. هنگامی که در سال نمی نگری

 .های بزرگ آمریکایی و غیر آمریکایی، همزمان با ظهور طالبان در افغانستان، به خوبی تغییرات دلخواهشان را روشن می کند

ستان بار دیگر موضوع افغانستان را در مباحث بین المللی مطرح ساخت. مدتی زمان الزم اما سیاست های غرب ستیز القاعده در افغان

بود تا اتحاد القاعده و طالبان افغانستان را در کانون توجهات و تحوالت سیاسی جهان قرار دهد. سازمان القاعده و طالبان به عنوان 
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سپتامبر نقشی مرکزی را در سیاست های مداخالنه جویانه و حمله  11نیروهای زمینه ساز حوادث بعدی افغانستان و به ویژه حادثه 

 ایاالت متحده به افغانستان داشتند.

قوط وی را می توان بر سبه طور کلی  نقش بازیگران منطقه ای وفرا منطقه ای در فرایند بحران افغانستان در دوران طالبان و بعد از 

نی شامل اتحادیه اروپا، بازیگران اصلی شامل ایران، پاکستان و روسیه و بازیگران پیراموحسب میزان نفوذ و تاثیر گذاری به سه دسته 

 ژاپن و بازیگران شبه پیرامونی شامل امریکا، عکشورهای حاشیه خلیج فارس، هند و چین تقسیم نمود. 

 

 2020تا   2001از سپتامبر -8

راتژیک خود از جغرافیای بین المللی به مثابه ابزار سود می جویند. کشورها براساس توانمندی که دارند برای تحقق اهداف کالن و است

این کشورها با سیاست گزاری خود در سطوح کالن جغرافیای کشورها را معنا بخشی نموده و اهمیت می دهند یعنی چگونه یک 

رافیا را دارای اهمیت سیاسی نموده قدرت سرزمینی می تواند با بارگزاری برخی مفاهیم و عناصر سیاسی بر جغرافیای کشورها، آن جغ

و در واقع اهمیت ژئوپلیتیکی را بوجود اورد. با این وصف شکل گیری بازیهای کالن ژئوپلیتیکی از ابتدای شکل گیری پدیده دولت 

می  مدرن در قرن شانزده  به بعد بر اساس این واقعیت شکل گرفته است که منافع اقتصادی، سیاسی، نظامی قدرتهای بزرگ حکم

نموده تا از جغرافیای جهانی، منطقه ای و کشورها در راستای سیاست های خود سود جویند. هر یک از کشورها سعی دارند در یک 

رقابت ژئوپلیتیکی مبتنی بر گفتمان قدرت، تعریف مورد دلخواه خود را مقبول جلوه دهند و بر آن اساس، اقدامات ژئوپلیتیکی خود 

 را توجیه نمایند.

ان جنگ سرد ویژگی های ژئوپلتیک افغانستان در سایه رقابت شرق و غرب جلوه پیدا کرده بود. از این رو، با عقب نشینی در زم

شوروی از افغانستان، آمریکا که دیگر منافع خود را در افغانستان حیاتی نمی دید، این کشور را ترک گفت. با درگیری های داخلی در 

و آمریکا توافق نامه ای امضا کردند تا هر یک حمایت نظامی خود را از گروه های شورشی و دولتی  ، روسیه1991افغانستان در سال 

متوقف سازند و از آن پس وزارت خارجه آمریکا تمام تماس های خود را با امور افغانستان مگر در زمینه توسعه کمک های مالی با 

یکا یعنی عربستان و پاکستان در افغانستان آزادانه عمل می کردند. )روح مقاصد بشردوستانه قطع کرد. با این حال هم پیمانان آمر

( هدف آمریکا حمایت از طالبان به عنوان سدی برای منزوی کردن ایران و و روسیه در افغانستان بود. هدف آمریکا 168: 1384زنده، 

ستقرار یابد که ضد شیعی، ضد ایرانی و مخالف کمونیسم از پشتیبانی طالبان و ادامه فاجعه در افغانستان این بود که رژیمی در شرق ا

باشد. لذا اگرچه آمریکا بعد از خروج شوروی منطقه را ترک کرد اما تمایل نداشت کشوری با ویژگی های ژئوپلتیک ویژه مانند 

افغانستان را کنترل می  افغانستان در نفوذ ایران با روسیه در آید. لذا از طریق آی اس آی پاکستان که بر طالبان نفوذ داشت،

 (.Friedman, 2003: 78( )10، 1396کرد.)جوادی و همکاران، 

معنابخش بودند اما حوادث کوچک نمی توانست مداخله جویی « دیگری»دولتمردان آمریکایی پس از فروپاشی شوروی در جستجوی 

سپتامبر باعث شد تا سیاست خارجی آمریکا از سرگردانی ناشی از فروپاشی شوروی،  11آنها در سطح جهانی را توجیه نماید. اما حادثه 

یت گفتمان ژئوپلیتیکی جدید، معنای قابل درکی برای توجیه سیاست های آمریکا خلق شد. بوش در خارج شود، به نوعی که با تثب

ما تمایزی بین تروریست هایی که مبادرت به چنین اقدامی کرده اند و آنهایی که از تروریست »اعالم کرد:  2001سپتامبر  11شب 
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متحدان ما که خواستار صلح و امنیت در جهان هستند، به منظور پیروزی ها پشتیبانی کرده اند، قائل نمی شویم. آمریکا و دوستان و 

 (.Delivered September, Oval Office, Washington, D.C 11«  ) در جنگ علیه تروریسم در کنار یکدیگر ایستاده اند

(.  11، 2001سپتامبر در شکل دهی و تمایز بخشی بین غرب امریکا و دیگران رویدادی منحصر به فرد بود )چامسکی،  11حادثه 

در یک حمله انتحاری با استفاده از هواپیما ربایی کشتار  2001گروه اسالم گرا تندرو القاعده به رهبری بن الدن در یازده سپتامبر 

ر از نود ملیت در خاک آمریکا به عنوان استعمارگر و سرزمین کفر برجا گذاشت. با این خشونت، ابر قدرت وسیعی قریب به سه هزار نف

مورد تحقیر قرار گرفت، در این اثنا طالبان در افغانستان از تحویل بن الدن به عنوان طراح حمله خودداری نمود، جرقه آتش بحران 

سپتامبر با کسب اجماع جهانی فرصت بی نظیری برای خود ایجاد کرد که  11پس از  (.  بنابراین آمریکا24برافروخته شد. )برچو، 

 عالوه بر حضور نظامی و مبارزه با طالبان و گروه های افراطی به فعالیت های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مبادرت ورزد. 

با سیاست هایی سرکردگی خود را بر متحدان غربی خویش  در واقع ایاالت متحده در فردای فروپاشی نظام دوقطبی در تالش شدند تا

تداوم بخشند. حفظ دایره مفهومی غرب با نشان دادن هویتی به مثابه دشمن ارزش های غربی، می تواند سر کردگی ایاالت متحده 

، 1378دید)سریع القلم، در این مبارزه را تداوم بخشد. در واقع تروریسم، جایگزین خطر کمونیسم در ابتدای قرن بیست و یکم گر

213.) 

بنابریان قدرت های بزرگ برای تأمین اهداف خود از مجموعه ای از ابزارهای قدرت استفاده می کنند تا بتوانند کنترل بازیگران، منابع 

به عنوان تنها ابر ، 2001سپتامبر  11و فرآیندها را در اختیار داشته باشند. آمریکا نیز از ابتدای قرن بیست و یک و پس از اتفاقات 

قدرت باقی مانده از نظام دو قطبی از فرصت به دست آورده استفاده کرد و با کسب حمایت سایر بازیگران و کشورها ، به افغانستان 

حمله کرد و وارد منطقه ای ژئو استراتژیک شد. به تدریج مشخص گردید آمریکا در اهداف اعالنی خود برای مبارزه با افراط گرایی و 

 رنگونی طالبان که با حمایت جهانی همراه است، با گفتمان های مختلفی روبه روست. س

در نتیجه آمریکا در صورت بندی گفتمانی تروریسم و هژمونیک کردن آن از ضدیت ها استفاده کرد. وی تروریست ها )مسلمانانی 

امنیت و صلح منطقه ای و جهانی معرفی می کند و جنوب غرب اسیا و کشورهای جنوب غرب اسیا ای( و حامی آنها را برهم زننده 

خود و هم پیمانانش را کشورهایی باز نمایی می کند که خواستار صلح و امنیت در جهان هستند و در این راستا با یکدیگر متحد شده 

دانستن تروریست ها  ، با یکی«جنگ علیه تروریسم»اند. به این ترتیب، بوش ضمن طرح استراتژی جدید ایاالت متحده تحت عنوان 

و کشورهای به اصطالح حامی تروریسم، بعدی ژئوپلیتیکی به پدیده ترور داد. دوگانه های مختلفی که به وسیله باز نمایی های فریبنده 

از گفتمان تروریسم، توسط دولت بوش علیه کشورهای اسالمی جنوب غرب اسیا برساخته شد، عبارتند از: تمدن در برابر بربریت؛ 
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در برابر شر؛ قانون مداری در برابر قانون شکنی؛ و آزادی و دموکراسی در مقابل سرکوب و استبداد، توسعه یافته در مقابل عقب  خیر

 (. 10، 1393مانده )احمدی پور و همکاران، 
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 منبع: نگارندگان -26

 

اساسنامه خود در صورت حمله  5عضو فعلی براساس ماده  29 همچنین الزم به توضیح است سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو(  با

، مسئولیت آیساف 2003به یکی از اعضای، حق دفاع و حمله به آن کشور را دارد، از اینرو رهسپار افغانستان شد، سازمان از سال 

ور و مدیریت بحران افغانستان را بر )نیروهای بین المللی کمک به امنیت افعانستان( را پذیرفت. ناتو با اتخاذ کارکردهای جدید، حض

خود الزم می داند، ناتو همچنین به منظور آموزش، مشاوره و کمک به نیروها و موسسات امنیتی افغانستان به ویژه در طی سال های 

امنیتی همسو می  اخیر پرتالش ظاهر شده است. ناتو با رویکرد دفاعی در قاره اروپا، دهه ها خود را با هژمون به ویژه در راهبردهای

( از سویی، سازمان با توجه به چالش ها و تهدیدات کنونی خود را باز تعریف نموده Carpenter and Corry, 1998, 65داند)



 

46 
 

، ضمن تشبیه اسالم و کمونیسم از پیدایش بنیادگرایان اسالمی در جنوب غرب اسیا اظهار 1995است، دبیر کل پیشین ناتو در سال 

 (.Do Céu , 1999،8نگرانی نمود )

اتحادیه اروپا نیز با توجه به سیاست گسترش نفوذ جهانی خود، نگرانی های خاص امنیتی در مدیریت جنوب غرب اسیا دارد. این   

امنیتی و سیاسی ناتو، متمرکز بر رویکردی لیبرال کالسیک و متمایل به مسائل اقتصادی و مالی  -اتحادیه برخالف سازمان نظامی 

ی بحران زده صاحب نفوذ می باشد، صلح سازی را از طریق رویکردهای دموکراتیک پایین به باال به عبارتی ملت سازی در کشورها

در افغانستان را مدیریت می نماید. از این رو با ارائه کمک های مالی و اداری، قضایی و آموزش های کمی و کیفی به نیروی امنیتی 

یوه های عمل گراتر، متعادل و زود بازده کشانده است، اتحادیه زمانی می تواند مانورهای خود فعال است. اتحادیه خود را به سمت ش

را در بحران ها بهتر اجرایی کند که با اهداف و انگیزه های آمریکا همسو باشد. از این رو درصدد تعدیل رفتار طالبان در افغانستان و 

 ی در خاک افغانستان می باشد.مهار بحران های امنیتی با تاکید بر ابزار اقتصاد

سازمان ملل متحد نیز پس از یازده سپتامبر با صدور مجوز حمله آمریکا و ناتو علیه طالبان، سرنگونی طالبان را در افغانستان رقم و 

ن با در تحوالت کشور نقش داشته است. صدور قطعنامه ها سازمان علیه طالبان در خصوص حقوق بشر نیز قابل توجه است. سازما

شکل گیری کنفرانس بن در صدد ایجاد حکومت دموکراتیک و تدوین قانون اساسی مدرن بدون مشارکت طالبان در حکومت آینده 

 شده  است.

روسیه نیز  با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی افغانستان و نفوذ روسیه در بین مقامات مهم افغانستان از جمله ایجاد وابستگی تعلیمات 

سی در بین نظامیان افغانستانی، همواره خود را محق نقش گسترده در این کشور می داند. از سوی دیگر سیاست آمریکا و تجهیزات رو

نیز با رویکرد راهبردی بر محوریت توسعه حوزه نفوذ همزمان با اجرای راهبرد مهار رقیب دیرین یعنی روسیه تعریف می شود )خادمی، 

مراحل بحران افغانستان در تالش است تا با توازن و تماس با بازیگران منطقه، آمریکا را متقاعد (. روسیه همواره در تمام 15، 1398

نماید تا منافع روسیه را به رسمیت بشناسد. روسیه به لحاظ نزدیکی به افغانستان و با توجه تبعات سوء بحران موزائیکی مذهب و 

هدید و فرصت می داند. قدرت ها منافع خاص راهبردی خود را در مناطق قومیت در افغانستان، این کشور را بصورت توامان محل ت

(. نفوذ قدرت های منطقه ای و بین المللی در بحران افغانستان در Bayles and others, 2018, 362بحرانی جستجو می کنن )

زور همانند حمله به افغانستان  چارچوب تقابل امنیت و منافع کنکاش می شود، سیاست های تهاجمی روسیه متاثر از سنت تاریخی

 است.

در واقع افغانستان از همان ابتدا کشور بحران ها لقب گرفته است. مجمع الجزایری از تضادها در یک توزیع جغرافیای قومیت و 

میت جمعیت، دچار بحران هویت قومی و مذهبی و بدنبال آن در دام بحران های مشروعیت، مشارکت، توزیع، نفوذ، ادغام و محرو

نسبی دچار و با این اوصاف نگاه های امنیتی بر شدت بحران افزوده است؛ دولت های ضعیف در مقابل جامعه قوی با سنت های 

(  به طوری که در طول چهار دهه بویژه پس از Migdal,1988,5عرفی پایدار در کسب و تخصیص منابع ناتوان بوده اند ) -ارزشی

یها افزوده شده و از سویی، وجود حدود دو هزار داعشی در سه سال اخیر در افغانستان نیز مزید یازده سپتامبر شدت و وسعت ناامن

بر علت شده است. مدعی برپایی حکومت اسالمی فراگیرتر می باشد لذا افغانستان به عنوان کشور ورشکسته سیاسی، اقتصادی، 
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ملت است، و پیش فرض  -ران هاست. مهمترین آنها، بحران دولت اجتماعی، اداری و قضایی در تحلیل بحران ها مواجه با انباشت بح

 توسعه می باشد. 

به طبع ان جنوب غرب اسیا افزوده می شود؛ در بحران افغانستان، آمریکا  عموما با تعدد بازیگران بر شدت و وسعت بحران افغانستان و

دولتها، سازمان ها و بازیگران همسو و غیر خودی منطقه ای و غیر عضو فعلی، در کنار  29امنیتی ناتو با  -در رأس سازمان نظامی 

منطقه ای و در کنار دولت مرکزی افغانستان و گروه های بیشمار دیگر همچون طالبان، القاعده و داعش در طی سال های اخیر بر 

وح گوناگون بر عمق، شدت و دوام پیچیدگی بحران افزوده است. در این شرایط، تعدد و تشتت بازیگران همسو و غیر همسو در سط

 بحران در جنوب غرب اسیا در طی قریب به دو دهه تأمل برانگیر است.

 

 عوامل موثر و ویژگی خاص جایگاه افغانستان در امنیت منطقه ای جنوب غرب آسیا -8

واهیم عوامل مهم و موثر بر عالوه بر اهمیت جایگاه افغانستان در رابطه با سیستم های منطقه ای که به آن اشاره داشتیم اگر بخ

جایگاه افغانستان در امنیت منطقه ای جنوب غرب آسیا با توجه به ماهیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی افغانستان را مورد توجه قرار 

 دهیم نکات ذیل را نیز باید مورد توجه جدی قرار داد.

 

 بنیادگرایی و تروریسم 

افغانستان پس از جنگ سرد کانون قدرت نمایی کشورهای همسایه و منطقه ای گردیده بود حضور هند، چین، روسیه و ایران در 

مقابل جبهه عربستان، امارات متحده عربی و پاکستان امنیت منطقه را با خطر مواجه کرده بود. بنیادگرایی و جنبش طالبان نتیجه 

سپتامبر متجلی گردیده غرب را نسبت به اهمیت موضوع افغانستان متوجه نمود.  11تروریستی این جدالها بود سرانجام حوادث 

سپتامبر قرار داد )پیشگاهی فرد؛ رحیمی؛  11ایاالت متحده مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی را از جمله سیاستهای اصولی خود پس از 

دیدات جنوب غری اسیا فرآیندی که ممکن است تهدیدات ساختاری را (. در واقع یکی از منابع ته236، 1384( )رسولی، 27، 1387

 به دنبال داشته باشد تهدیداتی هست که از ناحیه واحدهای کوچکی مانند افغانستان اعمال می گردد. 

 

 استراتژیهای ژئواکونومی

یخی این اهمیت متفاوت است. در اهمیت موقعیت جغرافیای افغانستان هرچند از گذشته تاریخی مشهود است اما در هر دوره تار

گذشته تاریخی اهمیت گذرگاهی این کشور در جاده ابریشم مورد توجه بود. اما در حال حاضر این اهمیت در انتقال لوله های گاز و 

نفت از آسیای مرکزی به سمت جنوب ، جنوب  غربی و شرق آسیا نهفته است بدون شک یکی از عالقمندی های عمده غربو بعضی 

ورهای جنوب آسیا و آسیای مرکزی در افغانستان موقعیت برجسته و استراتژیک کشور در مسیر انتقال گاز و نفت از آسیای کش

درصد  70مرکزی به سمت جنوب و دریاهای آزاد است. از سوی دیگر افغانستان در نزدیک منطقه ای قرار دارد که امروزه حدود 

و ژئوپلیتیکی خلیج فارس و نزدیکی به دریای خزر که ذخایر زیادی در خود دارد. عالقه  انرژی جهان را تامین می کند. منطقه مهم
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غرب را برای نزدیکی به این مناطق بیشتر می کند. افغانستان این موقعیت را برای این کشور بوجود آورده است )پیشگاهی فرد؛ 

 (.27، 1387رحیمی؛ 

 

 واد مخدرم

با در نظر گرفتن شرایط مزبور به نظر می رسد افغانستان حداقل برای یک دهه آینده نیز همچنان چشم انداز مواد مخدر در افغانستان 

 2014و  2007اولین کانون تولید مواد افیونی در دنیا خواهد بود. اگر بیشترین میزان سطح کشت در دو دهه گذشته را، کشت سال 

از این میزان افزایش نیاید. ایاالت متحده مبارزه با مواد مخدر را در  بادانیم، بعید به نظر نمی رسد که میزان کشت در دهه آینده

اولویت اصلی قرار نداده است. به نظر می رسد نه ایاالت متحده و نه دولت افغانستان استراتژی اولویت دار مشخص و روشنی برای 

 (.Sopko,2014،14مقابله موثر با تجارت مواد مخدر ندارند )

تان به عنوان بزرگترین تولید کننده تریاک جهان همچنان مرکز درگیری و جدال جوامع جهانی در خصوص در هر صورت، افغانس

درصد مواد افیونی دنیا از کشور افغانستان تأمین می  80تا  75کاهش تولید و دسترسی آسان به هروئین می باشد . به طوری که 

 (.11: 1396شود ) بولتن ستاد مبارزه با مواد مخدر، 

لید و قاچاق آن، ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی و جنوب غرب آسیا را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است )محمدی تو

( و مناقشاتی بین کشورها بویژه در مناطق مرزی بوجود آورده و همچنین موجب شکل گیری نواحی خاکستری 90، 1385و غنجی، 

 (.102، 1389ورها می شود) احمدی پور و دیگران، یا حفره های دولت در برخی مناطق کش

 

 تنوعات قومی و فرهنگی        

با توجه به این که مرزهای اکثر کشورهای منطقه بدون توجه به ویژگی های طبیعی و انسانی آن ها کشیده شده است، بیشتر آن ها 

ضات قومی و فرهنکی افغانستان با بیشتر کشورهای جنوب (. تعار 9،1398از تنوع قومی و نژادی رنج می برند )یعقوبی و همکاران، 

و جنوب غرب اسیا ناشی از شرایط سیاسی، فرهنگی، انسان شناسی، واقعیت های مختلف اجتماعی و دل مشغولی رهبران آنهاست 

د در منطقه به این تعارضات مذهبی و ایدئولوژیک موجب واگرایی کشورهای مسلمان می شود. نمی توان از تعارضات مذهبی موجو

آسانی چشم پوشی کرد. چرا که وجود این تعارضات، فرایند واگرایی و همگرایی را تحت تاثیر خود قرار می دهند)احمدی پور و 

 (.96، 1389دیگران، 

 

 حضور رقبای جهانی در افغانستان       

پس از سال ها اعالم مبارزه با تروریسم، به دنبال  آمریکا به نوعی مدیریت جنگ افغانستان و مبارزه با تروریسم را عهده دار است و

مذاکره با طالبان و تقویت جریان افراط در منطقه است. این منطقه از دیرباز مورد توجه روس ها بوده است و همین موقعیت 

آن در دو حوزه  ژئوپلیتیکی آن باعث فشارهای سیاسی و نظامی قدرت های بزرگ برای تسلط بر این منطقه شده است. قرار گرفتن

ژئوپلیتیک هارتلند و ریملند و تقابل قدرتها بر سر تصاحب آن جهت قطع ارتباط و یا برقراری و تسلط آنان بر غرب و شرق أوراسیاء 
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دسترسی مسکو به نفت خلیج فارس و دسترسی به آبهای آزاد  بین المللی نشان از آن دارد که روسیه برای ارتباط دریایی با جهان 

 (.282، 1388ه یک راه مستقیم دارد. از این رو افغانستان یک منطقه ژئوپلیتیکی است. )علیزاده، نیاز ب

یکی از عوامل تأثیرگذار بحران در افغانستان، مداخالت کشورهای جهانی به منظور توسعه نفوذ است؛ این کشور به گفته فردهالیدی، 

، 1398لت های منطقه و فرامنطقه بوده است )نور محمدی و فصیحی، به دلیل ضعیف و فقر، هماره محلی برای دست اندازی دو

191.) 

افغانستان بخاطر موقعیت خاص جغرافیایی که دارد، همانند دوره اشغال افغانستان توسط شوروی سابق یا بریتانیا محل درگیریها و 

های نظامی و سیاسی ناتو و آمریکا در  جنگ های آشکار و پنهان استخبارات جهانی و منطقه ی گردد. پیچیده تر شدن فعالیت

افغانستان، به گونه ی باعث مرموز و پچیده تر شدن بازیها و فعالیت های سازمان های جهانی و منطقه ای شده است  و این وضعیت، 

عیف بماند سرنوشت و اوضاع افغانستان را تا حد زیادی مبهم و تیره ساخته است و به نوعی سبب گردیده که این کشور همچنان ض

و سرازیر شدن میلیاردها دالر و نیز حضور صدها مرجع جهانی، تاثیر چندان ملموسی بر وضعیت کشور نداشته باشد. این قدرت ها 

که در گذشته و حال در مورد افغانستان مداخله نموده و می نمایند تاکید بر نقش موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی افغانستان داشته 

 (.134، 1366یان و راژو، و دارند. )شال

پس از سقوط طالبان، کشور های همسایه و منطقه ای  و جهانی در بروز اوضاع نابسامان این کشور، مؤثر بوده و هستند و در این 

خصوص باید به صف بندی میان بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای پرداخت و منافع و اهداف کالن هریک از آنها را در افغانستان 

خص کرد. آمریکا، کشورهای عضو ناتو، پاکستان، عربستان سعودی و ایران، هریک با نگاه و تعریف خاص خود، به عرصه افغانستان مش

وارد شده و عدم هماهنگی در منافع و سیاست های کشورهای باال در کنار ناتوانی دولت مرکزی در مدیریت شرایط، اوضاع را به سمت 

در حمایت از گروههای خشونت ورز، توان دولت ناتوان افغانستان « پاکستان»ب برخی از بازیگران مانند وخامت سوق داده و بازی مخر

 (.Keane,2016,5را برای یافتن راه حل صلح و پایان دادن به بحران، به پایین ترین سطح رسانده است)

قدرت های جهانی در آن است، زیرا فضای افغانستان در حال حاضر نیز موقعیت جغرافیایی افغانستان هم چنان منشا رقابت و مداخله 

دچار خال ژئوپلتیکی است و قدرت های جهانی و منطقه ای در جست و جوی نقشی تازه در آن هستند. در سطح جهانی، آمریکا، 

در آسیای میانه نگاه  انگلیس، روسیه و چین در این رابطه فعالند. آمریکا و انگلیس به افغانستان به عنوان گذرگاه دست یابی و حضور

می کنند و از سویی دیگر آن را در جوار جمهوری اسالمی ایران می یابند که می توانند از آن به عنوان اهرم فشار علیه کشور اسالمی 

یز از استفاده کنند لذا ضمن بازیگری مستقیم در مسائل افغانستان عوامل منطقه ای خود را نیز وارد کار نموده اند. روسیه و چین ن

نظر امنیت ملی خود نگران حضور قدرت های جهانی رقیب، به ویژه آمریکا و انگلیس، در فضای ژئو استراتژیک مرزهای جنوبی روسیه 

و غربی چین می باشند از این رو نسبت به تحوالت افغانستان بی طرف نبوده و از بروز پدیده های سیاسی در افغانستان که منجر به 
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مریکا در آسیای میانه بشود نگران بوده و واکنش نشان می دهند. چنان که اخیرا رهبران کشورهای مشترک المنافع گشودن راه نفوذ آ

 از پیشروی طالبان به سوی شمال ابراز نگرانی نمودند.

 

 مهاجران افغانستان

مهاجرت شکلی از تحرک جغرافیایی یا مکانی جمعیت است که بین دو واحد جغرافیایی انجام می گیرد. بیش از سه دهه است که 

ایران و پاکستان، وبعضی کشورهای اروپایی پذیرای مهاجران افغانی هستند. مهاجرت این گروه نوعی مهاجرت اضطراری یا اجباری 

ای مهاجرتی افغان ها در طول چهار دوره اتفاق افتاده است: حمله شوروی سابق به افغانستان ناسالم توأم با تخریب است. حرکت ه

و جنگ های داخلی و روی کار آمدن رژیم طالبان و جنگ آمریکا در افغانستان. در هر دوره، شمار زیادی از مردم این  1979در سال 

شدند. پژوهشگران معتقدند این نوع حرکت های مکانی نوعی مهاجرت  کشور به سرزمین های مجاور و همسایه از جمله ایران پناهنده

بین المللی است. از مسائلی که درباره این گروه از مهاجران مطرح می شود، بحث سازگاری یا نبود انطباق با جامعه جهانی است. از 

باید نتوانسته اند ارتقای چندانی در  لحاظ اقتصادی و به دلیل کم بودن مهارت های تحصیلی و شغلی این مهاجران، آنچنان که

 (. 3: 1389سازگاری با فرهنگ و جامعه جهانی بخصوص همسایگان داشته باشند )الهسایی زاده و دیگران، 

به نظر می رسد مشکالت ناشی از وجود این مهاجران قانونی و غیر قانونی مباحثی، مانند نگرش کشور میزبان به آنها و بحث باز پس 

نها، باعث شکل گیری منشأ اضطراب سیاسی در روابط افغانستان با دیگر همسایگان و  کشورهای منطقه باشد. تحقیقاتی فرستادن آ

که توسط سازمان ملل انجام شده است، نشان می دهد از زمانی که دولت ایران خط مشی درهای باز را به سمت رویکرد اعمال 

کار برده است. این سیاست گذاری ها چندان موفقیت آمیز نبوده اند، بلکه تنها باعث محدودیت های شدید درباره مهاجران افغانی به 

گسترش شبکه های قاچاق انسان و افزایش ناامنی ها و تنش هایی در مرزهای بین دو کشور بوده است. این خود نیز بر تشدید بحران 

 در کشور های همسایه بخصوص در خود افغانستان انجامیده است.

 

 امنیتی منطقه جنوب غرب آسیاخصائل 

مباحث امنیت یکی از مهمترین مباحثی است که مرتبط با اوضاع سیاسی و اجتماعی کشورهای جنوب غرب آسیا است بیشترین 

چالش ها و تهدیدات در منطقه جنوب غرب آسیا وجود دارد. در واقع بحث از امنیت در جنوب غرب آسیا مساوی با در خطر افتادن 

میت دولتهای منطقه است. منطقه جنوب غرب آسیا کانون بحران در جهان است و معمای امنیت در منطقه در باالترین بقاء و حاک

 سطح وجود دارد از یک منظر ریشه بحران ها در درون کشورهای

یگران است. از منطقه است به گونه ی که به میدان کارزاری تبدیل شده و هر کشوری به دنبال افزایش قدرت خود و کاهش قدرت د

سوی دیگر در بروز تهدیدات در جنوب غرب آسیا نقش متغیرهای جهانی برجسته است حضور قدرت های منطقه او جهانی باعث 



 

51 
 

تشدید تنش ها و تقویت اختالف ها میان کشورهای منطقه شده است از این رو تهدیدات در جنوب غرب آسیا در سه حوزه تهدیدات 

 هانی مورد بررسی قرار می گیرد.درون کشوری؛ منطقه ای و ج

 

 سیستم های امنیتی منطقه ای 

با مطالعه سیستم های امنیتی منطقه ای تغییرات جالبی در عمل همکاری های امنیتی در سیستم بین المللی معاصر در حال وقوع 

منیتی ترکیبی در سطح منطقه است. مهمترین ویژگی این تغییرات کاهش برجستگی اتحادهای نظامی و افزایش اهمیت چارچوبهای ا

است. تعداد پیمان های دفاعی در دوره پس از جنگ جهانی دوم بسیار زیاد است، اما بعد از جنگ سرد کاهش چشمگیری یافته است 

زیرا بسیاری از کشورها نسبت به فشار قدرت های بزرگ برای ایجاد صف بندی های امنیتی واکنش منفی نشان دادند. عالوه بر این 

درصد بی اعتنایی اعضای پیمان دفاعی به تعداد کل کشورهای سیستم بین المللی طی سی و پنج سال گذشته به طور پیوسته در ، 

حال کاهش است. همانطور که در باال ذکر شد ، دو قطبی شدن سیستم بین الملل بر رفتار همکاری دولت ها در زمینه امنیت تأثیر 

که شدیدترین دوره  1955تمایل کمتری برای ایجاد اتحاد نظامی دارند. با این حال ، بعد از سال  گذاشته است. به طور خالصه ، آنها

می  ),4a,2003Attinaاتحادهای نظامی دو برابر شد و در سالهای بعد تغییر چندانی نکرد)جنگ سرد به پایان رسید ، اندازه متوسط 

توسط دولتهایی که می خواهند امنیت دولتی خود را افزایش دهند  توان نتیجه گرفت که عضویت در شبکه های همکاری بزرگ

ترجیح داده می شود. کشورها عالوه بر دفاع از خود و قدرت نظامی ملی ، اشکال مختلف توافق نامه های همکاری امنیتی )مانند 

انحام می دهند. یک مطالعه اخیر نشان پیمان های بی طرفی ، معاهده ها ، ائتالف ها ، پیمان های دفاعی و اتحادهای رسمی دفاع(  

 (.,2004,5Powersمی دهد که همکاری های امنیتی نتیجه اصلی توافق نامه های تجاری در سطح منطقه است )

 

 راهبرد مشارکت امنیتی منطقه ای  -9

ی تأمین امنیت به آن در دنیای پیچیده کنونی تدوین استراتژی ها و پیش بینی تحوالت آینده از ضرورت های است که دولت ها برا

نیازمند هستند. به کارگیری استراتژی مناسب و مطلوب در جهت کم کردن تنشها از جمله ضرورت های است که اهمیت فراوانی 

برای اثر گذاری و تعامل سازنده و مؤثر با کشورهای منطقه دارد. کشورهای منطقه جنوب غرب اسیا با توجه به شرایط داخلی و با 

تار نظام بین الملل با یک نا امنی فراگیر و همه جانبه دست به گریبان هستند این گونه کشورها نمی توانند در بعد توجه به ساخ

امنیتی از تأثیر نظام بین الملل بر سمت گیری ها و سیاست های خارجی خود چشم پوشی کنند. افغانستان در محیط پیرامونی خود 

شده امنیت و بقای نظام به مخاطره افتد گسترش سالحهای کشتار جمعی، رشد تروریسم،  با  تهدیدات متعددی مواجه است که موجب

افراطی گرایی و بنیاد گرایی، وجود منازعات و اختالفات ، منازعات و شکافهای قومی و قبیله ای، مهاجرتها و جریان آوارگان و 

بیکاری و بی ثباتی های ناشی از آلودگی محیط زیست از پناهندگان، نا آرامی های اجتماعی و خشونت گرایی، کاهش رفاه و رشد 

 (.13، 1396جمله تهدیداتی هستند که ناشی از محیط پیرامونی کشور است )آذرشب و مومنی، 

در چنین شرایطی امنیت سازی را می توان یکی از دغدغه های دائمی نظریه پردازان روابط بین الملل دانست. نظر به اهمیت امنیت  

در ساختار نظام بین الملل، منطقه جنوب غرب آسیا را باید یکی از مناطقی دانست که رویکردهای امنیتی در آن از اهمیت قابل 
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اما شواهد و قراین نشان میدهند که رویکردهای امنیتی و روند برقراری آن در این منطقه با ثبات همراه مالحظه ای بر خوردار است. 

نبوده است و بحث امنیت سازی از دغدغه های اصلی این حوزه جغرافیایی بوده است. وجود این ویژگی از مالحظات امنیتی ناشی از 

و عواملی چون : موقعیت ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا و منابع عظیم نفت و گاز  عوامل و دالیلی است که از جمله می توان به دالیل

فرقه ای و تروریسم، دولتهای  -در آن، تقویت حضور قدرت های فرا منطقه ای در محیط پیرامونی، افراط گرایی، تنش های قومی

ترتیبات امنیتی موفق، مستلزم در نظر گرفتن ضعیف و شکننده و عدم اعتماد بازیگران منطقه ای به یکدیگر اشاره کرد. هر گونه 

تمامی عوامل و مؤلفه های فوق با رویکردی تدریجی و فراگیر است. نظر به قابلیت های افغانستان به عنوان یکی از بازیگران  جوب 

امنیت و روند اجرایی غرب آسیا می توان رویکرد مشارکت امنیتی منطقه ای را برای جنوب غرب اسیا و کشور افغانستان در برقراری 

  سازی آن شناسایی کرد.

مشارکت امنیتی منطقه ای، ترتیبات امنیتی منطقه بین المللی است که از توافق بین دولتی برای همکاری در زمینه مقابله با 

معاهدات امنیتی،  سازوکارهایی مانند:تهدیدهای امنیتی و افزایش ثبات و صلح در منطقه با استفاده از انواع توافق نامه ها ، ابزارها و 

سازمان های بین المللی، موافقت نامه های اقدام مشترک، تجارت و سایر موافقت نامه های اقتصادی، فرایندهای گفتگوی چند جانبه، 

پیمان های صلح و ثبات، اقدامات دیپلماسی پیشگیرانه و اقدامات مربوط به محیط داخلی کشورها را شامل می شود 

(2005,4ttina,A.) 

همه کشورهای یک منطقه و در برخی موارد قدرتهای خارج از منطقه نیز یک مشارکت امنیتی منطقه ای را تشکیل می دهند که بر 

نظامی مرتبط است. در توافق نامه )های( اساسی ،   اساس یک یا چند توافق نامه اساسی و با نادیده گرفتن توافق نامه های عملیاتی

صول روابط صلح آمیز ، تعهد برای جلوگیری از تقابل قدرت، منازعات درگیری و بی ثباتی در منطقه و عزم راسخ برای دولت ها، ا

استفاده از همکاری برای مدیریت مشکالت امنیتی منطقه را اعالم می کنند. در توافق نامه )های( اساسی ، دولت ها توافق می کنند 

 اری و کنترل مشکالت امنیتی مشترک را نیز ایجاد کنند. که سازوکارهای الزم برای اجرای همک

تفکر اصلی بر مشارکت امنیتی منطقه ای آن است که همه کشورها می توانند امنیت نسبی را از طریق پذیرفتن تعهدات متقابل در 

یت های قانونی و خصوص محدود کردن توانایی های نظامی برای خویش تأمین کنند. همچنین فرض بر این است که این محدود

فنی، امتیازات متقابلی را نیز در بر خواهد داشت. در این الگو، تضمین های امنیتی نه از طریق سلطه بلکه برعکس از راه غیر قابل 

قبول کردن گزینش هایی که هدف آنها کسب سلطه بر رقیبان است، به وجود می آید. در رویکرد امنیتی مبتنی بر مشارکت و 

ت به طور فزاینده ای به منزله ملک مشاعی تعریف می شود که قابل تقسیم نیست. این رویکرد کشورها را به دوست، همکاری، امنی

متحد و دشمن تقسیم نمی کند، اما تهدیدات علیه همه بازیگران مساوی است و همه شرکاء خواستار امنیت متقابل هستند. این 

زدارندگی به اطمینان، بیش از پنهان کاری بر شفافیت، بیش از تنبیه بر ممانعت و بیش رویکرد بیش از رویارویی بر مشاوره، بیش از با

( توسعه امنیت مبتنی بر همکاری فرایندی تکاملی www.csr.ir،1386از یکجانبه گرایی بر وابستگی متقابل تأکید می کند)واعظی، 

وعه ای از ابزارها که به گونه ای مجزا به اصول امنیت مبتنی است و به وسیله طرحی بزرگ هدایت نمی شود، بلکه از طریق ایجاد مجم

بر همکاری کمک می کنند، به دست می آید. امنیت مشارکتی به خط مشی های حکومت ها یا گروههای سازمان یافته اشاره دارد 

ا برای تغییر روشهای کشمکش که بازتاب طرز تلقی رقبای سابق یا گروه های که همدیگر را رقبای بالقوه به حساب می آورند. آنه
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آمیز به روشهای کمتر کشمکش آمیز پیش می روند به عبارت دیگر امنیت مشارکتی اساسا نمایانگر سیاستی است که در عمل نسبت 

به کشمکش دارای تظاهرات صلح جویانه است و صرفا سیاست امتناع از خشونت یا تهدید نیست بلکه از راه مذاکره در جستجوی راه 

(. امنیت مبتنی بر همکاری و مشارکت 98: 1386ی عملی و همچنین تعهد به اقدام پیشگیرانه عمل می کنند)اوالف نادسن، حلها

در وهله اول بر ممانعت کردن از کشمکش های بین دولتی، نظیر گرایش هایی که برای حفظ امنیت وضع موجود بین و درون دولت 

امنیت مبتنی بر همکاری برای حفظ امنیت افراد یا گروه در دولت ها استفاده میشود. ها کار می کنند، متمرکز است. همچنین از 

این رویکرد به شنیده شدن صداهای غیردولتی نیز توجه دارد و عالوه بر تأکید بر توسعه گفت و گو و همکاری میان دولت های منطقه 

 خبگان و دانشگاهیان را نیز مدنظر قرار میدهد.ای ، گفت و گوهای امنیتی غیر رسمی میان عناصر غیر دولتی مانند ن

 

 نتیجه -10

با توجه به مباحث طرح شده نتیجه می گیریم که جنوب غرب اسیا به لحاظ چشم اندازهای امنیتی در دهه اول هزاره سوم میالدی 

 بسیار چشمگیر است.  با رخدادهای کم نظیر امنیتی مواجه شد که در آن نقش مدل های ژئوپلیتیکی بویژه در حوزه زمان و فضا

افغانستان کشوری است در جنوب غرب اسیا که موقعیت بی بدیلی در تاریخ پرفراز و نشیب خود داشته است در واقع تحوالت 

افغانستان شمایی کوچک از تحوالت جنوب غرب اسیا است و جالب این است که هم اکنون نیز موقعیت مرکزی این کشور در جهت 

 امنیتی منطقه ممتاز و برجسته است.دهی مسیرتحوالت 

منطقه جنوب غرب اسیا، دارای اهمیت ژئوپلتیکی ویژه ای بوده و امنیت و ثبات آن،  ارتباط مستقیم و نزدیکی با محیط امنیتی 

تان در زمان  افغانستان و همچنین امنیت نظام بین الملل دارد و تحوالت آن نیز، دارای آثار و پیامدهای گسترده ای می باشد. افغانس

جنگ شرد، امنیت خود را در پیوستن به بلوک غرب و شرق و ایجاد ارتباط نزدیک با آمریکا و شوروی، تعریف نمود. اما وقوع طالبان 

و همچنین فروپاشی نظام دو قطبی، نه تنها باعث برهم زدن این معادالت شد، بلکه ساختار قدرت در نظام بین الملل و همچنین 

 در منطقه جنوب غرب اسیا را نیز دچار تحول و دگرگونی نمود.ساختار قدرت 

فروپاشی شوروی و ساختار نظام دو قطبی، باعث شد ساختار نوین نظام بین الملل و به تبع آن سیستمهای منطقه ای با ابهام های 

های منطقه ای به صورت  بسیاری مواجه گردید. در ساختار آشفته پساجنگ سرد، جایگاه تعدادی از کشورها در خرده سیستم

نامشخصی تدوام یافته است. به طوری که نمی توان به طور قطع بعضی از کشورها را متعلق به منطقه خاصی دانست. افغانستان به 

سبب موقعیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک ویژه، مابین چند زیرسیستم منطقه ای واقع شده است. در این دوران ایاالت متحده آمریکا 

اتخاذ سیاست یک جانبه گرایی در پی ایجاد نظام تک قطبی برآمد و مناطق نفوذ شوروی سابق را تحت سیطره خود قرار دراورد. با 

این سیاست موقعیت آمریکا را در محیط امنیت منطقه ای افغانستان تقویت نمود. حضور همه جانبه و مستقیم آمریکا در منطقه 

افغانستان ایجاد کرد. در عین حال، تالش برای شکل دهی به ساختار جدید منطقه ای توسط جنوب غرب اسیا، تهدیداتی را برای 

نیروهای درون منطقه ای، چالش های فزاینده ای را در برابر سیاست هژمونیک گرایی آمریکا ایجاد نمود. تالش آمریکا جهت گذار از 

، وارد 2003و اشغال افغانستان و سپس اشغال عراق در سال  2001نظم سنتی منطقه به نظم نوین، متعاقب حادثه پازده سپتامبر 

مرحله نوینی شد. طرح خارومیانه بزرگ و مسائل امنیتی ناظر بر صلح اعراب و اسرائیل از یک سو و تالش نیروهای اسالمی و انقالبی 
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و سرانجام انقالب های عربی یا  جهت تاثیر گذاری بر شکل دهی به نظر آینده، باعث رویارویی قدرت های درون منطقهای گردید

بیداری اسالمی، فضای سیاسی منطقه را با مسائل امنیتی جدیدی مواجه ساخت. در این میان، ائتالفات درون منطقه ای، گسترش 

است تروریسم، جنگ و بحران در افغانسنتان، سوریه و یمن، بیش از گذشته گذار از نظم سنتی به نظم نوین را با مشکل روبرو ساخته 

مشکالتی که ناشی از دو سطح رقابت و منازعه می باشد. سطح نخست متاثر از تضاد منافع آمریکا و روسیه در نظم دهی به ساختار 

قدرت منطقه است و سطح دوم، برآمده از رقابت های درون منطقه ای میان ایران، ترکیه، عربستان و گاهی مصر جدید می باشد که 

مسلم است، این است که رسیدن به امنیت درون زا، نیازمند تالشی فکری و عملی همه کشورهای منطقه  همچنان ادامه دارد. آنچه

است و در این میان، بکارگیری همه ابزارهای ممکن برای وصول به هدف باید مورد نظر قرار گیرد که مهمترین آنها استفاده از راهبرد 

منافع هر یک از کشورهای منطقه، امکان زیست مشترک مسالمت آمیز را در امنیت مشترک است. این راهبرد می تواند ضمن حفظ 

تعامالت منطقه ای، فراهم سازد و روابط با قدرت های فرامنطقه ای را مدیریت نمایید. گرچه چشم انداز مشخصی برای رسیدن به 

هزینه است و کشورهای موثر منطقه ای ناگزیر امنیت مشترک درون زا وجود ندارد، اما به نظر می رسد ادامه وضع حاظر نیز بسیار پر

 به تقویت فهم های مشترک امنیتی می باشند.
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https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=+Watt%2C+W.+M.+%281992%29.+Peter+Mansfield.%22+History+of+the+Middle+East%22%28Book+Review%29.+The+Historian%2C+54%282%29%2C+352.&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3Ay9tXGMDEXsMJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Den
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روی آنهای پیشتحلیل ژئوپلیتیک جایگاه ایران در ابتکار یک کمربند یک جاده چین و فرصت  

 

 سید عباس احمدی، استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران-1

 ، دانشگاه تهرانجغرافیای سیاسی ارشدحسن نورعلی، دانشجوی کارشناسی -2

 

 

 چکیده

توسط شی جینپینگ، رییس جمهور چین مطرح شد و بر آن بود که با دو کریدور عظیم  2013ابتکار یک کمربند یک جاده در سال 

ای در هر دو دریایی و خشکی، غرب و شرق خشکی بزرگ اوراسیا را به هم مرتبط سازد. از آنجا که ایران موقعیت جغرافیایی ویژه 

پژوهش کریدور این ابتکار دارد، بازنمایی فرصت های ژئوپلیتیکی این کشور در طرح مزبور ضروری به نظر می رسد. از این رو، ما در 

ای انجام گرفته است، ضمن تحلیل ژئوپلیتیک نقش و جایگاه ایران در ابتکار تحلیلی و به شیوه کتابخانه–حاضر که به روش توصیفی

 د یک جاده چین، سعی کرده ایم که فرصت های ژئوپلیتیکی این کشور در ابتکار نوین چین را مورد بررسی قرار دهیم.یک کمربن

گانه ایران در این ابتکار شامل: تبدیل شدن به بازیگر استراتژیک منطقه ای، توسعه راه  7فرض این مقاله مبتنی بر ارائه فرصت های 

سعه بندر چابهار و محور شرق، تعمیق روابط تجاری با چین، موقعیت قلبی در چهارراه جهان، آهن و زیرساخت های حمل و نقل، تو

 مقابله با ژئوپلیتیک ضد ایرانی ایاالت متحده و ارتقای امنیت ملی می باشد. در مجموع یافته های تحقیق فرضیه ما را تایید می کند. 

 ژئوپلیتیک، فرصت ها کلیدواژه ها: ابتکار یک کمربند یک جاده، چین، ایران،
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 مقدمه-1

همگرایی منطقه ای متضمن وجود و ایجاد ساختارها، نهاد ها و ترتیبات منطقه ای بین حکومتی یا فوق ملی است که به هماهنگی 

، 1395، )دهقانی فیروزآبادیکندپردازد و آنها را نمایندگی میهای موضوعی مختلف میرفتار یا سیاست های کشورهای عضو در حوزه

های همگرایی سازند. در نظریههای ژئواکونومیک، قدرت، جغرافیا و اقتصاد زیربنای همگرایی منطقه ای اقتصادی را میمؤلفه (.105

. از آنجا که نظم نوین جهانی از رویکرد های نظامی و ژئواستراتژیک کنندای اقتصادی، ارتقای تجارت نقش مهمی را ایفا میمنطقه

همکاری های اقتصادی و ژئواکونومیک سیر پیدا کرده است، طرح های عظیم کریدوری قدرت ها با هدف اعتالی  سابق به سمت

جایگاه قدرت در نظم جدید، اهمیت فراوانی پیدا کرده است. از این رو بسیاری از متفکران طرح ابتکاری یک کمربند یک جاده چین 

ر می دانند که سعی دارد از این طریق توازن قدرت اقتصادی و جهانی را به سمت را در قرن بیست و یکم، ژئوپلیتیک نوین این کشو

برای ظهور مسالمت آمیز در نظام  2013خود متمایل نماید. در این راستا بود که شی جینپینگ، رییس جمهور چین در سال 

و خشکی تشکیل شده بود، اعالم داشت و از ژئوپلیتیک نوین، طرح ابتکاری یک کمربند یک جاده را که از دو کریدور عظیم دریایی 

آن پس خیل عظیمی از انتقادهایی با محوریت تهدید آمیز بودن این طرح از سوی برخی قدرت ها نظیر ایاالت متحده و هند و 

همچنین هم فکران آنها مطرح شد. با این وجود، چین طرح خود را یک طرح مسالمت آمیز برای به هم پیوستن کشورهای جهان 

 عنوان کرد و سعی داشت که تهدید آمیز بودن این ابتکار را رفع نماید. 

کشور ایران به عنوان متحد اقتصادی و استراتژیک چین در جنوب غرب آسیا، جایگاه جغرافیایی ویژه ای در ابتکار یک کمربند یک 

نماید. مسئله اصلی پژوهش حاضر، روشن سازی جاده دارد و پتانسیل آن را دارد که هر دو کریدور خشکی و دریایی را به هم متصل 

 نقش و جایگاه ایران در کریدور یک کمربند یک جاده و فرصت های ژئوپلیتیکی پیش روی این کشور در طرح مزبور است. 

 

 چارچوب نظری-2

 همگرایی منطقه ای و منطقه گرایی-1-2

 1947از جمله نخستین تالش های عملی برای محقق ساختن منطقه گرایی، می توان به تاسیس کمیسیون اقتصادی اروپا  در سال 

قرن بیستم، دولت های ملی در حال از دست دادن استقالل خویش در حوزه های مختلف اند و با تحوالتی  90اشاره کرد. در دهه 

هنگ رخ داده است، اینک استفاده از عنوان پسا وستفالیا برای سازماندهی سیاسی بین المللی که در ابعاد اقتصادی، ارتباطات و فر

اتزیونی همگرایی را بر حسب وضعیت سیاسی به معنای وحدت سیاسی تعریف می کند. (. 22، 1396مناسب تر است )خداقلی پور، 

ور های موجود است. یک اجتماع سیاسی از سه سطح وحدت سیاسی نیز به معنای فرایند تشکیل اجتماعات سیاسی متشکل از کش

همگرایی برخوردار است، اول: انحصار به کارگیری مشروع زور و ابزار های خشونت، گرچه ممکن است میزانی از این انحصار را به 

اری بر تخصیص منابع گیری که قادر به تاثیرگذواحدهای تشکیل دهنده خود واگذار کرده باشد، دوم: برخورداری از یک مرکز تصمیم

ای از شهروندان آگاه سیاسی و پاداش ها در سراسر اجتماع است، سوم: باالترین و برترین مرجع شناسایی و هویت اکثریت گسترده

که به وسیله آن رهبران »داند ای میهاس به عنوان مبدع تئوری همگرایی، آن را پروسه (.105، 1395است)دهقانی فیروزآبادی، 
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شان را به سمت مرکز جدیدی که های سیاسیشوند که وفاداری، انتظارات و فعالیتد کشور مختلف متقاعد و راغب میسیاسی چن

بنابراین همگرایی « های ملی باشد، سوق دهند.نهادهایش دارای اختیارات قانونی یا متقاضی اختیارات قانونی و رأی اختیارات دولت

های اقتصادی و سیاسی بازیگران در قبال یکدیگر، به نوعی سازی سیاستکل است و با یکسان به معنای ترکیب و ادغام اجزاء در یک

از نظر کارل دویچ، همگرایی، که وی آن را جامعه امنیتی تکثرگرا  (.4، 1394گردد)نعمتی، آمیز تجارت منجر میآزادسازی تبعیض

رویه ها در یک قلمرو سرزمینی که به اندازه کافی قوی و فراگیر  نامد، عبارت است از دستیابی به یک احساس اجتماع، نهادها،می

است که انتظارات متقابل تغییر مسالمت آمیز در میان مردم را برای مدت طوالنی تامین و تضمین کند. از این رو، وقتی که گروهی 

 (.105، 1395هقانی فیروزآبادی، )داز کشور ها به این صورت همگرا شده باشند، یک جامعه امنیتی تکثرگرا تشکیل شده است

ای اشاره کرد. های اقتصادی و منطقهتوان به همگراییهای انفعالی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، میاز جمله واکنش

ای در مناطق مختلف جهان رونق گرفته است)نجارزاده و شقایق امروزه، همزمان با جهانی شدن، بحث همگرایی اقتصادی و منطقه

سازند. در ی ژئواکونومیک، قدرت، جغرافیا و اقتصاد زیربنای همگرایی )منطقه ای( اقتصادی را میهامؤلفه(. 337، 1385شهری، 

کنند. تشکیل اتحادیه های منطقه ای با هدف ارتقای ای اقتصادی، ارتقای تجارت نقش مهمی را ایفا میهای همگرایی منطقهنظریه

گرایی اقتصادی در برگیرنده تمایل گروهی از کشورها در یک طقهتجارت در دوران بعد از جنگ جهانی دوم صورت پذیرفت. من

نامه های ترجیحی و رشد میزان تجارت های آن بستن توافقمحدوده جغرافیایی مشخص برای همکاری اقتصادی است که اولین نشانه

همکاری در یک منطقه باید گفت  گذاری میان آنها و سرانجام، تشکیل اتحادیه اقتصادی است. در مورد سطح های موفقیتو سرمایه

اند. کانتوری و پردازان این حوزه، دامنه و سطح یکپارچگی میان کشورها را بنا به متغیرهای موثر بر آن متفاوت دانستهکه نظریه

ات دهی به ترتیبای در میزان موفقیت یک منطقه در شکلاشپیگل چهار متغیر الگوی را به عنوان مهمترین عوامل درون منطقه

ساختار روابط)مهکویی -4سطح قدرت -3ماهیت ارتباطات -2ماهیت و میزان همبستگی -1کنند که عبارتند از: ای شناسایی میمنطقه

همگرایی منطقه ای متضمن وجود و ایجاد ساختارها، نهاد ها و ترتیبات منطقه ای بین حکومتی یا فوق (. 521، 1398و گودرزی، 

پردازد و آنها را نمایندگی های موضوعی مختلف میر یا سیاست های کشورهای عضو در حوزهملی است که به هماهنگی رفتا

 (.105، 1395)دهقانی فیروزآبادی، کندمی

که در اقصی نقاط جهان و عموماً میان کشورهای همسایه صورت عملی به خود گرفت، اما  ایای گستردهبا وجود ترتیبات منطقه

 1994 - 1990های و طی سال 1990های اعالم شده از سوی کشورهای در حال توسعه، در نیمه اول دهه بیشترین تعداد موافقتنامه

های واقع در یک منطقه جغرافیایی که دولت»گرایی به راهبردی اشاره دارد که طی آن با چنین تفاسیری، منطقهمنعقد گشته است. 

« های نظامی، سیاسی و اقتصادی داشته باشند.با یکدیگر همکاری ایهای منطقهدارای عالیق مشترک هستند از طریق سازمان

، 1394گرایی خود تقسیمات مختلفی دارد و به انواع گوناگون اقتصادی، سیاسی، امنیتی و ... ترکیبی قابل تقسیم است)نعمتی، منطقه

3 .) 

 بحث و یافته ها-3

 طرح ابتکاری یک کمربند یک جاده-3-1
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سال پیش مورد استفاده بود، کماکان در جهان بسیار شهرت دارد)امیراحمدیان  2000ت چین که بیش از جاده ابریشم قدیمی تجار

قبل از میالد به دلیل تقویت موقعیت نظامی و سیاسی  2این مسیر در طول سلسله هان در اواسط قرن (. 10، 1395و دولت آباد، 

که هند شمالی، دریای سیاه و خزر، شبه جزیره عربستان و استانبول منطقه ای خود تأسیس شد. این کریدور به شبکه ای متصل شد 

جاده ابریشم به عنوان  .(Arnold, 2006: 3)را به هم متصل می کرد و امپراطوری روم را با دربار امپراطوری چین پیوند می داد 

پلی بین چین و کشورهای اروپا، آسیا و آفریقا برای تبادالت مادی و تمدنی شرقی و غربی سهم مهمی ادا نموده است. این جاده راه 

اده تجارت زمینی چین با آسیای جنوبی، غربی، و اروپا و آفریقا از راه آسیای مرکزی در روزگار قدیم بود. در سالهای اخیر، ایده ج

ابریشم مجددا احیا شده و اندیشمندان غربی و شرقی طرح هایی را برای راه اندازی مجدد آن مطرح کرده اند)امیراحمدیان و دولت 

(. ایده جاده ابریشم نوین از سوی اتحادیه اروپا، ایاالت متحده و چین مطرح شده است که از این میان چین نزدیک 10، 1395آباد، 

 حقق این راه طی کرده است.  ترین راه را برای ت

( 16، 1396طرح جاده ابریشم نوین، یکی از جدیدترین مفاهیم موجود در دیپلماسی دولت چین است)ارغوانی پیرسالمی، پیرانخو، 

طرح ابتکاری راه دریایی ابریشم که از دو مولفه:  "ابتکار یک کمربند یک جاده"به عنوان  2013که توسط شی جینپینگ در سال 

(MSRI)  و کمربند اقتصادی جاده ابریشم (SREB)   ،تشکیل شده بود(Sarker, Hossin, Yin, , & Sarkar, 2018: 624) 

( در سال CPCدر هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین ) "ارتقاء همه جانبه اقتصاد آزاد چین"ایده مطرح شد. پیش از آن، 

ر هماهنگی همکاری های دو جانبه، چند جانبه، منطقه ای و فرو منطقه ای و مطرح شده بود که در آن، این کنگره خواستا 2012

 .(Haiquan , 2017: 130) ترویج ارتباط چین با کشورهای همسایه شد

برای اجرای این طرح توسط بانک های دولتی چین و یک مجموعه از صندوق های چندجانبه و دولتی، پروژه های در نظر گرفته شده 

 (.11، 1399ابریشم، بانک توسعه زیرساخت آسیایی، بانک توسعه بریکس تامین خواهد شد )جمشیدی و خاتمی،  مثل صندوق جاده

کشور، به یک موضوع فراگیر  70تا  65این طرح که اکنون به عنوان برند سیاست خارجی چین مطرح است، به دلیل درگیر ساختن 

ته اوراسیا )چین از یک طرف و اروپا از طرف دیگر( و کمک به توسعه منطقه ای تبدیل شده و هدف اصلی آن دو سوی توسعه یاف

برد، اتصال سه قاره اروپا، آفریقا و آسیا به یدیگر، اتصال آسیای  -سریع تر کشور های ما بین دو سوی اوراسیا است. همکاری برد

بالفعل کردن ظرفیتهای عظیم توسع های دولت توسعه یافته در یک سوی اوراسیا به اروپای توسعه یافته در سوی دیگر این منطقه و 

هایی که در این بین قرار گرفته اند، چارچوب کلی این طرح را تشکیل می دهند. این ابتکار، دارای دو سند سیاست تجاری و سیاست 

جاده که سعی دارد از طریق طرح ابتکاری یک کمربند یک  همینگس معتقد است که چین(. 26، 1396صنعتی است)خداقلی پور، 

 :Hemmings, 2020)شامل هر دو طرح مورد بحث می شود، به صورت تدریجی نظم جهانی را به سود خود دگرگون سازد 

نفوذ و تاثیرگذاری  ٔەچین با این طرح ابتکاری، اهداف بزرگی را در زمینه رشد اقتصادی، به خصوص امنیت انرژی، گسترش حوز .1(

و توسط  در مناطق مختلف، دسترسی به بازارهای جهانی و نیز ایجاد راه های ارتباطی و حمل و نقل مقرون به صرفه تر دنبال می کند

 ( و1، 1397استراتژیست های چینی که با دید وسیع ژئوپلیتیکی به جهان می نگرند مطرح شده است )رضا پور و اسکندری، 
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.(Blanchard & Flint, 2017: 225)  از این منظر هدف کلیدی چین، از طراحی و پیشرد این طرح کالن، شکل دهی به یک

 (.86، 1395زنجیره ارزش چین محور در محیط ژئواکونومیک اوراسیا و آفریقا است)شریعتی نیا و عزیزی، 

ان یک فرصت قابل توجه برای توسعه همه کشورهای علیرغم نگاه تهدید آمیز کشورهای قدرتمند، چین، این طرح ابتکاری را به عنو 

فقیر، در حال توسعه و همچنین مناطق توسعه یافته اروپا که شکاف قابل مالحظه ای را از نظر زیرساختی بین کشورهای غربی و 

موفقیت این ابتکار شرقی تجربه می کنند، میبیند. البته باید توجه داشت که زیر ساخت ها در آسیای مرکزی، جنوب و شرق آسیا در 

میلیارد دالر تأسیس  کرده است که صرفاً بر زیر   40مهم هستند. دولت  چین در حال حاضر صندوق جاده ابریشم را با سرمایه 

ساخت ها تمرکز دارد. تا به حال کشورهای زیادی از جمله پاکستان، روسیه، مجارستان، نیوزلند، هلند و صربستان به این پروژه 

درصد ذخیره انرژی زمین  75درصد جمعیت، و  60. این کشورها روی هم رفته یک سوم تولید ناخالص ملی دنیا، بیش از پیوسته اند

را تشکیل میدهند. این ابتکار یک فرصت منحصر به فرد برای رسیدگی به شکاف زیرساختهای بزرگ در کشورهای در حال توسعه 

میلیارد دالر در پروژه های کشورهای  900اساس گزارشها،  چین تاکنون بیش از  است که مانع توسعه تجارت و اقتصاد می شود. بر

 (.150، 1398این طرح سرمایه گذاری کرده است)ژیانگبو و رژانگ، 

 "دریاپایه"اقتصادی خشکی پایه و جاده ابریشم "کمربند"جایگاه و نقش ژئوپلیتیک ایران در -3-2

کشورها اهمیت ترانزیتی خود را عمال از دست داده اند، اما ایران با موقعیت جغرافیایی ویژه با مرگ راه ابریشم کالسیک چین، برخی 

خود همچنان نقش ژئوپلیتیک حیاتی را برای کریدورهای بین المللی ایفا می کند و به مثابه آن کارت های بازی زیادی را در نظم 

فه های اصلی آن )شامل کریدورها، بنادر و انرژی( است در اختیار دارد. نوین قرن بیست و یکم که بیشتر متکی بر ژئوپلی نومی و مول

کشور ایران در هر دو مولفه ابتکاری چین که دریا و خشکی را به هم پیوند می زند نقش ویژه ای را ایفا می کند، به گونه ای که از 

ه هر دو طرح ابتکاری یک کمربند یک جاده شامل طریق بندر عباس و به ویژه بندر چابهار نقش ژئوپلیتیک دسترسی و پیوند دهند

 را بر عهده دارد. "کمربند اقتصادی جاده ابریشم"و  "راه ابریشم دریایی"

کشور ایران به دلیل موقعیت بی همتا و داشتن منابع انرژی عظیم، دارای توان اثر گذاری باال در مناسبات بین المللی است و همواره 

د جهان قرار داشته است. به دلیل برخورداری ایران از موقعیت گذرگاهی و نیز پل ارتباطی بین سه قاره مورد توجه کشورهای قدرتمن

اروپا، آسیا و آفریقا، دولت چین در سیاست خارجی خود به این کشور نگاه ویژه ای دارد و همواره سعی کرده است که در برنامه ها و 

یک کمربند یک جاده، جابگاه مهمی برای آن قائل باشد )پیرسالمی و پیرانخو،  ابتکارات اقتصادی بین المللی خود، همچون طرح

رقابت شرق و »الملل با عبارت ایران، سیاست موازنه قوا در نظام بیندار میان چین و نظر از روابط تاریخی و ریشه(. صرف10، 1396

دیگر، ایران را به مرکز ثقل  یعنی خلیج فارس از سوی «نفوذ ژئواستراتژیک به مناطق دور از دسترس زمینی»سو و از یک« غرب

ه ای یژوهمیت ان، ایرافیایی ا(. موقعیت جغر167، 1398است)رضاپور و سمیر، استراتژیک و کلیدی چین تبدیل کردهبرخی از منافع 

)یزدانی و شاه محمدی، ست اهجهانی بخشیدد قتصاز در اگاو نفت ی لولههاط خطور عبوو جا به جایی کاال ظ به لحار ین کشوابه 
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ای در تواند نقش ارزندهسوی اروپا می ترین مسیر بههایی مانند داشتن کوتاه(. در شرایط کنونی، ایران باتوجه به مزیت153، 1393

 (. 167، 1398ترانزیت کاال پس از احیا و تکمیل جاده ابریشم ایفا نماید)رضاپور و سمیر، 

زمینه ژئوپلیتیکی، که زمینه ساز روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی دو طرف است، منطقه وسیعی از  عرصه همکاری ایران و چین در

خاورمیانه تا اقیانوس هند، تنگه ماالکا و آسیای مرکزی را پوسش میدهد. به همین دلیل بسیاری از مالحظات ژئوپلیتیکی و 

منطقه وابسته است؛ ب نحوی که می توان ایران را هسته اصلی برخی ژئواستراتژیکی چین به خاورمیانه و نقش محوری ایران در این 

 (.26، 1396از منافع استراتژیکی چین محسوب کرد)پیرسالمی و پیرانخو، 

با توجه به اینکه ایران، حلقه وصل کشورهای آسیای مرکزی، که برای استراتژی های ژئوپلیتیکی جدید چین نقش راهبردی دارد،  

ت، بنابراین چینی ها از سالها پیش دریافته اند که ترانزیت و تجارت کاال با کشورهای آسیای مرکزی و فراهم به آب های آزاد اس

موقعیت  .آوردن امکان ترانزیت صادرات و واردات این کشورها از دریای خزر به خاورمیانه، اروپا و .... بدون ایران ممکن نیست

غربی را دو چندان می -یشم جدید، اهمیت نقش ژئوپلیتیکی ایران در این کریدور شرقیژئواستراتژیک مناطق آزاد ایران در راه ابر

وجود مناطق آزاد مزیت مهمی برای ایران جهت مشارکت در این کریدور و یا همان راه ابریشم جدید است. این کند. به طوری که 

این همکاری، زمینه ای برای مشارکت ایران و چین موضوعی است که در سخنان اخیر رئیس جمهور هم مطرح شد. به گفته روحانی، 

است. وی همچنین سرمایه گذاری مشترک « راه –کمربند »در پروژه های اساسی و زیرساخت های توسعه ای از جمله طرح بزرگ 

، نقش منطقه آزاد در این میان .در توسعه مناطق آزاد را برای ارتقای نقش این مناطق در تولید و تجارت بین المللی پرفایده دانست

انزلی در کریدور مذکور بسیار حائز اهمیت است. نکته قابل تامل این است که تا چند سال پیش این منطقه فاقد ابتدایی ترین امکانات 

زیرساختی جهت مشارکت در راه ابریشم جدید بود اما پس از روی کار آمدن دولت طرح عظیم و راهبردی بندر کاسپین که در منطقه 

قزاقستان  -انزلی واقع شده است به بهره برداری رسید. این کریدور از بندر نینگبو چین شروع شده و از طریق خط ریلی چین  آزاد

به بندر اکتائو در این کشور می رسد و با طی مسیر در دریای خزر به بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی متصل می شود. با شروع فعالیت 

میلیون تن کاال فراهم شده و مزیت اصلی این کریدور، کاهش مسافت، زمان و هزینه حمل و نقل کاال  10ت این کریدور امکان ترانزی

از سوی دیگر منطقه آزاد چابهار در جنوب ایران نقطه اتصال راه ابریشم زمینی و  (.1399نسبت به دیگر مسیر ها است)عصر ایران، 

افغانستان در آن فعالیت دارند. این بندر یکی از بنادر مهم و استراتژیک ایران است محسوب می شود که در حال حاضر هند و  دریایی

ایران بسیار امیدوار است که از  .و چین هم می تواند در برنامه راه ابریشم دریایی قرن بیست و یکم خود از این بندر استفاده کند

ن مشارکت کند در واقع ایران یک نقطه مهم در راه ابریشم زمینی طریق دریای خزر و خلیج فارس نیز در مسیر ابریشم دریایی با چی

سرمایه گذاری مشترک در ساخت خط لوله های گاز و نفت، راه اندازی کریدور های اقتصادی بین ایران و چین  .و مسیر دریایی است

چین با خاورمیانه، آسیای مرکزی و و آسیای مرکزی، ساخت جاده، بندر و راه آهن، ترانزیت کاال از مرزهای ایران، مرتبط شدن 

افغانستان با استفاده از ترانزیت کاال از ایران از دیگر زمینه های همکاری میان دو کشور در راه ابریشم است)منطقه آزاد چابهار، 

1397 .) 
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ه قابل توجهی برای است و طرح چین زمینهای مورد تاکید برنامه توسعه کشور مستلزم جذب سرمایه گذاری خارجیبسیاری از طرح

ایران ایران در بین چند منطقه مهم و تاثیرگذار قرار گرفته و جزو هیچ کدام از آنها نیست.آورد. به عالوه، میاین سرمایه ها فراهم جذب 

و پیوند  گیرداست، ولی در شمول هیچیک از آنها قرار نمی در همسایگی جهان عرب، آسیای مرکزی، جنوب آسیا، قفقاز و جهان ترک

های این طرح با تقویت ارتباطات در حوزهایران هستیم. ای ندارد، از این رو شاهد تداوم تنهایی ژئوپلتیتیک ساختاری با هیچ مجموعه

مقام های (. در مجموع می توان گفت که 39، 1396)خداقلی پور، ایران را پوشش دهد تواند بخشی از تنهایی ژئوپلتیکیمیمختلف 

ای، حمل و ایران را یک گره حیاتی در جاده ابریشم نوین دریایی و زمینی میدانند؛ بنابراین به دنبال افزایش ارتباطات جادهبیجینگ 

نقلی و راه آهن و حتی ایجاد یک پایگاه نیروی دریایی در یکی از جزایر ایران هستند. بر این اساس، چین برای کسب منافع ملی و 

ریشم نوین، ب قدرت های منطقه ای مهم توجه ویژه دارد و در زمان فعلی برای ایران اهمیت ویژه ای قائل بینالمللی خود در جاده اب

 (.27، 1396است که آن ناشی از موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران است)پیراسالمی و پیرانخو، 

 فرصت های ژئوپلیتیکی ایران در طرح ابتکاری یک کمربند یک جاده-3-3

 بدیل شدن به بازیگر استراتژیک منطقه ایت-3-3-1

ایران به عنوان قدرت منطقه ای در منطقه جنوب غرب آسیا نیازمند طرح های ژئوپلیتیک همگرایانه با متحدان استراتژیک خود است 

ومیک تا از این طریق بتواند به عنوان بازیگر استراتژیک برتر منطقه ای ایفای نقش نماید. از این رو، با توجه به روابط ژئوپلیتیک، ژئواکون

آن، ژئواستراتژیک با چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان و یکی از بازیگران اصلی منطقه ای و جهانی در نظم جدید  و فراتر از

 ژئوپلیتیکی قرن بیست و یکم،  این کشور سعی دارد در تحوالت ژئوپلیتیک منطقه ای بی تاثیر نماند. 

نیازهای گوناگون سیاسی و امنیتی، از رهگذر این پیوندها، به دلیل امکان برقراری پیوند های تنگاتنگ با کشور چین و تأمین 

برخورداری ایران از برخی امتیازات، منحصر به فرد است. چین به دلیل برخورداری از پتانسیل های بالقوه و بالفعل، می تواند برای 

قه از طریق توازن سازی با سایر قدرت ها ایران یک متحد استراتژیک باشد که قادر به کمک برای ایجاد ثبات و امنیت در منط

 (.27، 1396است)پیرسالمی و پیرانخو، 

از این رو ایران از کشورهایی است که طرح ابتکاری چین را فرصتی استراتژیک برای منطقه خود، محیط پیرامونی این کشور و در 

ند، زیرا به طور تاریخی کشوری مهم در مسیر این سطح کالن، برای ایجاد توازن در روندهای اقتصاد سیاسی بین الملل تلقی میک

جاده بوده است و احیای این موقعیت در قالب کمربند اقتصادی جاده ابریشم میتواند به احیای موقعیت ژئواکونومیک این کشور کمک 

این کشور چندان رایج نماید. افزون بر این تعامالت ایران و چین در سه دهه گذشته دوستانه بوده است و تئوری تهدید چین در 

ابراین ایران در سطح استراتژیک، این طرح را به عنوان یک فرصت برای پیشبرد توسعه خود و نیز توسعه در منطقه تلقی نیست. بن

میکند. شاهد این مدعا سخنان رهیر ایران در مورد این طرح است. آیت اهلل خامنه ای در دیدار با رئیس جمهور چین، طرح ابریشم 

 (.12، 1395)شریعتی نیا و عزیزی،  ده ای خردمندانه خواند و از همکاری دو کشور در این قالب استقبال نمودرا ای

 توسعه راه آهن و زیرساخت های حمل و نقل-3-3-2
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 تسهیل پیوند و ارتباطات میان کشور ها از اهداف طرح ابتکاری شی جینپینگ است. در این حوزه نیز همکاری ایران و چین شرایط

 مطلوبی دارد و این امر می تواند فرصتی برای ایران تلقی شود که زیرساخت های حمل و نقل و ارتباطات خود را توسعه دهد.

-قم-در وضعیت فعلی مهمترین پروژه ای که دو کشور در مورد انجام آن به توافق اولیه رسیده اند، راه آهن سریع السیر تهران  

کیلومتر بر ساعت شهرهای تهران، قم  300کیلومتر با سرعت  410اصفهان با طول  - ع السیر قماصفهان است. راه آهن دوخطه سری

ساعت به یکدیگر متصل می نماید. آنگونه که وزیر راه و شهرسازی ایران بیان کرده مرحله  5/1و اصفاهان را در زمانی نزدیک به 

خواهد شد. دومین پروژه مهمی که در حوزه حمل ونقل ریلی میان دو میلیارد دالر انجام  2/2نخست این طرح با هزینه ای بالغ بر 

این اقدامات در صورت عملی  (.12، 1395)شریعتی نیا و عزیزی، مشهد است -کشور منعقد شده است برقی کردن راه آهن تهران 

کرد و آز آنجا که ایران با  شدن گام مهمی را در تقویت همکاری دو کشور در قالب طرح ابتکاری یک کمربند یک جاده طی خواهد

موقعیت جغرافیایی ویژه در جنوب غرب آسیا، پیوند دهنده مسیرهای بسیاری است، جغرافیای طرح ابتکاری چین به تقویت زیرساخت 

 های حمل و نقل این کشور وابسته است. 

 توسعه بندر چابهار و محور شرق-3-3-3

های آزاد جهان ایران است که خارج از منطقه پرتنش خلیج فارس قرار دارد و با آب بندر چابهار تنها بندر اقیانوسی جمهوری اسالمی

های طبیعی خلیج چابهار فضایی مناسب را برای های عمیق و بریدگیترین فاصله را داراست. وجود آباز طریق اقیانوس هند نزدیک

های بزرگ اقیانوس پیما فراهم آورده بطوریکه یکی از یزیاد و مختصات لنگرگاهی مطلوب برای پهلوگیری کشتسازی با عمقاسکله

رود، لذا باید چابهار را دروازه ترانزیت شرق ایران دانست. ده بندر مهم جهان که قابلیت تبدیل به بندر بزرگ را دارد، به شمارمی

شده است)مدیری و دیگران، فته نظر گرآزاد در منطقه ان عنور به چابهار بندوده ست که محدائوپلیتیکی ژهمیت اسطه همین ابو

ای با مشارکت کشورهای همسایه و درگیر در ژئوپلیتیک این بندر (. در ابعاد منطقه ای، چابهار خاصیت همگرایی منطقه138، 1391

پاکستان های بازرگانی تجاری و اقتصادی دریایی را دارد. کشورهای آسیای مرکزی، چین، روسیه، اقیانوسی در زمینه ترانزیت، همکاری

توانند از طریق بندر چابهار ایران را نیز درگیر مشارکت راهبردی در و افنانستان که عضو سازمان اکو، شانگهای یا هر دو هستند، می

 این سازمان ها و پیمانهای منطقه ای کنند. 

الم کرده است. حضور دو کشور چین به عنوان دومین قدرت بزرگ جهانی، به صورت ضمنی آمادگی خود را برای حضور در چابهار اع

قدرتمند هند و چین، ضمن جذابیت بخشی به بازی های ژئوپلیتیکی قرن حاضر می تواند راهگشای تسریع در امر توسعه منطقه آزاد 

 این بندر در چشم انداز بلند مدت طرح ابتکاری چین، پیوند دهنده دو(. 337، 1396و بندر دریایی چابهار باشد)احمدی و احمدی، 

که  "راه ابریشم دریایی"که یک کریدور خشکی پایه است و  "کمربند اقتصادی جاده ابریشم"مولفه ژئوپلیتیکی چین تحت عناوین 

یک کریدور دریایی و بندری است، محسوب می شود. از این رو این بندر اهمیت فراوانی برای کشور چین دارد، زیرا با سرمایه گذاری 

اند از هژمونی هند به عنوان قدرت رقیب چین، بر این بندر ژئواستراتژیک جلوگیری کند و هم آن را به در بندر چابهار، هم می تو

 عنوان نقطه اتصال دو طرح ژئوپلیتیکی خود در نظر بگیرد.
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 تعمیق روابط تجاری با چین-3-3-4

 2009قوی برخوردار هستند. در سال چین به طور سنتی بزرگترین شریک تجاری ایران است و دو کشور هنوز هم از یک رابطه  

میلیارد دالر سه سال پیش از آن،  چین مهمترین شریک تجاری  4/14میلیارد دالر در مقایسه با  2/21مبادالت دو جانبه به ارزش 

ی امنیت پس از مذاکرات سخت و  چالشی بین نمایندگان اعضای دائم شورا 2015ایران شد. در میلیارد دالر افزایش یافت. در  سال 

سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و آلمان، از یک سو، و ایران، از سوی دیگر، برنامه جامع  اقدام مشترک را در وین امضا شد که به 

ساله انجامید. رئیس جمهور شی جین پینگ اولین رئیس جمهوری بود که در بین اعضای مذاکره کننده به ایران سفر  12حل بحران 

ساله به توافق رسیدند که شامل همکاری جامع  25ن سفر، جمهوری اسالمی ایران و چین در مورد برنامه همکاری کرد. در طول ای

طرح راه "و  "یادداشت تفاهم درباره همکاری در کمربند اقتصادی جاده ابریشم"استراتژیک نیز می شد. در ادامه، دو کشور همچنین 

ز امضا کردند. این دستاوردها به عنوان نقطه عطف توسعه اقتصادی چین و ایران به شمار را نی "جاده ابریشم دریایی قرن بیست و یکم

 می آید. این امر موجب تقویت بیشتر روابط اقتصادی دوجانبه شد.

 1/4، به 2016، سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین به ایران در سال 2016پس از دیدار رئیس  جمهور، جین پینگ در ماه ژانویه   

لیارد دالر افزایش یافته است. این امر برای ایران به عنوان قدرتی منطقه ای مهم بوده و باعث تعادل با کشورهای رقیب منطقه ای می

 (.152، 1398از قبیل عربستان سعودی و اسرائیل و ترکیه می گردد)ژیانگبو و زژانگ، 

 موقعیت قلبی در چهارراه جهان-3-3-5

د با موقعیت جغرافیایی ویژه قرار گرفته است که به عنوان یک پل ارتباطی بین آفریقا، اروپا و آسیا عمل ایران در مکانی منحصر به فر

-اروپا در کریدور شرق-جنوب، پیوند دهنده آسیا-و پیوند دهنده هند و روسیه در کریدور شمال (IRIMRUD, 2014: 4) کند،می

غرب، پیوند دهنده آسیای مرکزی، قفقاز، ترکیه و اروپای غربی در کریدور تراسیکا، پیوند دهنده جنوب شرقی آسیا به شمال غربی 

نین پیوند دهنده کشورهای آسیای مرکزی به دریاهای آزاد و خلیج اروپا در کریدور جنوبی آسیا، پیوند دهنده اعضای اکو و همچ

ایران در یکی از بهترین موقعیتهای جغرافیایی جهان قرار دارد که ترکیبی  شود. در واقعمیفارس در توافق نامه عشق آباد محسوب 

 کند.  میجنوب غرب آسیا بازی های ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی، ژئواکونومیکی و ژئوترانزیتی را در منطقه از نقش

اش که متاثر از جغرافیای آن است، در طول تاریخ همیشه مورد توجه کشورهای جهان و به ویژه ایران با بنیانهای ژئوپلیتیکی کشور

ت ها و به لحاظ موقعیت جغرافیایی در مسیر ارتباط تمدن ها، مل (، و42، 1396است )گل کرمی و دیگران، قدرتهای جهانی بوده 

النهر را تسهیل های سند و پنجاب، بین النهرین و ماوراءاقوام مختلف و حد فاصل مناطق جغرافیایی واقع بوده و تعامل میان تمدن

 (.40، 1393است)حافظ نیا، نموده

یک جاده چین ایران هم اکنون نیز با قرارگیری در قلب کمربند اقتصادی جاده ابریشم که کریدور خشکی پایه طرح یک کمربند 

سیاسی جهان را به هم دیگر متصل می کند تا عالوه بر موقعیت قلبی در کریدور -محسوب می شود، غرب و شرق نقشه جغرافیایی
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غربی نیز نقش هارتلندی خود را ایفا نماید و به مانند اندیشه کهن مبتنی بر موقعیت چهارراهی -جنوبی، در این کریدور شرقی-شمالی

 وین ژئوپلی نومیک نیز، این کشور دارای موقعیت هارتلندی باشد.ایران، در نظم ن

 مقابله با ژئوپلیتیک ضد ایرانی ایاالت متحده-3-3-6

ایاالت متحده در واکنش به طرح ژئوپلیتیکی جاده ابریشم نوین چین برای اتصال جهان به یکدیگر، طرح کریدوری خود را تحت 

یای مرکزی ارائه داد که مبتنی بر ژئوپلیتیک همه چیز بدون ایران و همچنین جلوگیری از عنوان جاده ابریشم نوین آمریکا برای آس

 نفوذ ژئوپلیتیک چین در مناطق استراتژیک است.

ت یاالاجنگ در نه ازمود یجاه آن در ایژه وجایگان، فغانستااهمسایگی با ژی، نرر امنابع سرشارداری از لیل برخودبه ی مرکزی سیاآ

ت یاالای اجنوبی بری سیادر آشنگتن ن وایکی با هم پیمانادنیز نزو سیه ، نقش آن در ایجاد موازنه با چین و رویسمروعلیه تره متحد

 (.10و  9، 1396تیشه یار و تویسرکانی، ست)اهمیت ه دارای امتحد

یک استار مطرح شد)خداقلی ه که از سوی هیالری کلینتون، برپایه مطالعات گسترده پروفسور فردرمتحدت یاالابریشم نوین ح راه اطر

ای منطقهان متحدر و ین کشوداری ابره بهرن، فغانستادر امنیت اضعیت ل وکنترر به منظو(، با محوریت آسیای مرکزی 19، 1396پور، 

ن هم پیماناای بروش فری هازارباش گسترای بری مرکزو جنوبی ی سیان آمیال تصااری ابرقری، مرکزی سیاز آگاو منابع نفت آن از 

ان با دورنگاه داشتن این دو کشور یراحتمالی ذ انفوو سیه و روچین ه یندآفزذ یی با نفورویارونیز ن و پاکستاو هند ه یژوشنگتن به وا

( و )یزدانی و شاه محمدی، 10و  9، 1396تیشه یار و تویسرکانی، ست)ه اشدزی ساده پیاشده، حی اطر)چین و ایران( از مسیرهای 

1393 ،153.) 

مقابل طرح ابتکاری یک کمربند یک جاده چین که احیا کننده جاده ابریشم کالسیک است، بیش از طرح ایاالت متحده به تحقق در 

یافتن نزدیک است. قرار گیری ایران در قلب این طرح ابتکاری چین به عنوان شریک اقتصادی و استراتژیک این کشور، ژئوپلیتیک 

را با شکست روبه رو می سازد و فرصت بزرگی برای ایران برای ایفای نقش ترانزیتی و ژئوپلیتیکی همه چیز بدون ایران ایاالت متحده 

 در این کریدور عظیم بین المللی است.

 ارتقای امنیت ملی-3-3-7 

آورد و با کمک جاده ابریشم نوین از آنجا که منجر به توسعه اقتصادی کشور خواهد شد، متعاقبا امنیت و ثبات را نیز به ارمغان خواهد 

ثبات سیاسی تأثیر دارد. وابستگی متقابل میان کشورها در عرصه حمل و نقل و  به توسعه زیرساخت ها در تأمین نظم اجتماعی و

صادرات انرژی و کاالها، مخصوصا به ایران به عنوان کریدور حیاتی و با صرفه به عرصه سیاسی و امنیتی کشیده خواهد شد و باعث 

 منیت و منافع ملی می شود. افزایش ضریب ا
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های های اقتصادی، جغرافیایی و ارتباطی خود به ارتقا و افزایش امنیت و منافع ملی خود از راه کانالایران با استفاده از پتانسیل

یران سرمایه گذاری کالن اقتصادی و تجاری کمک خواهد کرد. این موارد و نقش اساسی در تامین انرژی، به ثبات و امنیت ملی ا

 .(28، 1396پیرسالمی و پیرانخو، کمک خواهد کرد )

 نتیجه گیری-4

، اما کشور ایران همزمان با اعالم طرح با زوال جاده ابریشم کالسیک، برخی کشورها اهمیت ترانزیتی خود را عمال از دست داده اند

ژئوپلیتیک حیاتی را در این کریدور ایفا می کند ابتکاری یک کمربند یک جاده چین، با موقعیت جغرافیایی ویژه خود همچنان نقش 

و به مثابه آن کارت های بازی زیادی را در نظم نوین قرن بیست و یکم که بیشتر متکی بر ژئوپلی نومی و مولفه های اصلی آن )شامل 

دریایی و خشکی پایه را به هم  کریدورها، بنادر و انرژی( است در اختیار دارد. کشور ایران در هر دو مولفه ابتکاری چین که کریدور

راه ابریشم "پیوند می زند نقش ویژه ای را ایفا می کند، به گونه ای پیوند دهنده هر دو طرح ابتکاری یک کمربند یک جاده شامل 

اری، است. نقش و جایگاه جغرافیایی و ژئوپلیتیکی کشور ایران در قلب این طرح ابتک "کمربند اقتصادی جاده ابریشم"و  "دریایی

تبدیل شدن -1فرصت های ژئوپلیتیکی بسیاری را برای این کشور به ارمغان آورده است که مهمترین آنها مولفه هایی است شامل: 

تعمیق  -4توسعه بندر چابهار و محور شرق،  -3توسعه راه آهن و زیرساخت های حمل و نقل، -2به بازیگر استراتژیک منطقه ای، 

ارتقای امنیت ملی  -7مقابله با ژئوپلیتیک ضد ایرانی ایاالت متحده و  -6قعیت قلبی در چهارراه جهان، مو -5روابط تجاری با چین، 

فرصت ژئوپلیتیکی و اتخاذ استراتژی های ژئوپلیتیکی به موقع نسبت به کشور های همسایه  7کشور ایران با توجه به این  می باشد.

ها که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران و نظریه پردازان توانایی تغییر توازن  و یا رقیب، می تواند در طرح ابتکاری عظیم چینی

قدرت و ارتقای چین به مقام یک ابر قدرت را دارد، کارت های بازی زیادی را بازی کند و به یک قدرت منطقه ای درجه یک در 

 منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل شود. 

 پیشنهادها و راهکارها:

 دولتمردان به نقش ژئوترانزیتی ایران در عصر ژئوپلی نومیک توجه-1

 قرارگیری مولفه های جغرافیایی بنادر و حمل و نقل در دستورکار سیاست خارجی کشور -2

 اتحاد و همکاری ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک با چین، به عنوان ابرقدرت احتمالی آینده-3

 ت قلبی ایران در کریدورهای منطقه ای و جهانیاتخاذ تصمیمات راهبردی در زمینه موقعی-4

 پیوستن به منطقه گرایی های اقتصادی با توجه به دارا بودن مولفه های جغرافیایی مطلوب-5

توسعه زیرساخت های حمل و نقل کشور برای ایفای نقش موثر در کریدورهای مواصالتی بین المللی از جمله کریدورهای خشکی -6

 .پایه و دریاپایه پکن
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 .137-151ای، فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی، سال چهارم، شماره سوم، ی منطقهتوسعه

https://www.asriran.com/fa/news/736002/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.asriran.com/fa/news/736002/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86
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این طرح، قابل دسترسی در:  ( یک کمربند، یک جاده و سهم ایران از1397منطقه آزاد چابهار ) .15

https://www.cfzo.ir/ns/361/%C2%AB 
( تأثیر اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر موقعیت ژئواکونومیک جمهوری اسالمی ایران، 1398مهکویی، حجت و مهناز گودرزی ) .16

 .9-923،صص  112، شمارة 1 21مطالعات اوراسیای مرکزی، دورة 

( همگرایی منطقه ای و تأثیر آن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی )مطالعه 1385نجارزاده، رضا و وحید شقایق شهری ) .17

 .72، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره موردی کشورهای اسالمی عضو منا(

( مبانی نظری همگرایی منطقه ای، پایگاه بصیرت، قابل دسترس در: 1394نعمتی، فرزاد ) .18

9%85/%D275517https://basirat.ir/fa/news/ 

دی از قتصااکمربند ر بتکاان در ایراپویایی وم لزو مثبت ه جووسی ر( بر1393یزدانی، عنایت اهلل و پریسا شاه محمدی ) .19

 .88ره شماز، قفقای و مرکزی سیاآفصلنامه گ، منظر مکتب کپنها
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 یمل تیبر امن ایدر منطقه جنوب غرب آس ینید ییادگرایبن ریتأث

 رانیا یاسالم یجمهور 

 3، سید محمد تقی رئیس السادات2، سید حمید رضا مرتضوی 1لیال کیانی 

 

 ی ، دانشگاه خوارزمی، تهرانگردشگر یزیرو برنامه ایارشد جغراف یکارشناس 1

 
 واحد گرمسار، گرمسار یدانشگاه آزاد اسالم ،یاسیس یایجغراف یدکتر یدانشجو 2

 

 تهران  دکتری جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی، 3

 

 چکیده

آن از  یکرده و هدف اصل جادیا یادیبن راتییدر جامعه تغ کندیاست که تالش م اجتماعی – یاسیجنبش س ینوع ینید ییادگرایبن

 یهازشیدر انواع خ توانیکه مصداق آن را م شودیمحسوب م یفرهنگ ییگرااز خاص یاگونه گر،ید انیبردن فساد است. به ب نیب

بر  ینید ییادگرایبن ریتأث نییتب یدر پ یلتحلی – یفیتوص کردی. مقاله حاضر با رودید سمینیفمسبز و  یهاجنبش ،یمذهب ،یقوم

غرب و جنوب غربی آسیا هر چند سال است که در  ینیبر تحوالت نو دهیپد نیاثرات ا یو بازشناس رانیا یاسالم یجمهور یمل تیامن

شده  ی( گردآورنترنتیو ا اتی)کتب، نشریانهپژوهش با استفاده از منابع کتابخا نیا ازیمورد ن یها. دادهبه گونه ای ظهور می کند

 ییادگرایمتأثر از عنصر بن یادیز زانیبه م ،آسیادر غرب و جنوب غربی  ریآن است که تحوالت اخ یایپژوهش گو یهاافتهیاست. 

کشورها را به چالش  یمل تیآن شده و امن نیادیبن یسبب دگرگون ،یجهان کیتیبر نظام ژئوپل یتحوالت با اثرگذار نیاست. ا ینید

قاعده  نیاز ا عهیش کیتیدر ژئوپل یمرکز تیبه جهت دارا بودن موقع عیهم به عنوان مرکز جهان تش رانیا انیم نی. در اکشاندیم

داعش، القاعده،  یریتکف یهاگروه زیبا تجه یمنطقه مانند عربستان سعود یعرب یهاو دولت لیاسرائ ،یغرب یها. دولتستین یمستثن

و  یعیطرح هالل ش ،یهراسرانیپروژه ا دیتوسل و تشد ،یجنگ روان لهیو به وس ینید ییادگرایبن دهیبه پد لو ...  و با توس ونیسلف

 نیبرخاسته از ا داتیو تهد کشاندیرا به چالش م رانیا یمل تیامن ،غرب و جنوب غربی آسیادر منطقه  یدامن زدن به جنگ مذهب

 .اندازدیبه خطر م رانیو مذهب را در ا تیو قوم تیهو ندهیجنبش آ

 جنوب غرب آسیا ران،یا یاسالم یجمهور عه،یش کیتیژئول ،یمل تیامن ،ینید ییادگرایبن کلمات کلیدی:
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 مقدمه-1

 ستمیدوم قرن ب مهیآرمان و کمال مطلوب قرار دادن آن، از ن ای سمیاز سرگذراندن تجربه سکوالر یدوره طوالن کیجهان پس از 

 انهیادگرایگرانه و بناصالح اءگرانه،یرجعت در قالب اح نیآن است. در جهان اسالم ا اءیو اح نیمختلف از بازگشت به د ییهاشاهد گونه

و بعضاً  یاسیس تیسبقت را از رقبا ربوده و به لحاظ ماه یگو ادگرایبن انیجر ر،یدر چند دهه اخ انیم نیاست. از ا یبندقابل طبقه

که امروزه  یاالشعاع خود قرار داده، به گونهتحت عیوس یادر گستره یاقتصاد یو حت یاجتماع ،یاسیآن، جهان را در ابعاد س ینظام

  ییادگرای. بنشودیموضوعات و مسائل مورد بحث قلمداد م نیتراز مهم زین کیطراز آکادم درکه  یاو رسانه یاسینه تنها در سطح س

گرا اطالق گرا و اسالمسلف اءگر،یاح یهاانیاز جر یعیوس فیگران به وام گرفته شد تا بر طپژوهش یاز سو یغرب یبه عنوان اصطالح

آن از زنگارها،  بیصدر اسالم و با تهذ یدتیو عق یعمل یادهایعطف نظر به قرآن و بن یداشتن تنوع و تفاوت، با نوع نیدر ع شود که

منشأ  گر،ید یحال برگرفته از فرهنگ نیواحد و در ع یاصطالح یریاند. به کارگآورده یاسالم رو اتیح دیبه تجد یاسیبا مقاصد س

و  یداده شده است )هوشنگ میتعم هاانیجر ریابه س یاختصاص ییهایژگیکه بعضاً و یاشده، به گونه ییهایختگیو آم هایآشفتگ

های مختلف پروتستان در آمریکا به کار رفته است. ویژگی اصالتاً و نخستین بار برای اشاره به جنبش واژه نی(. ا1390 ،یچپاکت

ت این عنوان واحد شده، رجوع مجدد به فهمی سره و ناب از منابع و متون شان تحها که توجیهی برای نامگذاریغالب این جبنش

های اولیه سنت مسیحی و پیراستن آن از شوائبی است که در اثر مدرنیته عارض این سنت دینی گشته است. با این همه، خلط

وبات و ادبیات مربوط به بنیادگرایی تبدیل مفهومی در این باب و اختالف نظر در باب تعریف آن تقریباً به مضمونی مکرر در تمام مکت

های اسالمی معاصر، هایی چون بنیادگرایی، اسالم سیاسی، جنبشدر این باب چنان باالست که گاه با واژه پراکندگیشده است. 

جهان معاصر است شود که این امر عمدتاً به دلیل غلبة ضلع سیاسی این پدیده در ای یکسان میاحیاگری اسالمی و مانند آن معامله

تاثیر آن بر امنیت از این منظر پژوهش حاضر با بررسی بنیادگرایی در منطقه جنوب غرب آسیا (. 181 - 210: 1389 ،ی)هوشنگ

 منطقه و جمهوری اسالمی ایران را مورد تحقیق قرار می دهد.

 

 قیتحق روش -2

 اتی)کتب، نشر یاآن با استفاده از منابع کتابخانه ازیمورد ن یهاداشته و داده یلتحلی – یفیتوص یکردیمقاله حاضر رو قیتحق روش

 شده است. ی( گردآورنترنتیو ا

 ینظرمفهومی و  مباحث -3

 ینید ییادگرایبن

واژه در  نی(. معادل ا495: 1379 وود،یاست )ه هیشالوده، اساس و پا یبه معن Fundamentumمشتق از کلمه  ییادگرایبن کلمه

های . بنیادگرایی دینی، به معنای کوشش برای احیاء ارزشباشدیم یبازگشت به اصول و مبان یاست که به معنا هیاالصول یزبان عرب

های مذهبی های مدرن، واکنش عمومی و سراسری در قرن بیستم میالدی بوده و در فرهنگو گرایش هامذهبی، در مقابل ایدئولوژی
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کاری و مذهب، پیوندی محکم وجود دارد، اما این ار شده است. اساساً میان محافظهگوناگون اعم از مسیحی، یهودی و اسالمی، پدید

کند. الرنس، در تعریف و بنیادگرایی مذهبی ابعادی جدید پیدا می سیاسیکاری به منزله ایدئولوژی یا آگاهی رابطه میان محافظه

شان ارزشمند بوده احیاء کنند تا با وجوه نامطلوب عصر یخکوشند آنچه را که در گذشته تاربنیادگرایان مذهبی می گوید: آنان می

شورشی بر مدرنیته و میراث روشنگری  اری،چون گرایش عمومی محافظه کجدید مقابله کنند. بدین سان بنیادگرایی مذهبی، هم

رایی عصر مدرن برخیزند گهای مطلق، به مقابله با نسبیکوشند با اعاده تبیینغرب بوده است .بنیادگرایان در همه مذاهب می

مداری،  ان.بنیادگرایی ضد اصول مدرنیته )یعنی فردگرایی، عقل گرایی، دنیاگرایی، آزادی، تساهل، دموکراسی، تکثرگرایی، انس

(، نخبه ییانگاری ارزشی، جمع گرایی )در مقابل فردگراهای رمانتیک غیرعقلی، مطلقگرایی(، بوده است، درعوض از گرایشنسبی

)در اشکال مختلف آن(، ترکیب مذهب و سیاست، انضباط اجتماعی، اقتدارگرایی، حصر فرهنگی و نظارت اخالقی بر جامعه گرایی 

بنیادگرایی مذهبی، جزیی از جریان عمومی ضد روشنگری است که در وضع تاریخی خاصی به صورت  سان،حمایت کرده است .بدین

ایانه هم بروز کرده و حتی گاه در قالب جنبشی انقالبی، جامعه آرمانی خاص خود را گرکارانه یا رادیکالیسم راستانقالب محافظه

تمامی ادیان و به ویژه پیروان ادیان اسالم، مسیحیت و یهودیت  پیروانتصویر کرده است .این وضعیت را با کمی تسامح در میان 

 تالش در جنبشی را بنیادگرایی احمد ممتاز(. 249 – 274: 1387 ،یهایی معین از تاریخ سراغ گرفت )جوان شهرکتوان در دورهمی

( نفی تحوالت بعدی در دوران میانه جهان 2( احیاء قرآن و سنت خلفای راشدین، 1: است دانسته زیر گانه پنج مقاصد حصول برای

( تلقی حداکثری از 4شته سنی، ( انفتاح ابواب اجتهاد برخالف رأی علمای گذ3های فقه، کالم، فلسفه و...، اسالم به ویژه در زمینه

که به زعم مودودی آن را محدود به شهادت، نماز، روزه، صدقه  -اسالم به عنوان طریقی جامع برای زندگی برخالف نظر علمای سنتی

خیر در کیشانه )تهذیب و خلوص عقیدتی ورفتاری(. مورد ا ( جایگزین کردن اسالم عامیانه یا صوفی با اسالم راست5دانند، و حج می

جزیره تا سید جمال، محمد عبده و رشید رضا های بنیادگرایانه در جهان اسالم قابل مشاهده است، از وهابیت در شبهبیشتر حرکت

 (.Ahmad, 1991: 462 – 463توان حرکتی بنیادگرایانه در جهان اسالم یافت که بدون این ویژگی باشد ). به سختی میمصردر 

 یمل تیامن

 ای ینیواحد، خود را در برابر هرگونه گزند)ع ایاست که در پرتو آن، فرد  ییندهایاحساس برخاسته از وجود ساختارها و فرا ت،یامن

 ن،ی)معیمیبیشدن، در امان بودن و ب منیا یبه معنا تامنی واژه(. 115 – 147: 1390 راد،یانیکند)کاو یو ماندگار تلق داری(، پایذهن

است  یمنیو ا مانیدر لغت از امن، استمان، ا تیامن شهیشده و ر انی( ب233: 1379 د،ی)عمیآرامش و آسودگ ،یمنی(، ا352: 1363

 تی(. دومینیک داوید، از امن121-144: 1390و همکاران،  یکه به مفهوم آرامش در برابر خوف و ترس و نگرانی و ناآرامی است)لطف

متوجه آنها نیست و  یکنند و تهدیدپذیر احساس نمیدشان را در وضعیت آسیبخو یبه عنوان ایجاد فضایی که در آن فرد یا جمع

را  تیو مورز، امن داندی. الرونی مارتین، امنیت را تضمین رفاه آتی مبردیگیرد نام مفقط ابزار رفع تهدید در اختیار آنها قرار می

کن کردن خشونت از جوامع انسانی امنیت را مترادف با ریشه نگگالت تیو در نها کندیم فیبخش تعررهایی نسبی از تهدیدات زیان

ملی  حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از  الملل، امنیت(. طبق تعریف فرهنگ روابط بین123: 1385 ،یخان)عبداهللکندیم یمعرف

به مجموع  یمل تی(. امن121-144: 1390و همکاران،  یبرد)لطفدست دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی یا خاک خود به سر می
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صرفاً مقدمه  دیکه نبود تهد شودیرا شامل م یبه منافع مل یابیدست ینظام برا کی( یراهبرد –یبرداربهره –یعی)طبیهایتوانمند

مکتسبه و  ایه(. ولفرز، امنیت ملی را به طور عینی به معنای فقدان تهدید نسبت به ارزش135-153: 1390و نانوا،  یآن است)عزت

نماد  نیترجامع توانیرا م یمل تی(. امن49: 1377)ماندل، داندیها مبه طور ذهنی به مفهوم فقدان ترس از حمله به این گونه ارزش

از دست  دیفارغ از تهد یاست که در آن ملت یحالت ،یمل تی(. امن121-144: 1390و همکاران،  یدانست)لطف یدر سطح مل تیامن

مخاصمه،  یبرا یآمادگ یعنیکشور  یاسیتمام مقاصد س انگریب یمل تیخاک خود به سر برند. امن ای ییاز دارا یخشب ایدادن تمام 

دانشمندان،  یمندتعداد و توان ،ینظام هیاز روح توانیم یمل تی. از جمله عوامل مؤثر در امنباشدیاجتناب از جنگ م ای یبازدارندگ

 – 47: 1388 ،یو صادق یزدانیکشور نام برد ) کی یو قدرت اقتصاد کیتیژئوپل ،ینظام ،یاسیس یهاتیو شخص یرهبر یهایژگیو

 تیبهداشت و سالمت، امن تیامن ،ییغذا تیامن ،یاقتصاد تیبعد امن 7را شامل یمل تینظران، ابعاد امنصاحب برخی(. 9

 یبندبعد طبقه 5را در  یمل تیابعاد امن بوزان، یاند. بردانسته یاقتصاد تیو امن یاجتماع تیامن ،یشخص تیامن ،یطیمحستیز

 گریکدیو مقاصد  اتیها و برداشت آنها از نمسلحانه دولت یو دفاع یتهاجم یهایی: به اثرات متقابل تواناینظام تی( امن1نموده است: 

 تیاست که به آنها مشروع ییهایدئولوژیو ا یحکومت یهاستمیها، سدولت ی: ناظر به ثبات سازمانیاسیس تی( امن2مربوط است. 

از رفاه و قدرت  یحفظ سطوح قابل قبول یمصرف الزم برا یو بازارها هیبه منابع، سرما یدسترس یعنی: یاقتصاد تی( امن3. بخشدیم

 ولاز تح یقابل قبول طیبا شرا یو عرف مل تیزبان، فرهنگ، مذهب، هو یسنت یحفظ الگوها تی: به قابلیاجتماع تی( امن4. یاقتصاد

 اتیح یکه تمام یضرور یبانیپشت ستمیبه عنوان س یو جهان یمحل طی: بر حفظ محیطیمحستیز تی( امن5مربوط است.  یو تعال

مانند  یشامل موارد شوندیم یریگیپ یمل تیامن یهاکه به عنوان هدف ی. اهدافکندیم دیاست، تأک یبدان متک یبشر شرفتیو پ

فراهم کردن  ،یو اعتقاد یمل یحفظ و اشاعه ارزش ها ،یارض تیحفظ استقالل و تمام ر،کشو یاسیتحقق رفاه مردم و ثبات س

 (.  51: 1377)ماندل، باشدیم یاحتمال یدهایامکانات فراغت خاطر نسبت به تهد

 عهیش کیتیژئول

 نی(. در همDugin, 2003)دهدیقرار م ی( انسان را در داخل روابط متقابل او با عامل مکان مورد بررسکردی)رفتار و روکیتیژئوپل

معتقد است که ژئوپلیتیک شیوة  دریرحیاست. م ییایجغراف یهاعناصر و ارزش یبا حضور تمام ایجغراف ییایپو کیتیراستا، ژئوپل

ای های سیاسی در سطح ملی و منطقهگیریتوسط صاحبان قدرت و اندیشه و تأثیر آنها بر تصمیم لمللاقرائت و نگارش سیاست بین

است و منظور از آن،  کیتیو علم ژئوپل یاسیس یایدر جغراف نینو میاز مفاه یکی عهیش کیتی(. ژئوپل22: 1377است)میر حیدر، 

 کیتیهستند. ژئوپل انیعیاز ش یادیز تیجمع یاست که دارا ییهاکشور یو خارج یداخل استیدر س عیعامل تش یرگذاریتأث یبررس

در اصطالح به  عهیاست. ش رانیبزرگ با هارتلند ا انهیمختلف خاورم یدر کشورها عهیش یاسیس یایبه مفهوم امتداد جغراف عهیش

 بیترت نی. بددانندیم شانیا ان)ع( معتقدند و امامت را حق او و فرزندیبه امامت و خالفت بالفصل امام عل شودیگفته م یکسان

)مکارم، شودی( و انشعابات آنها مهیعشر ی)اثنی(، دوازده امامهیلی)اسماعی(، هفت امامهیدی)زیچهار امام یهافرقه هیشامل کل عهیش

 مربوط عیتش یریگوجه به شکل نیمنظر است. اول ایدو وجه  کیتفک یمقتض ک،یتیاز نظر ژئوپل عیتش دهی(. فهم پد35-31: 1388

)ص( در امبریپ ینینسبت به جانش یاسیاعتراض س کیسال، در مقام 150به  کینزد ی)ص(، در مدتامبریکه پس از رحلت پ شودیم
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که عمدتاً از اختالف در  شودیمربوط م عیها و چند پاره شدن تشوجه به تعدد فرقه نیشکل گرفت. دوم یاسالم یرأس امت نوپا

بشر  خیتار یبر معاد است که بر اهداف واال یمذهب متک کی عی. تششودیم یناش عهیامام ش نیآخر امرتبط ب یهاو برداشت ریتعاب

بودن  تی)در اقلتیدو وضع نیا بی. ترکشودیم لیتبد یانقالب یبه مذهب آوردیم یرو ایهرگاه که به دن ل،یدل نیدارد. به هم دیتأک

. با همه دیدرآ یانفجار لهیوس کیبه صورت  عه،یش اتیح دیکه تجد شودیم وجب( میو انقالب امبرانهیبالقوه پ ینیبو جهان انیعیش

سابق دفاع فرانسه( در کتاب  ریونمان)وز رشهیی. ژان پشودیتنها به جهان اسالم با همه وسعت آن مربوط نم عیتش کیتیژئوپل نهایا

جا فارس جابه جیخل یبه سو ترانهیگذشته، از مد الس20که مرکز ثقل جهان عرب در  کندیخاطرنشان م اه،یخود با نام سبز و س

 یسن -یعیش ینواح یبه سو یکامالً سن یعرب از نواح یایگفت که منطقه ثقل دن میخواه میجسورتر باش یشده است. اگر کم

جهان اسالم  یماورا هآن کامالً ب هیعل یهامقاومت ایبه گسترش  عیاز عالقه تش یناش یهامفهوم، تکان نیمکان داده است. در ا رییتغ

 (.11-5: 1380)توال، شوندیمربوط م یالمللنیبه مجموعه نظام روابط ب بیترت نیو به ا ابندییگسترش م

 محیط شناسی پژوهش -4

ای میان را نخستین بار آلفرد ماهان در اشاره به منطقه« خاورمیانه»تر آن، یعنی اصطالح غرب و جنوب غرب آسیا یا اصطالح مرسوم

ای برای استراتژی ( البته این عبارت مناسبت ویژه20: 1394عربستان و هند یعنی خلیج فارس مورد استفاده قرار داد)میرحیدر، 

ای از شمال گاها مترادف با اصطالح خاور نزدیک به مفهوم ناحیهدریایی داشت، با این حال از آن زمان به بعد این واژه کاربرد یافت و 

است که اصطالح غرب  یهی. بدردک دایپ یاصطالح شهرت و اعتبار خاص نیا. آفریقا به آن سو، به جز شبه قاره هند به کار رفته است

در  ک،یاز آن مثل شرق، خاور دور و خاور نزد شیداشته است که همچون اصطالحات پ یشیسوق الج یو جنوب غرب آسیا مفهوم

 . اروپا ساخته شد تیبر مرکز یمبتنی جهان

شدند، به نام یم تیهند هدا قیبه عراق که از طر یاعزام یروهایاول به کار رفت؛ در آن زمان ن یجنگ جهان یاصطالح دوباره ط نیا

در آغاز . شدندیم زیمستقر در قاهره متما کیخاور نزد یروهایعنوان از ن نیو تحت ا افتیغرب و جنوب غرب آسیا شهرت  یروهاین

 لیدر قاهره تشک ینظام یستاد فرمانده کیبه مخاطره افتاد و متعاقب آن  ایتالیا یکه کانال سوئز از سو یدوم، زمان یجنگ جهان

 یاپیکاربرد پ. دیغرب و جنوب غرب آسیا نام یستاد را ستاد کل فرمانده نیکرد و ا تیعتب یسلطنت ییهوا یرویشد، ارتش از ن

از  یعیاقشار وس انیآن را در م طقه،به منظور توضیح وضع من یافراد نظام انیها و در مهیانیاصطالح غرب و جنوب غرب آسیا در ب

اصطالح همچنان کاربرد  نیآن سبب شده است که ا کیاستراتژ یاساس تیدر منطقه و اهم یاسی. تداوم تنش سکرد ریمردم فراگ

 . (2: 1396)بیومونت و همکاران، داشته باشد

. این منطقه تنها نظران واقع شده استانتقاد برخی صاحب محور بوده و از همین رو مورد واژه خاورمیانه یک اصطالح استعماری اروپا

شرق قرار دارد، در حالی که همین منطقه برای یک هندی، اند در مبوده که زمانی از استعمارگران بزرگ از دید کشورهای اروپای غربی

آسیای میانه نیز دارای  هایی همچون خاور نزدیک و خاور دور یا. واژهو برای یک روسی در جنوب واقع شده است ای غربی بودهمنطقه

)افشردی و مدنی، عیت جغرافیایی استجای خاورمیانه دارای واق منشأ استعماریند، بنابراین کاربرد واژه منطقه جنوب غرب آسیا به

1397 :8) . 



 

76 
 

 ی جغرافیایی غرب و جنوب غرب آسیامحدوده

ی کشورهای بحرین ایران، قبرس، لبنان، لیبی، مصر، عمان، عربستان ای در برگیرندهاندرسون غرب و جنوب غرب آسیا را منطقه

به  تر آن، یعنی خاورمیانهرسمیاصطالح . سوریه و یمن دانسته استسعودی، ترکیه، امارات متحده عربی، قطر، فلسطین، اسرائیل، 

 ونیلیم 300کشور با حدود  22شود که آن اطالق می یسرخ و ماورا یایاز شمال تا شبه قاره هند و از قفقاز تا در یگستره پهناور

فارس، شامات، مغرب  جیاز چند محیط جدا از هم شامل خل یامجموعه ستمیس ریز نی. اشودمختلف را شامل می یاز نژادها تیجمع

صلح  ایمنازعه  لیاز موضوعات مشترک از قب یریرپذیو تأث یطیمح یهادهیپد یهمگن لیشود که به دلو قفقاز می یمرکز یایو آس

 . (82: 1393)دهشیری، را به وجود آورده است یاسیس طیمح کی ایژئوپولیتیک  منطقه کیاشغالگر،  میاعراب و رژ

. باری بوزان، کشورهای گران آن را قبول ندارندکه سایر پژوهش. در حالیداندجرج لنچافسکی افغانستان را جزء خاورمیانه آسیا می

جنوب غرب . در حال که این کشورها جزء غرب و (78: 1394داند)جعفری ولدانی، ترکیه، قبرس و سودان را جزء خاورمیانه آسیا نمی

. دلیل اینکه بسیاری از تعاریف ترکیه را از قلمرو غرب و جنوب غرب آسیا جدا نظر وجود داردآسیا هستند و در این مورد اتفاق

های غرب و جنوب غرب آسیا کنار کشیده است و دانند احتماال این است که ترکیه از زمان فروپاشی عثمانی، خود را از سیاستمی

. افزون بر آن ترکیه همواره از گیری اروپایی داشته و در صدد بوده به اتحادیه اروپا ملحق شودهوری ترکیه جهتبه طور سنتی جم

رسداین مسلئه تا زمان فروپاشی های نظامی و نیز همجواری این کشور با اتحاد شوروی و یونان متاثر بوده است و به نظر میبلوک

. لذا سیاست آن متوجه کنداین زمان به بعد ترکیه از مرزهای شمالی خود احساس امنیت می. اما از درست بود 1991شورووی در 

 . مرزهای جنوبی یعنی غرب و جنوب غرب آسیا شده است

آورد در حال که کشورهای بوزان کشورهای شما آفریقا شامل الجزایر، تونس و مغرب را نیز جزء غرب و جنوب غرب آسیا بشمار می 

. در مقابل جفری کمپ معتقد است که غرب و جنوب غرب آسیا مفهومی (65: 1394جزء شمال آفریقا هستند)جعفری ولدانی، مذکور 

جوار همچون آفریقا . مرزهای طبیعی به طور روشن این منطقه را از دیگر مناطق همنیست که ریشه در جغرافیای فیزیکی داشته باشد

 . (55: 1393 کند)کمپ،و آسیای مرکزی جدا نمی

. اما است ارائه شده این منطقهتاکنون تعاریف مختلفی بر اساس معیارهای جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی وهمچنین سیاسی برای 

. به این معنا که واضع تعریف براساس تصورات خود از نکته قابل توجه این است که هر تعریف از خاورمیانه دارای بار ارزشی است

در حال حاضر مهمترین منبع  امنیتی است زیرا این منطقه -. برای آمریکا این معیار، سیاسیه ارایه تعریف پرداخته استمنافعش ب

اما در تعریف خاورمیانه آنچه به نظر بیشتر . می شود چالش برای امنیت آمریکا و همچنین هژمونی طلبی جهانی این کشور، تلقی

عربی شمال آفریقا، کشورهای حوزه خلیج فارس، شام، آسیای صغیر و حتی کشورهای حاشیه  کشورهایباشد مورد قبول و اجماع می

ای ای ژئوپولیتیکی نماینده گونه. بر این اساس منطقه خاورمیانه به عنوان پدیدهپاکستان را در بر می گیرد دریای خزر، افغانستان و

 های سیاسی متفاوتگی و مذهبی با مرزهای جغرافیایی عموماً مورد اختالف و رژیمهای فرهنها، عدم تجانسواکنش ها وویژه از کنش
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)قالیباف و پورموسوی، های بزرگ قرار داده جایگاه استراتژیک و منافع سرشارش می باشدکه آنچه آن را قبله آمال قدرت ،باشدمی

1387 :6-5) . 

وب غرب آسیا و یا خاور نزدیک تفرق آرا وجود دارد میزان قلمرو این حوزه به همان صورت که در بکارگیری دقیق اصطالح غرب و جن

گیرند نیز محل اتفاق نیست برای اینکه برخی از کشورها نظیرکشورهای حوزه جغرافیایی وکشورهایی که در این محدوده قرارمی

ارند اتفاق نظر وجود دارد اما کشورهای خلیج فارس وهالل خصیب به اضافه یمن وترکیه در قلمرو غرب و جنوب غرب آسیا قرار د

ها (. به خاطر تنوع دیدگاه60: 1395اند)اطاعت، شمال آفریقا، افغانستان، پاکستان و قبرس پراکنده در قلمرو خاور میانه ملحوظ شده

 . اتی نیز هستندها و تمایزهای متفاوتی از این منطقه هستیم که داراری تفاوتدر مورد مرزها این منطقه شاهد ترسیم نقشه

 :  نقشه سیاسی منطقه غرب و جنوب غرب آسیا1نقشه شماره 

 

 

 

 

 

 

 : (www.theodysseyonline.com)منبع

 عربی، متحده امارات افغانستان، اردن، ارمنستان، آذربایجان، کشور که شامل: 19غرب آسیا)غرب و جنوب غرب آسیا( دارای جنوب

-یمن می لبنان، جمهوری گرجستان، کویت، قطر، عمان، سعودی، عربستان عراق، اسراییل، سوریه، ترکیه، پاکستان، بحرین، ایران،

. با این حال و با تمامی تفاسیر تا به امروز اجماع نظر واحدی در مورد مرزهای این منطقه ( 4: 1396نیا و رومینا، باشد)حافظ

 .ژئوپولیتیکی وجود ندارد و همچنان افتراق آراء حاکم است

 ایغرب و جنوب غرب آس یفرهنگ یایجغراف

مناطق محدود  ،یو نه از نظر فرهنگ یکیزیکه از آنها به عمل آمد نه از نظر ف یفیطبق تعر قا،یغرب و جنوب غرب آسیا و شمال آفر

 نیاز ا یثابت فیتعر چی. های به آنها بدهدمنطقه تیهو کیتوانسته است  یفرهنگ یو الگوها یکیزیف یهر چند فضا ستندین یاشده

 نیدر ا یبیشرق سوئز همراه با مصر و ل یعرب یاشغالگر و کشورها میرژ ران،یا ه،یترک یورها. به طور معمول کشمنطقه وجود ندارد

 غرب و ،ی. از نظر فرهنگمنطقه قرار دارند نیو مراکش و تونس به ندرت در ا ریو الجزا ی. سودان و قبرس گاهدارند یمنطقه جا

ژئوپولیتیکی غرب و جنوب  . نفوذداشته است قهمنط یکشورها ریاز سا یشتریجهات گسترش به مراتب ب یجنوب غرب آسیا در برخ
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 افتهیگسترش  قایهند و در مغرب تا صحرا و شاخ آفر انوسیدر مشرق تا افغانستان و پاکستان و اق قایغرب آسیا از شمال آفر

 . (20: 1369است)درایسدل و بلیک، 

و وحدت غرب و جنوب غرب آسیا کمک  یکپارچگیدر سراسر منطقه شد و به  یادیبن راتییسبب تغ یالدیم 622 درظهور اسالم 

بر غرب و جنوب غرب آسیا گذاشته  یزیمتما ریتأث ،یاسیس -ی خیتار یدهایپد زیمتشکل از باورها و ن ینظاماسالم در مقام . کرد

 گسترشتکامل و ر، . ظهودهدیم لها را شکآورد که همچنان امروزه سرنوشت ملت دیرا پد یاییایو تکامل آن پو خیزش است و

فرد  بهمنحصر نظر  نیای بود که در آن متولد شد هر چند اسالم از امنطقه یایمتأثر از جغراف اریبس یالدیاسالم در قرن هفتم م

 ( 29-30 :1389خود در تماس است)کامروا،  ییایجغراف طیبا شرا یاسیس ینید دهیهر پد رایز ست،ین

های عباسیان و در یک دوره گذر تاریخی نهایتا دو امپراطوری قدرتمند در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا و به از میان خاکستر

های راند و گستره جغرافیایی آن تا بخشعثمانی که بر مسلمانان سنی حکم می . امپراطوریتر در جهان اسالم سر برآوردعبارت درست

. در شرق نیز امپراطوری ایران تحت حاکمیت شیعیان صوفی که در واقع نماینده اقلیت مذهبی شیعه در اسالم شداز اروپا را شامل می

ئوپولیتیکی با یکدیگر داشتند به مرور در اثر تجدید قدرت غرب های سیاسی، مذهبی و ژ. این دو امپراطوری که رقابتبود، قرار داشت

کشید، تاثیرات ای که خالفت اسالمی را یدک می. در این میان فروپاشی عثمانی به عنوان سلسلهو در دوره استعمار فروپاشیدند

ثیرات ادامه دارد)میرزاده کوهشاهی، شگرفی بر جامعه غرب و جنوب غرب آسیا و سرنوشت سیاسی آن گذاشت که تا امروز نیز این تا

1392 :106) . 

ای اساس، غرب و جنوب غرب آسیا منطقه نیا. بر ها در یک منطقه استهای تعیین تمایزها و تشابهترین مالکدین یکی از مهم

ها و یمارون ان،یحیاز مس یبیو لبنان با ترک ،یهودیمردم  تیبا اکثر یاسیواحد س کیاست، به جز اسرائیل که  نینشکامال مسلمان

توان گفت یم. مشترک و واحدند امبریدر کتاب و پ یمسلمان و همگ تیجمع تیمنطقه اکثر یکشورها - دولت هی. بقمسلمانان است

مسلمان  یکشورها مسلمانان در تیقطب آن را اکثر کیکامال نامتوازن است؛  یدو قطب نیمنطقه غرب و جنوب غرب آسیا به لحاظ د

 ن،ی. بنابرادهدیم لیشده است تشک نیگزیو با زور و اشغال جا یاسالم یهانیکه اتفاقا در سرزم یهودی یرا کشور گرشیو قطب د

باعث شده  یگریشکل گرفته است که البته عوامل د نجایو گسل در غرب و جنوب غرب آسیا در ا یبندترین قطبدارشهیو ر نیاول

 . (330: 1390خانی،)عبداهللشود لیمتراکم و فعال تبد یشکاف به شکاف نیتا ا

. در این خصوص، در کنار دین، مذاهب اسالمی دومین معیار مهم در ارزیابی میزان هویت مشترک در غرب و جنوب غرب آسیا است

وپولیتیک در غرب و جنوب غرب آسیا دارای به علت هم جهت شدن معیار مذهب در کنار عوامل دیگر مانند زبان، قومیت و مسائل ژئ

. با توجه به مذهب بندی در غرب و جنوب غرب آسیا استترین تقسیم. در این میان شیعه و سنی اصلیتری شده استنقش حساس

ه میان وهابیت)با ترین شکاف و گسل مذهبی در این منطقترین و عمیقتوان نتیجه گرفت که اصلیدر غرب و جنوب غرب آسیا می

محوریت عربستان سعودی( و شیعیان)با محوریت جمهوری اسالمی ایران( وجود دارد که البته عوامل دیگر هویتی منجر به تشدید و 

 . (332: 1390خانی، متراکم شدن این گسل شده است)عبداهلل
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 : جغرافیای مذهبی منطقه غرب و جنوب غرب آسیا2نقشه شماره 

 

 (http://coffeespoons.me): منبع

نوع  نی. ااندکرده دایپ یالمللنیو ب یداخل استیدر س ادییز اریبس تیاهم ،یفرامل گرانیاز باز یکیبه عنوان  یمذهب -یگروهای قوم

داخل امروزه در  شود که کردهاو اهل تسنن مربوط می انیعیاز منازعات در کشورهای غرب و جنوب غرب آسیا عمدتا به کردها، ش

مشکالت جدی روبه رو  کشورها را با نیا یکپارچگیمساله  نیپراکنده شدند و ا هیو سور رانیعراق، ا ه،یمرزهای چند کشور مانند ترک

 رییدرگ یمساله از عوامل اصل نیو عربستان است و ا نیعراق، لبنان، بحر ران،یدر کشورهای ا انیعیوجود ش گریمساله د. کرده است

 ییهاتنش نیشدند و امی تیاذ مورد آزار و انیعیدر عراق ش نیباشد چرا که در زمان صدام حسکشورهای منطقه می نیو منازعه ب

جعفری ولدانی، کردند)می تیحما عراق انیعیاز ش رانیهای عراق و ایو عراق به وجود آورد چنانچه که عربستان از سن رانیا نیرا ب

1388 :45) . 

عمیق مذهبی در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا، شاهد وجود اختالفات زبانی، قومی و فرهنگی در این منطقه گذشته از اختالفات 

باشد آریایی، عربی سامی و ترکی می تمدن بزرک ایرانی 3از جهان هستیم. غرب و جنوب غرب آسیا محل تالقی و صفحه برخورد 

خانواده زبانی متفاوت، از نظر نژادی در  3کشند. آنا از نظر زبانی در ا یدک میها و اختالفات با یکدیگر رای عظیم از جنگکه پیشینه

اند. تنها چیز مشترک در غرب و جنوب شاخه نژادی مجزا و از نظر سیاسی در ساختارهای سیاسی متفاوت و متضاد و.... قرار گرفته 3

باشد که بیشتر جنبه نمادین دارد و هرکدام تعابیر و قرآن می غرب آسیا اعتقاد به خدای واحدی به نام اهلل و پیامبری محمد و کتاب

 تفاسیر خاص خود را از مقدسات دینی دارند.
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توان می زی، کردها را نجهت نیدر ا. شده است لیتشک یرانیعرب و ا یزبان یقوم تیاز دو هو یبه طور کل غرب و جنوب غرب آسیا    

و  تیاز کشورها، جمع یاساس، بخش قابل توجه نی. براقرار داد یاصلمتداخل در دو مجموعة  یزبان -ی قوم تیهو کیبه مثابه 

 تیبه لحاظ جمع نکهیبا ا یرانیا زبانی - یقوم تیاست، اما هو یعرب زبانی - یقوم تیهو اریغرب و جنوب غرب آسیا در اخت نیسرزم

لحاظ  نیدغرب و جنوب غرب آسیا قرار دارد، در غرب و جنوب غرب آسیا بموجود در  یکشورها انیها در مترین رتبهو وسعت در باال

منطقه غرب و  یتیدر مجموع، از پانزده کشور عضو مجموعه امن. است انایر قرامتداد آن در حوزه شمال و ش شتریو ب افتهیامتداد ن

شود گهواره اگرچه گفته می یکرد یزبان - یقوم تیاست و هو یرانیا یزبان یقوم تیهو یکشور دارا کیجنوب غرب آسیا صرفا 

 زین ینیسازد، به لحاظ سرزم زیغرب و جنوب غرب آسیا متما یاصل تیاست، ضمن آنکه تالش دارد خود را از دو هو رانیتمدن آن ا

و  تیبه لحاظ جمع گرید ی. از سوگرفته است ینسبتا متصل جا نیسرزم کیاما در  هیو سور هیعراق، ترک ران،یا یکشورها انیدر م

با  یتیترین گسل هوچارچوب، مهم نی. در اوجود دارد یاصل یزبان یقوم تیدو هو نیا انیم یریتفاوت چشمگ زین ینیوسعت سرزم

)عبداهلل فعال در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا است یهااز گسل ی. گسل مذکور به لحاظ گفتمانتعنوان عرب و عجم شکل گرفته اس

  .(334: 1390 خانی،

 

 پژوهش یهاافتهی -5

گرایی فرهنگی است که موج رو به گسترش آن، در قالب برابر نهاد )آنتی تز( جهانی شدن، ای از خاصدینی تنها گونه بنیادگرایی

فمینیسم هایی نظیر جنبش سبز و های قومی، مذهبی، جنبشگرایی دینی را در انواع خیزشهای خاصظهور نموده است .مصداق

های صلح سبز، حقوق بشر، الهیات های جهانی نظیر جنبشتوان رصد نمود .اساساً پیدایش هویتهای اخیر میافراطی دهه

سازی ادغام جهانی نیز مقاومت بخش، از یکسو خود معلول شرایط جهانی هستند و از سوی دیگر در برابر جریان فراگیر یکسانرهایی

نه از افول هویت دینی، که از برجسته شدن و احیاء  تردیدیهای پایانی قرن بیستم شاهد آن هستیم، بهکنند. شرایطی که در دهمی

های هویتی خاص خود که به گفته گلنر، نزد آنها یک از این دست حکایت دارد که برای احیاء هرچه بیشتر آموزه یهایخرده فرهنگ

گرایی به بعد، خاص 1970دهند که از دهه های مختلف نشان میدادهکوشند. شود، میحقیقت موجود و ارزشمند محسوب می

 یشتریب یهادوره انسان نیاند. به بیان دیگر در افرهنگی به طور عام و بنیادگرایی دینی به طور خاص بسیار گسترده و افزوده شده

باال  اریبس نتخشو لیتقابل، پتانس نیدر ا شکیاند. بهشد جیبس یافراط انهیادگرایو عموماً بن ینید اءگریاح یهایدئولوژیبا الهام از ا

 یهاو کنش ابدییم تیها مشروعدفاع از ارزش یدر راستا زیآماز جمله اقدامات خشونت یالهیکه توسل به هر وس ییتا جا رودیم

 انجامدیم یمذهب هاتیتوج یتحت لوا سمیکرده و به گسترش ترور دایپ یستیمنظم ترور یدهسازمان ز،یزآمیپرتنش و ست یجمع

گرا اسالم یهاها و گروهکه جنبش یدر حال ستم،یقرن ب لیدر اوا یاسالم ییادگرای(. مفهوم بن249 - 274: 1387 ،ی)جوان شهرک

 ینظام دوقطب یبا فروپاش انیجر نی. ادیبه اوج خود رس یانقالب اسالم یروزیبه خود گرفتند، با پ یادر سرتاسر جهان اسالم جان تازه

 یاعده رایز افت،ی یسرعت فراوان کا،یبه آمر 2001سپتامبر در سال  11پس از حمالت  ژهیبه و یشورو یستیو سقوط نظام کمون

: 1385 ،یاسالم و غرب خواهد بود )خسرو نیجهان ب ندهیمسئله را مطرح کردند که منازعه آ نیا سییو برنارد لو گتونیهمانند هانت

از  ییگرادر مقابل اسالم دیجد ییگرااسالم انیبا جر یدولت جادیدر ا یو سع رانیا فیتضع یدر پ کایآمر ن،یب نی(. در ا121 - 144

 قیکشور، با تلف نیبگذارد که در ا کایآمر اریفرصت را در اخت نیا تواندیدر عراق م یکنون وهیبا ش یسازدولت ندیاست. فرا یرانینوع ا

موجود پاسخ  یو تقاضاها ازهایکه با آن هم به ن کند جادیا ییشده، الگو تیهدا یاز دموکراس ییکنترل شده و اجزا ییگرااسالم ینوع
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 ییادگرایغرب با بن نیکند. بنابرا تیمورد نظر خود هدا ریرا در دست گرفته و آن را به مس ییگرااسالم انیگفته و هم کنترل کالن جر

تحت فشار قرار داده است.  کند،یم تیماادعا که از آنها ح نیبا ا زیرا ن رانیبه مبارزه برخاسته است و ا سمیرورتحت عنوان ت یاسالم

 میمستق ی. اول، فشارهازندیبه منافع کشور ضربه م رانیآنها با ا وندیو پ یاسالم یهاجنبش زیآوبا دست قیمتحده از دو طر االتیا

جهت  نیران، در ایا هیبر عل کایآمر میتحر استیکه س کندیم جادیا رانیا یرا برا ییهاتیکه بر اساس آن واشنگتن خود محدود

 یسرنگون یبرا یاسالم ییادگرای. از آنجا که بنگرددیاعمال م منطقه غرب آسیامسلمان و عرب  یکشورها قیاست. روش دوم، از طر

غرب و جنوب مختلف  یبا کشورها رانیاز آن، روابط ا رانیا تیمتحده با دامن زدن به حما االتیا کنند،یحاکم مبارزه م یاسیس میرژ

 زیدر عمل ن دیبا کند،یها را انکار مجنبش نیاز ا تیو حما وندیهر گونه پ رانیاز آنجا که ا نیکند. بنابرایم بیرا تخر غربی آسیا

 انیعیش شتریب ییایاز نظر جغراف گر،ید ی(. از سو9 - 47: 1388 ،یو صادق یزدانیخود گردد ) یخارج استیآنها بر س ریمانع از تأث

 زانیم نیشتریو هم از نظر درصد، ب تیهم از نظر کل جمع رانیمنطقه ا نی. در اکنندیم یفارس زندگ جیو خل غرب آسیادر منطقه 

 تینفر از جمع ونیلیم 68که  عهیدرصد ش90مطلق  تیبا اکثر رانی(. ا718-701: 1391 راد،یرا به خود اختصاص داده است)جهان

مذهب  یو مرکز اصل شدیدر عراق محسوب م ریقبل از تحوالت اخ یعیو تنها دولت ش عهیش کیتیکشور هستند، قلب ژئوپل نیا

 .آمدیبه حساب م رانیا یاسالم ینظام جمهور یتحت لوا انیعیاز ش تیو حما عهیش

 عهیش یایجغراف:  3نقشه شماره

 

 

 

 

 

 

 

 (Nasr, 2006: 25)منبع: 

منطقه از  یکشورها تیداده، به همان اندازه بر حساس شیرا افزا رانیا یانقش و نفوذ منطقه نکهیتحوالت جهان عرب ضمن ا حال

با  یو اردن منافع خود را در همراه تیکو یکشورها ر،یدر تحوالت اخ یتحوالت افزوده است. به طور کل نیدر ا رانیاهداف حضور ا

قرار  ریهم که در مرکز تحوالت اخ منیو  نیخود قرار دادند. بحر اساسیرا آماج اتهامات ب رانیو ا افتندی کایمحور عربستان و آمر

سکوالر در  یهالتاز دو یاریتالش بس دیهم نبا انیم نیکشورشان در هراس هستند. البته در ا انیعیش انیدر م رانیدارند از نفوذ ا

مطلوب را به دست  جهیوجود باز هم نت نیداشت که با ا دوررا از نظر  نیزدودن د یبرا ی منطقه غرب و جنوب غربی آسیاکشورها

 یهاییاست. ماجراجو دهیدر منطقه انجام ادگرایبن یهامقاومت و گروه یهاهسته یریگالعمل به شکلدر مقام عکس ینداده و حت

( به حضور گسترده یانرژ تی)امنیهانج تیمنطقه به امن تیکه با استدالل اتصال امن دهدیبهانه الزم را م گانهیب یروهایبه ن ،یسعود

 یراستا با وجود موضع تدافع نیدر منطقه شده است. در ا یثباتیو ب یگریدر منطقه تداوم دهند، منجر به گسترش نظام یو نظام

 انهیرمدر خاو یمردم یهازشیتالش دارند خ یاطلبانهبه طور فرصت یستیونیو صه یمحافل غربشده و  دیتشد یهراسرانیا ران،یا
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و دامن  یهراسرانیبا توسل مجدد به پروژه ا قیطر نیجلوه دهند و از ا رانیا میمستق یهااز دخالت یرا ناش قایو شمال آفر یعرب

 دزایرا تهد رانیا یهااستی(، سنیو عربستان در قبال بحر رانیا ییاوریدر منطقه)با توجه به تحوالت منطقه و رو یزدن به جنگ مذهب

حال اتحاد و  نیبا ا رد،یگیدر منطقه صورت م یعیگسترده که با مطرح شدن هالل ش یهراسرانیبا وجود ا. دهند اننش یو تهاجم

تالش در جهت  ،یاسیس اتیباشد به جهت واقع یگرعهیو به خاطر ش یکیدئولوژیکه ا از آن شتریمنطقه ب انیعیبا ش رانیا ییگراهم

 کیتحر یعی. در واقع هدف از طرح هالل شباشدیدر منطقه م کایاز مسلمانان و مقابله با حضور گسترده آمر تیحما ،یموحدت اسال

 انیو راه انداختن جنگ م یریتنش و درگ جادیا توانیرا م یعیاز طرح هالل ش یاست. هدف اصل رانیا هیعرب منطقه عل یکشورها

همراه  یهراسرانیو گسترش ا رانیا فیسران عرب با هدف تضع یاز سو یعیهالل ش یریگشکل یو اهل تسنن دانست. ادعا انیعیش

و  یاند)آدمنگران اریبس یعیهالل ش ایکمربند  نیا جادیاز ا منطقه غرب و جنوب غربی آسیا یعرب یو سن یپادشاه یهااست. دولت

 دیبه افغانستان موج جد یشورو وزو تجا رانیا یانقالب اسالم یعنی 1979(. دو حادثه مهم در سال 141 - 160: 1391همکاران، 

 انه،یمعاصر در خاورم یجنبش اسالم صدکیاز  شیب جادیعمده در ا یریبه راه انداخت. حوادث مزبور تأث غرب آسیارا در  ییگرااسالم

آغاز شد. از  زین یسالما ییادگرایشدن بن یبه بعدد روند افراط 1970اروپا داشت. از اواخر دهه  نیچنقفقاز، بالکان و هم قا،یافر ا،یآس

 یفاسد در کشورها یهامیبردن رژ نیاز ب یبرا سم،یو ترور زیآمبه سمت اقدامات خشونت یافراط یادگرایبن یهاپس گروه نیا

 هیعل ییهاتیدر دهه مزبور شروع به فعال نیالمسلماخوان یروانهیمنشعب از جنبش نسبتاً م یهاآوردند. در مصر گروه یرو ،یاسالم

: 1391 زاده،یدیو حم یبود )زاهد زاهدان 1981وقت مصر( در اکتبر  جمهورسیکردند که اوج آن ترور انور سادات )رئ یدولت اماتمق

موسوم به داعش اشاره کرد.  یبه گروه توانیم به وجود آمده غرب آسیا در یکه به تازگ ییادگرایبن یها(. از جمله گروه75 -106

عراق از جمله استان االنبار در  نینشیاز مناطق سن یدر برخ یستیترور یهااز اعضاء گروه یشمار ،پس از سقوط حکومت صدام

 نیا انیعیچنان با شبه عراق بوده و هم کایصدام که مخالف حمله آمر میاز بازماندگان رژ یکشور، مستقر شدند و با برخ نیغرب ا

در عراق  2006بود که در اکتبر  یستیترور یهااز جمله گروه زیعراق ن یکردند. دولت اسالم یدر جنگ بودند، همکار زیکشور ن

و پس از اختالف با  2013 لیعراق در آور ی. دولت اسالمکردندیم یبا آن همکار زین یبعث میاز بازماندگان رژ یشد و برخ لیتشک

عراق و  یبه دولت اسالم زیداده و نام خود را ن طبس هیخود را به سور تیاعالم کرد که حوزه فعال ه،یجبهه النصره و القاعده در سور

داعش، اسم شام  سرکردگان نکهیا یاست. علت اصل یمتشکل از چند گروه شورش یستیگروه ترور نیداده است. ا رییشام )داعش( تغ

دمشق و قلمرو  لشام یاسالم هیاست که در قرون اول یو عرب یاسم باستان کیاست که شام  نیاضافه کردند ا یرا به دولت اسالم

و به  یریو تکف یگروه سلف کیدارد. داعش  قیهم تطب یخالفت اسالم جادیا یعنینام، با هدف داعش  نیآن بود. انتخاب ا یرامونیپ

 یکه موجب بدنام کارتیگروه خشن و جنا نی. اشودیم یکیو لجست یمال تیحما یسعود یهایشدت خطرناک است که توسط وهاب

در  های. داعشدارندیدر منطقه قدم بر م کایو آمر هاستیونیصه ریقطعاً در مس یاسیشده، به لحاظ س ینید یاسالم و تفکر واال

. در وابسته بودن داعش ندینمایمبارزه م کنند،یحرکت م کایآمر یهااستیکه خارج از مدار س هیدو دولت عراق و سور هیمنطقه، عل

نشده، حال آنکه مرتباً بر  دهیشن یجماعت سلف نیاز ا یلیضداسرائ یشعارها گاهچیبس که ه نیهم هاستیونیصه یهااستیبه س

 رویهزار ن 5تا  3 نیدر عراق و ب رویهزار ن 6(. داعش در حال حاضر، 1393 ،یمانی)ا کوبندیم یعیو ضد ش یطبل اختالفات مذهب

گروه انجام گرفته است.  نیرخ داده، توسط ا قدر عرا ریدو سال اخ یکه ط یستیدرصد حمالت ترور 95تا  75دارد.  هیدر سور

 یرا آزاد و به خود ملحق و پس از تصرف موصل هم صدها زندان بیابوغر انیصدها نفر از زندان 2013داعش در سال  یهاستیترور

است که  یدولت اسالم کی لی(. داعش به صراحت اعالم کرده که هدفش تشک50 - 53: 1393 ،یرا آزاد و جذب خود کردند )عماد

گروه تاکنون  نیکند. ا میرسدولت نوظهور را در عراق ت کی ریاز خود تصو تواندیحکومت مطلقه، م ینوع لیبا تسلط بر مردم و تشک

اکنون توانسته است و هم هیرا به تصرف خود درآورده و درصدد گسترش آن به سور ثربیو  هیدهالو ت،یعالوه بر موصل، مناطق تکر
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شده و اکنون قلب تپنده  دهیداعش نام یخالفت اسالم تختیآن از جمله شهر رقه را تصرف کند. شهر رقه، پا یهااز بخش یاریبس

رعب و و حشت و  جادیا د،یوارد کردن ضربه شد ،یاراض شیبه شهرها، واپا یداعش، حمله ناگهان یاصل یاتیآن است. راه کنش عمل

را  یخسارت انسان نیکمتر کندیم یسع یستیگروه ترور نیحال، ا نیاست. در ع نیآن سرزم میتحت تابعبت درآوردن مردم مق

عربستان  ژهیمنطقه به و یکشورها یمنافع برخ یدر راستا ه،یعراق و سور یدر کشورها یریگروه تکف نیمتحمل شود. تحرکات ا

 کنند،یداعش را محکوم م یستیتروردر سخنان خود اقدامات گروه  یغرب یو کشورها کایقرار دارد. اگرچه آمر هیقطر و ترک ،یسعود

آنها  انیم یپنهان یسازگار است و همکار کایو اهداف آمر هایزیرجوالن داعش با برنامه دهدیان موجود دارد که نش یاما مدارک

 زین کایو آمر یخالفت اسالم جادیاست که داعش به فکر ا نیا زند،یم وندیرا به هم پ کایاز همه داعش و آمر شیوجود دارد. آنچه ب

 یدو هدف اصل هیدر عراق است. عراق وو سور نینشعهیو ش نینشیسن ن،یکردنش التیسه ا لیتشک نیچنو هم هیسور هیبه فکر تجز

مانند القاعده،  یادیز یادگرایو بن یستیترور یهابا توجه به حضور گروه هیداعش هستند. تحرکات داعش در سور یستیگروه ترور

بازماندگان  تیداعش با حما یهاستیگروه در عراق برجسته نشده است. ترور نیا تیو ... مانند فعال هیجبهه النصره، ارتش آزاد سور

گرفته و منتشر کردند.  لمیکشته و از آن ف یاانهیها شهروند آن منطقه را به شکل وحشده دند،یکه رس یاعراق به هر منطقه یبعث

 زیاز القاعده ن یحت ت،یتعصب و جنا ،یزیر خونرمنابع اعالم کردند داعش د یکه برخ تاس یاداعش در عراق به گونه یهاتیجنا

)رهبر داعش(  ی)رهبر القاعده(، به ابوبکر البغداد یالظواهر منیاست که ا یاعضاء داعش به حد یهاتیجنا زانیفراتر رفته است. م

با  2014 هیالقاعده در سوم فور یمرکز یفرمانده نیکند. همچن یرآن خوددا ییدئویو ریافراد و انتشار تصاو دنیهشدار داد از سر بر

 تامنی منظر از(. 50 – 53: 1393)صف،  ستیاز القاعده ن یاعراق و شام )داعش(، شاخه یاعالم کرد که دولت اسالم یاهیانیانتشار ب

و  تیداعش، حساس یستیترور دهیپد هوربوده، اما ظ رانیا یمل نتیو مهم ام یمسأله جار شهیگفت که مسأله عراق هم دیبا یمل

 یپلماسیاست، اما توانسته به د رانیا یمل تیامن یبرا یدیکشور دو چندان کرده است. داعش تهد یمسائل عراق را برا یدگیچیپ

و  یامنطقه یخطر فور کیمسأله داعش  نیکند. بنابرا فایبدهد تا نقش خود را به شکل سازنده ا یدیجد یفضا رانیا یامنطقه

تحول  نیاست که هم یالمللنیو ب یامنطقه استیدر صحنه س عیاقدام سر کی ازمندین ،یگذاراستیاست که از لحاظ س یالمللنیب

 یدهایلحاظ داعش به رغم تهد نیفراهم کرده است. از ا رانیا یخارج استیس یو عمل کیتئور شیآزما یبرا دیجد یفضا کیخود 

 یالمللنیو ب یادر صحنه منطقه رانیا یامنطقه یهااستیس رشیطرح و پذ یفرصت برا کیکشور خود به  یمل تیامن یبرا یفور

 مهم است:  رانیا یمل تیامن یبرا نهیفرصت در سه زم نیشده است. ا لیتبد

 عراق: یارض تی( حفظ تمامالف

و سرخورده از عملکرد دولت  یناراض یسن یهاجلو برد. گروه یارض هیو تجز یکشور را تا آستانه فروپاش نیداعش به عراق، ا حمله

 ییهم که از انحصارگرا یعیش یهااز گروه یدهند. برخ شیرا افزا یبه دولت مرکز یاسیس یکردند تا فشارها دایفرصت پ یمالک ینور

و بحث فرصت بهره برده  نیعراق هم از ا یخود را از دولت برداشتند. کردها تیبودند، حما یناراضعراق در دولت  رینخست وز

را  یمالک خواستند،یعراق م یکردها کهنیا یکیخصوص دو بحث وجود دارد:  نیاستقالل کردستان عراق را مطرح کردند. البته در ا

بهره  نیشتریآمده ب شیها تالش داشتند از فرصت پاست و کرد یخیتار ستخوا کیکه مسأله استقالل آن گریاز قدرت کنار بزنند. د

از  یاسیسخت س یتحت فشارها یمالک یرفت که نور شیپ یاخود برسند. به هر حال، اوضاع به گونه یاسیرا برده و به اهداف س

 تیبر اصل امنتالش کرد  رانیبود. ا یانههوشمندا استیسانتقال،  نیدر روند ا رانیا استیکه س رسدیقدرت کنار رفت. به نظر م

بار  نیاول یخصوص برا نیکند. در ا یزنمنافع خود چانه نیتأم یزمان براو هم دیعراق است، تأک یارض تیمامهمان ت خود که یمل

گنگ بودند که مرز  عاًواق یخارج گرانیاز باز یاریشد. بس میترس یبه روشن یالمللنیو ب یامنطقه استیس دانیدر م رانیخط قرمز ا

انجام دهد؟ که  یعراق حاضر است هر کار یارض تیبه خاطر حفظ تمام رانیواقعا ا ایآ ست؟یچ نهیزم نیدر ا رانیا یخارج استیس
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 استیدر س رانیواقعاً منافع ا کهنیمنافع بود و ا یبرا یزنچانه گریخود را کامالً نشان داد. نکته د استیخصوص س نیدر ا رانیالبته ا

و کرد و  یسن عه،یش یهاگروه انیم یسازنقش در ائتالف فاءیا یبرا رانیتالش ا جا،نیاست. در ا تیعراق در کجا قابل تثب یداخل

تعادل  یبرقرار گر،یاست. به عبارت د تیحائز اهم یقدرت در دولت مرکز میو تقس یاسیبرد ـ برد در ساختار س تیموقع کی میترس

کشور که البته کار  نیا یارض تیبر تمام دیو تأک یمالک ییموجود در عراق با قبول جابجا یتیـ امن یاسیس یهاتیواقع رشیپذ نیب

از نقش  ینوع خاص ازمندیگوناگون و مستقل ن یاسیو س یخیتار یها با تقاضاهاگروه نیکردن همه ا یاست، چون راض یسخت اریبس

 گرانیباز انیدر م رانیاست. ا« سازائتالف» گریباز کینشان داد که  رانیلحاظ ا نیاست. از ا یاسیو س یفرهنگ ،یخیو نفود تار

 نیزمان اهم تواندینم یگریکشور د چیکند. ه فاءیساز را انقش ائتالف نیا تواندیاست که م یتنها کشور ،یاو فرامنطقه یامنطقه

 ایکند و  بیترغ شانیاسیرا به ماندن در ائتالف س یعیش لفمخت یهاگروه م،یو بغداد را ترم لیرا داشته باشد که روابط ارب یژگیو

ها برقرار کند. اگر نقش گروه ریندارند ـ با سا یرانیکه به هر حال تفکرات ضد ا ییهامتعادل را ـ گروه یسن یهاگروه نیروابط ب

( 1عبارتند از:  رانیا یمل تی. پس دو منفعت امنگرفتیشکل نم یدر عراق به سادگ یاسیانتقال قدرت س نینبود، ا رانیساز اائتالف

 استیآن در صحنه س امیعراق که پ یارض تیدر حفظ تمام رانیا یخط قرمز برا نیی( تع2و  رانیساز اتالفائ کینقش استراتژ

 فرصت است.  کی رانیا یخارج استیس ی( برایو هم در حوزه عمل کی)هم در حوزه تئور یالمللنیو ب یامنطقه

 :یسن ییگراافراط یبرا یو عمل کی( چالش تئورب

و ظهور  تیمورد حما رانیا یاو مهار نقش منطقه یرانیو ا یعیش یدئولوژیا دنیبه چالش کش یاست که داعش برا نیغالب ا نظر

به اهداف  یابیدست یبرا کیدئولوژیجنگ ا کی نیبودند و اساساً ا هیقض نیپشت ا یدولت گرانیاز باز یبرخ یعنیکرده است،  دایپ

در مقوله اتصال مسأله  رانیا یخارج استیکه س رسدیبود. به نظر م دهیپد نیا یریگحداقل در روند شکل ک،یو استراتژ کیتیژئوپل

 نهیزم نیدر ا رانیعمل کرده و عملکرد ا تیبا آن با موفق یو ضرورت مبارزه جهان یاو منطقه یالمللنیب ستیداعش به مسأله ترور

تداوم  یاصل شهی. رندازدیجا ب ایخوب در دن یلیخ یسن ییگرابا افراط مبارزهرا در  رانیا گاهیجا ،یو عمل یتوانسته از لحاظ تئور

وزارت امور خارجه( در  ییقایو افر ی)معاون عرب انیعبدالله ریکه ام یااست، به گونه یسن ییگرامربوط به افراط هیبحران سور

توانسته سه کار  رانیا یخارج استیس نه،یزم نیا رداست.  داشته دیمسأله تأک نیبر ا شهیخود هم یامتعدد منطقه یهامسافرت

به حوزه  یاو منطقه یمعضل جهان کیداعش را به عنوان  سمیانجام دهد: الف( مسأله ترور یمل تیمهم از لحاظ منفعت امن

 ،یدهد، به عبارت رییتغ کیتیژئوپلدر عراق را به نفع مسائل  یاارتباط دهد، ب( رشد مسأله فرقه المللنیب تیو امن یگذاراستیس

که به ضرر همه است  کیتیو ژئوپل کیدئولوژیا یچالش فور کیو کرد در عراق را به ضرورت مبارزه با  یسن عه،یش نیمسأله شکاف ب

را در  یافراط یدئولوژیا تواندیم روانهیگرا و مدولت اعتدال ای یدولت کنون یدئولوژیتوانسته نشان دهد که ا رانیکند. ج( ا لیتبد

در عراق، سه درس مهم از لحاظ  یسن ییگراشدن افراط دهیکه به چالش کش رسدیبه چالش بکشاند. به هر حال به نظرم نطقهم

به دست  یاحل مسائل منطقه یشده که ابتکار عمل را برا جادیا رانیا دیدولت جد یبرا ی( فرصت1دارد:  رانیا یمل تیمنفعت امن

الزم باشد  دیشا ن،یکشور دارند. بنابرا یخارج استیس شبردیاز لحاظ پ یادیز یهاتیظرف ،یاهه که مسائل منطق( نشان داد2. ردیگ

 کی تواندیرو و اعتدال گرا م انهیم یدئولوژی( ا3نشان دهند.  یشتریتوجه ب یاو موضوعات منطقه هاتیبه ظرف یکشور نیمسئول

 استفاده شود. یمل تیامن نیتأم یباشد که بتواند در راستا رانیا یخارج استیس شبردیپ یابزار مهم برا

 رانیا یالمللنیو ب یامنطقه گاهینقش و جا شی( افزاج

که  رسدیگروه. به نظر م نیسرکوب ا یبرا کایو آمر رانیا یآمد دو بحث مطرح شد: الف( احتمال همکار دیموضوع داعش پد یوقت

عراق  یاسیدر مسائل س ریدهه اخ کیکشورها در  نیچون ا نند،یبیعراق ضرر م هیو تجز یاز فروپاش کایو آمر رانیهر دو کشور ا
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 یاسیعراق و ساختار س یفروپاش نیاند. بنابرادولت عراق داشته تیتقو یمستقل خود را برا یهااستیحرف اول را زده و هر کدام، س

 میرمستقیغ یهایحداقل به طرف همکار کایو آمر رانیچهارچوب، ا نی. در اشودیهر دو کشورمحسوب م یبرا یآن خود شکست یفعل

 یعنی یالمللنیو ب یامنطقه گرانیباز نیب کیتیرقابت ژئوپل کیداعش خود  دهی. ب( پدروندیم شیسرکوب داعش پ یدر عراق برا

در منطقه و  رانیمهار نقش ا یو عربستان برا هیترک لیمسأله به تما نیا یاصل شهیر دیکرده است. شا جادیو عربستان ا هیترک ران،یا

توانسته سه کار مهم از لحاظ  رانیا یارجخ استیس نهیزم نی. در اگرددیبرم هیدر سور رانیا استیموضع مخالف آنها نسبت به س

 سمیبا ترور به موضوع مبارزه هیو اتصال بحران سور یامنطقه سمیکردن موضوع ترور ی( با جد1انجام دهد:  یمل تیمنفعت امن

 مسأله نی( ا2کرده است.  دایپ یشتریب تیمشروع رانیا یامنطقه استیمباحث مربوط به جهت مستقل س ،یالمللنیو ب یامنطقه

غرب و جنوب غربی آسیا  ،یدولت  شده است. پس از تحوالت عرب ستمیس تیتقو یبرا یامنطقه شتریب یهایخود منجر به همکار

نبوده،  دهیچیاندازه پ نیا منطقه غرب آسیا خیدر تار گاهچیشده که ه یدارو دولت یدارو ابهام در نوع حکومت یکیتار یدچار نوع

راستا،  نی. در اکندیرا فراهم م یامنطقه یهایهمکار نهیکرده که زم جادیا گرانیازب نیب یاسیاجماع س یاما مسأله داعش نوع

 یعنیمسائل  نیکردند. ا یرا بررس یهمکار یهانهیزم یبه صورت جدبار  نیاول یبرا ه،یو ترک رانیا ایو عربستان  رانیا یهادولت

ها را از هم بپاشد، خود دولت توانستیکه م یاز تحوالت بهار عرب دهآمبر کیدئولوژیو ا کیتیچالش ژئوپل کیداعش به عنوان  کهنیا

کم در ابعاد گسترده دست یافرامنطقه گرانیباز یمداخله نظام تیمشروع( 3شده است.  یامنطقه یهایهمکار تیتقو یبرا یمرکز

 یستیو ترور ادگرایو ظهور گروه بن اقعر نیکه تحوالت نو رسدی(. به نظر م1393شده است )برزگر،  دهیهم به چالش کش ینیزم

 یامنطقه یهادر بحران یتیـ امن یاسیمستقل س یکردهایبر رو هی( تک1است:  رانیا یمل تیبر امن ریبه شرح ز یراتیتأث یداعش دارا

بلکه  د،ید خواهدن یبیداشته باشد، نه تنها آس یمستقل یهایکه استراتژ یتا زمان رانیمهم است و ا اریبس رانیا یمل تیامن یبرا

 یاحفظ ثبات منطقه یبرا یتیهر وضعدر  گانی( داشتن روابط حسنه با همسا2منطقه را به خود جلب کند.  یکشورها تواندیم یحت

ها را خواهد گرفت. آن یمل یمنطقه شده و انرژ یدر منطقه، ضرر آن متوجه کشورها یثباتیب شیخوب است، چرا که در صورت افزا

(. 1393 ،یمانیدارد )ا ریکشور تأث نیا تیبر امن میمهم است، چرا که تحوالت عراق به صورت مستق اریبس رانینقش ا ان،یم نیدر ا

های راهبردی برای اثبات نقش مثبت و موقعیت مستحکم خود بررسی روند تحوالت جدید منطقه بیانگر آن است که ایران از فرصت

های راهبردی بسیاری را برای حداکثرسازی است. موقعیت ژئوپلیتیکی ایران مزیت دارای برخوردر جهت شکل دادن به امنیت منطقه

ای ایران است که به راحتی در مسیر انزوای ها، موقعیت منطقهشور فراهم نموده است. یکی از این مزیتمنافع امنیت ملی این ک

های داشتن سیاست خارجی فعال و پویا و برداشتن گام ندگیرد. با این وجود، تحقق عدم انزوای راهبردی نیازمراهبردی قرار نمی

بررسی تحوالت  ب،یترت نیها در تضاد با تعلقات ژئوپلیتیکی کشور نباشد. به اگامای است به نحوی که این اصولی در دیپلماسی منطقه

حوزه جغرافیایی عراق و سوریه که  وداعش در حداقل د یادگرایتکفیری و بن -تروریستی  گیری جریانژه شکلای به ویجدید منطقه

زمان با توجه جدی به هم یاست که مسئولین کشور نییانگر اای در راهبردهای ژئوپلیتیکی کشور برخوردار هستند، باز جایگاه ویژه

نگاه  داشتن(. در این راستا، 1393 ،یعیمحور به آینده تحوالت داشته باشند )شفتهدیدات ناشی از این پدیده، باید نگاهی فرصت

های راهبردی زیر المللی که برای مقابله با داعش تشکیل شده، مستلزم توجه به گزارهمناسب و منطقی به مساله داعش و ائتالف بین

 باشد:می

 پارچگی است. بنابراین قادر به تعقیب هماهنگ اهداف خود نیست.المللی علیه داعش از درون دچار عدم تجانس و یکبین ائتالف

ای از اهداف و منافع متعارض بازیگران باشد. در واقع، ائتالف دلیلی بر وجود مجموعههای ابتکار و خالقیت میاقد شاخصف ائتالف

 رسد آمریکا در مسیر پیشبرد ائتالف با این مشکل مواجه است.باشد. حتی به نظر میدهنده آن میشکل
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 وس در وضعیت داعش نگردیده است.اقدامات ائتالف تاکنون منجر به تغییرات جدی و محس نتایج

 علیه داعش به دلیل مشکالت ذکر شده، نتایج قابل قبولی برای اعضاء اصلی آن نداشته است. ائتالف

رسد که امروزه هایی مواجه است. به نظر میای مطلوب خود با فرصتاست که ایران برای ایجاد نظم منطقه نیا یایموارد گو نیا همه

ای بیش از هر زمانی مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر، پیچیدگی ایران در ایجاد نظم و ثبات منطقه موقعیت و اهمیت نقش

ای با فرماندهی تر و با تمرکز بر هماهنگی بیشتر دیپلماسی منطقههوشمندانه رانیهای اکند تا تالشمی ایجابای شرایط جدید منطقه

 (.1393 ،یعیمیدانی صورت گیرد )شف

 یریگجهینت -5

با الهام گرفتن  یادیشدن ظهور کرده است. امروزه افراد ز یاست که در برابر نهاد جهان یفرهنگ ییگرانوع خاص کی ینید ییادگرایبن

تا آنجا که اعمال  ابدییم شیافزا یطلبخشونت تقابل، نیاند. در اشده جیبس یافراط انهیادگرایو بن ینید اءگریاح یهایدئولوژیاز ا

کرده و به  دایپ یستیمنظم ترور یدهسازمان ز،یزآمیپرتنش و ست یو اقدامات جمع ابدییم تیها مشروعاز ارزش دفاع یبرا خشونت

حاکم  یاسیس یهامیسرنگون کردن رژ یگرا برااسالم انیادگرای. امروزه بنانجامدیم یمذهب هاتیتوج یتحت لوا سمیگسترش ترور

با  رانیروابط حسنه ا ها،انیجر نیاز ا رانیا تیحما یواشنگتن با ادعا ولتو د کنندیمبارزه م غرب و جنوب غربی آسیادر منطقه 

 یاز اقدامات غرب آسیابه اهداف خود در  دنیرس یمتحده در راستا االتیو ا یغرب ی. کشورهابردیم نیرا از ب غرب آسیا یکشورها

 رانیچهره ا بیدر تخر یو سع رندیگیدر منطقه کمک م یعیو مطرح کردن هالل ش یهراسرانیگسترده از پروژه ا یریگمانند بهره

 جادیا ران،یا هیعرب منطقه عل یکشورها کیتحر ،یعیاز طرح هالل ش یغرب یهادارند. در واقع هدف دولت ایمنطقه و دن نیدر ا

در  ین هالل سعیا یریگشکل یاهل تسنن است. سران عرب منطقه هم با ادعا و انیعیش انیو راه انداختن جنگ م یریتنش و درگ

 به وجود آمده غرب و جنوب غربی آسیادر  یکه به تازگ ییادگرایبن یهادارند. از جمله گروه یهراسرانیو گسترش ا رانیا فیتضع

 یستیترور یهااز اعضاء گروه یگروه پس از سقوط حکومت صدام، با استقرار شمار نیموسوم به داعش اشاره کرد. ا یبه گروه توانیم

صدام که مخالف حمله  میاز بازماندگان رژ یبرخ یعراق از جمله استان االنبار در غرب عراق و همکار نینشیناز مناطق س یدر برخ

با  زین یبعث میاز بازماندگان رژ یشد و برخ لیدر عراق تشک 2006عراق در اکتبر  یبه عراق بودند به وجود آمد. دولت اسالم کایآمر

به سبب  2013 لیبود که در آور هیاز جبهه النصره و القاعده در سور یاآغاز شاخه درعراق  ی. دولت اسالمکردندیم یآن همکار

عراق و شام )داعش( نهاده  یداده و نام خود را دولت اسالمگسترش  هیخود را به سور تیبروز اختالف با آن، اعالم کرد که حوزه فعال

 تیحما یسعود یهایکه به شدت خطرناک بوده و توسط وهاب ادگراستیو بن یریتکف ،یگروه سلف کیداعش  فتیاست. در حق

 ریدر مس یاسیشده، به لحاظ س ینید یاسالم و تفکر واال یکه موجب بدنام کارتیگروه خشن و جنا نی. اشودیم یکیو لجست یمال

مبارزه  کنند،یم کتحر کایآمر یهااستیکه خارج از مدار س هیدو دولت عراق و سور هیقدم برداشته و عل کایو آمر هاستیونیصه

و ضد  ینشده، حال آنکه مرتباً بر طبل اختالفات مذهب دهیشن یلیضد اسرائ یداعش شعار یستی. تاکنون از گروه ترورندینمایم

به هدف خود  دنیرس یاست. داعش در راستا یستیونیصه میگروه با رژ نیو ارتباط ا یدهنده همراهامر نشان نیا کوبند،یم یعیش

 شیبه شهرها، واپا یمانند حمله ناگهان یمناطق است از اقدامات نیدر ا یکه تسلط بر عراق و شام و و بوجود آوردن خالفت اسالم

تحت تصرف خود بهره  یهانیسرزم میرعب و و حشت و تحت تابعبت درآوردن مردم مق جادیا د،یه شدوارد کردن ضرب ،یاراض

طرح و  یفرصت برا کیخود به  ران،یا یمل تیامن یبرا یفور دی. داعش با وجود تهددابا  ندار یتیجنا چیراه از ه نیو در ا ردیگیم

 یمل تیامن یبرا نهیفرصت در سه زم نیشده است. ا لیتبد یالمللنیو ب یادر صحنه منطقه رانیا یامنطقه یهااستیس رشیپذ

 گاهینقش و جا شیج( افزا ،یسن ییگراافراط یبرا یو عمل کیعراق، ب( چالش تئور یارض تیمهم است: الف( حفظ تمام رانیا
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به شرح  یراتیتأث یداعش دارا یستیو ترور ادگرایعراق و ظهور گروه بن نیکه تحوالت نو رسدی. به نظر مرانیا یالمللنیو ب یامنطقه

 اریبس رانیا یمل تیامن یابر یامنطقه یهادر بحران یتیـ امن یاسیمستقل س یکردهایبر رو هی( تک1است:  رانیا یمل تیبر امن ریز

منطقه  یکشورها تواندیم یبلکه حت د،ینخواهد د یبیداشته باشد، نه تنها آس یمستقل یهایکه استراتژ یتا زمان رانیمهم است و ا

خوب است، چرا که در صورت  یاحفظ ثبات منطقه یبرا یتیدر هر وضع گانی( داشتن روابط حسنه با همسا2را به خود جلب کند. 

در  رانینقش ا ان،یم نیها را خواهد گرفت. در اآن یمل یمنطقه شده و انرژ یدر منطقه، ضرر آن متوجه کشورها یثباتیب شیزااف

ای به دارد. بررسی تحوالت جدید منطقه ریتأث رانیا تیبر امن میمهم است، چرا که تحوالت عراق به صورت مستق اریتحوالت بس نیا

ای داعش در حداقل دو حوزه جغرافیایی عراق و سوریه که از جایگاه ویژه یادگرایتکفیری و بن - ریستیترو گیری جریانژه شکلوی

زمان با توجه جدی به تهدیدات ناشی از هم یاست که مسئولین کشور نیکشور برخوردار هستند، بیانگر ادر راهبردهای ژئوپلیتیکی 

محور به آینده تحوالت داشته باشند. در این راستا، داشتن نگاه مناسب و منطقی به مساله داعش و این پدیده، باید نگاهی فرصت

المللی علیه ( ائتالف بین1باشد: های راهبردی زیر میده، مستلزم توجه به گزارهالمللی که برای مقابله با داعش تشکیل شائتالف بین

های ( ائتالف فاقد شاخص2هماهنگ اهداف خود نیست،  عقیبپارچگی است. بنابراین قادر به تداعش از درون دچار عدم تجانس و یک

باشد. دهنده آن می( بازیگران شکل3از اهداف و منافع متعارض، ای باشد. در واقع، ائتالف دلیلی بر وجود مجموعهابتکار و خالقیت می

ائتالف تاکنون منجر به تغییرات  قدامات( نتایج ا4رسد آمریکا در مسیر پیشبرد ائتالف با این مشکل مواجه است، حتی به نظر می

ه، نتایج قابل قبولی برای اعضاء ( ائتالف علیه داعش به دلیل مشکالت ذکر شد5جدی و محسوس در وضعیت داعش نگردیده است، 

است.  ههایی مواجای مطلوب خود با فرصتاست که ایران برای ایجاد نظم منطقه نیا یایموارد گو نیاصلی آن نداشته است. همه ا

پیچیدگی  ای بیش از هر زمانی مورد توجه قرار دارد. از سوی دیگر،امروزه موقعیت و اهمیت نقش ایران در ایجاد نظم و ثبات منطقه

ای با فرماندهی تر و با تمرکز بر هماهنگی بیشتر دیپلماسی منطقههوشمندانه رانیهای اکند تا تالشای ایجاب میشرایط جدید منطقه

 گیرد. ورتمیدانی ص

 منابع

 رانیا یکیتیو ژئوپول یو تعارضات مذهب نیبحر ی(، تحوالت انقالب1391) ینعلیحس ،یمحمدرضا؛ توت ،یموسو ؛یعل ،یآدم -

تا  141از صفحه ) 10شماره  - 1391بهار  یالملل نیو ب یاسیس قاتیتحق پژوهشی – یفصلنامه علم ،یو عربستان سعود

170 ) 

 .تهران: نشر انتخاب.رانیا یخارج استیو س کیتی(، ژئوپل1395اطاعت، جواد ) -

برتر  یبر کشورها دی)با تأک انهیدر خاورم یا(، ساختار نظام قدرت منطقه1397) یدمصطفیس ،یمدن ن،یمحمدحس یافشرد -

 .22-1، صص 2، شماره 13فضا، سال  شیو آما یزیربرنامه ی¬منطقه(، فصلنامه

 (، مقابله با داعش برای امنیت ملی ایران، سایت جامعه اسالمی مهندسین:1393ایمانی، ناصر ) -

http://mohandesin.ir/fa/pages/?cid= 9234    

 نیوز: (، تحوالت اخیر عراق و امنیت ملی ایران، سایت خبری جنوب1393برزگر، کیهان ) -

www.jonoubnews.ir/showcontent.aspx?FJkSmT9l3ZNk9jL00OEChQ== 

پژوهش  ادیگروه بن ،یشانهچ ریترجمه محسن مد انه،ی(،خاورم 1369جرالد و واک استاف، مالکوم )  نگ،یپتر، بل ومونت،یب -

 .مشهد ،یآستان قدس رضو یاسالم یها

http://mohandesin.ir/fa/pages/?cid=9234
http://mohandesin.ir/fa/pages/?cid=9234
http://www.jonoubnews.ir/showcontent.aspx?FJkSmT9l3ZNk9jL00OEChQ
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 (، ژئوپلیتیک شیعه، تهران: آمن. 1380توال، فرانسوا ) -

 ،یپژوهشکده مطالعات راهبرد ف،یتال انه،یچالش ها و منازعات در خاورم (1388)اصغر، یولدان یجعفر -

 وزارت امور خارجه. یالملل نیو ب یاسیتهران: دفتر مطالعات س ت،ی(، روابط عراق و کو1394اصغر ) ،یولدان یجعفر -

(، نقش جهانی شدن در گسترش بنیادگرایی دینی )مطالعه موردی: القاعده(، فصلنامه راهبرد، 1387جوان شهرکی، مریم ) -

 .47شماره 

 یمنطقه ا یچالش ها جادیو عربستان در ا رانیا یکیتیعالئق ژئوپل ری( تاث1396) م؛یابراه نا،یمحمد رضا؛ روم ا،ین حافظ -

 ( 20تا  9صفحه  ) یپژوهش-یعلم 125شماره  - 1396تابستان  ییایجغراف قاتیفصلنامه  تحق ا،یدر جنوب غرب آس

، بهار 31، شماره 9دوره  ،یفصلنامه مطالعات راهبرد ،یاسالم ییادگرایبر بن ی(. درآمد1385غالمرضا )  ،یغالمرضا خسرو -

 143-121، صفحه 1385

تهران: دفتر مطالعات  در،یرحیمترجم: دره م قا،یوشمال آفر یاسیس یای، جغراف(1369جرالد ) کیدرایسدل، آالسدیر و اچ. بل -

 ی وزارت خارجهالملل نیو ب یاسیس

مطالعات و  یو غرب آسیا، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگ انهیدر خاورم نینو یی، منطقه گرا(1383محمدرضا ) ،یریدهش -

 ابرار معاصر تهران. یالملل نیب قاتیتحق

تخصصی  -علمی  های بنیادگرایی دینی، دو فصلنامه(، جنبش1391زاده، احسان )زاهد زاهدانی، سید مسعود و حمیدی -

 .2شناسی بنیادی، شماره غرب

پایگاه خبری خبر آنالین: ای جمهوری اسالمی ایران برای مقابله با داعش، دیپلماسی منطقه (،1393شفیعی، نوذر ) -

http://www.khabaronline.ir/detail/381595 

 ( نظریه های امنیت، تهران، انتشارات ابرار معاصر1390عبداهلل خانی، علی )  -

 .399نامه ارتش(، شماره (، آشنایی با گروه تروریستی داعش، صف )ماه1393عمادی، سید رضی ) -

 یپژوهش ها ران،یا یخارج استیو س انهیخاورم نینو کیتی(، ژئوپول1387)؛یموس دیس ،یمحمد باقر؛ پورموسو باف،یقال -

 ( 70تا  53صفحه  ) یپژوهش-یعلم 66شماره  - 1387زمستان  یانسان یایجغراف

 یموس دیس باف،یاول، ترجمه: محمد باقر قال یپس از جنگ جهان یاسیس خیمعاصر: تار انهی(، خاورم1388کامروا، مهران، ) -

 تهران، نشر قومس ،یپورموس

 یو عل نیمت ینیحس یدمهدیس ی¬ترجمه ها،¬افتهی: منازعات و انهیخاورم کیاستراتژ یای(، جغراف1393) یکمپ، جفر -

 .یمطالعات راهبرد ی¬تهران: پژوهشکده ،یدریح

 .237ها، شماره ژئولیتیک شیعه، رویدادها و تحلیلمکارم، حمید، انقالب اسالمی و  -

 : انتشارات سمت، ".ینظر اساس دیبا تجد شیرایو یاسیس یایجغراف یمبان"(. 1394دره ) در،یرحیم -

 .یجهان، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبرد ی(، مناطق راهبرد1392) یمهد ،یکوهشاه رزادهیم -

 .1، شماره 6توسعه بنیادگرایی در جان اسالم، دانش سیاسی، سال (، نقش مدرنیته در 1389هوشنگی، حسین ) -

های دینی، تهران: انتشارات (، بنیادگرایی و سلفیه: بازشناسی طیفی از جریان1390چی، احمد )هوشنگی، حسین و پاکت -

 دانشگاه امام صادق )ع(.
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 ی مهرآبادی، تهران: وزارت امور خارجه.ای سیاسی، ترجمه محمد رفیعه(، درآمدی بر ایدئولوژی1379وود، اندرو )هی -

تأثیر اشغال عراق توسط آمریکا بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران، مجله (، 1388اهلل و صادقی، زهرا )یزدانی، عنایت -

 .68، شماره 17سیاسی دفاعی، سال 

 

Ahmad, Mumtaz (1991), “Islamic Fundamentalism in South Asia”, in: Fundamentalisms 

Observed, Marty and Appleby (ed), Chicago: The University of Chicago Press 
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 زمینه های ژئوپلیتیکی شکل گیری اتحادیه کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا با الگو برداری از اتحادیه اروپا

 

 2مجید پناهی مهربانی، 1دکترعلیرضا محرابی

 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران -1

 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران-2

 چکیده

ــه     ــه ای در زمینــه هــای مختلــف سیاسی،اقتصــادی،فرهنگی و ...توانســته اســت وحــدت روی ــه هــای منطق ــری اتحادی شــکل گی

امــروزه اتحادیــه  منطقــه از جهــان در راســتای منــافع کلــی آنهــا ایجــاد کنــد.مناســبی در سیاســت هــای کلــی کشــورهای یــک 

 اروپا را می توان به عنوان یکی از موفق ترین اتحادیه ها از نظر سیاسی و اقتصادی برشمرد.

یا کـه در بسـیاری از نظریـات ژئـوپلیتیکی و سیاسـی قسـمتی از خاورمیانـه در نظـر گرفتـه مـی شـود،            سـ منطقه جنوب غـرب آ  

نسیل بسـیار مناسـبی از نظـر مولفـه هـای ژئـوپلیتیکی بـرای ایجـاد یـک اتحادیـه سیاسی،اقتصـادی و فرهنگـی دارد. بررسـی              پتا

های پژوهش نشان می دهد با توجه بـه اینکـه ایـن منطقـه از نظـر موقعیـت بـه عنـوان یکـی از پـنج منطقـه اسـتراتژیک جهـان              

اسـتراتژیک جهـان در ایـن منطقـه و در کنـار آن تعلـق و وابسـتگی        شناخته مـی شـود و بعـالوه آن ، قـرار داشـتن چهـار نطقـه        

ژئوپلیتیکی بـاالی کشـورهای ایـن منطقـه بـه یکـدیگر میتوانـد زمینـه سـاز ایجـاد یـک اتحادیـه سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگـی                

 در این منطقه باشد.

یانجامـد و باعـث افـزایش    همچنین اتحادیه کشـورهای جنـوب غـرب آسـیا مـی توانـد بـه همـاهنگی سیاسـت هـای منطقـه ای ب           

سطح امنیت کشورهای منطقـه در مقابـل قـدرت هـای فرامنطقـه ای گـردد. اضـافه بـر آن یکپارچـه شـدن منطقـه ای کـه قلـب              

انــرژی جهــان محســوب مــی شــود مــی توانــد از نظــر سیاســی و اقتصــادی جهــان را تــابع سیاســت هــای خــود نمــوده و باعــث  

 ان شود.افزایش سطح قدرت کل کشورهای منطقه در جه

ــا روش توصــیفی  ــه ب ــه    –ایــن مقال ــه ای ســعی دارد زمینــه هــای شــکل گیــری اتحادی ــا اســتفاده از منــابع کتابخان تحلیلــی و ب

 کشور های جنوب غرب آسیا را با الگو گیری از اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار دهد.
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 تیکیجنوب غرب آسیا، اتحادیه اروپا، ژئوپلیتیک، روابط ژئوپلی کلید واژه ها:

 مقدمه

در فضــای تعــامالت بــین المللــی امــروزی کــه بــا تحــوالت در نظریــه پــردازی و تقویــت ســاختاری اجرایــی بــین المللــی همــراه  

ــابری ،        ــی رسد.)ص ــر م ــه نظ ــل ب ــین المل ــطح ب ــذیر در س ــاب ناپ ــزام اجتن ــک الت ــی ی ــاری و همگرای ــت. همک ــوده اس : 1394ب

ــر کســی پوشــیده  17 ــه رقابــت هــای اقتصــادی و سیاســی در جهــان امــروز   (.اهمیــت همگرایــی منطقــه ای ب نیســت.با توجــه ب

ــد.)امام جمعــه زاده،فیــروزی،     ــه ای ضــروری مــی نمای ــه منطق ــی و اتحادی ــرای کاســتن از آســیبها، همگرای (.از ســوی 2: 1386ب

بـه  دیگر باید دانست کـه بررسـی تـاریخ سیاسـت بـین الملـل نشـان دهنـده گـرایش هـای گونـاگون مـردم اقصـی نقـاط جهـان                

منطقه گرایی و نزدیک شدن کشور هـا بـه هـم بـرای ایجـاد نظـم حقـوقی جدیـد اسـت. هـر چنـد مردمـان اروپـا در ایـن میـان                

گوس سبقت را از سایر مناطق ربـوده انـد لـیکن دیگـر جوامـع جهـانی نیـز سـهمی از حرکـت بسـوی سـازمان هـای منطقـه ای              

ــا     ــاه ت ــا گ ــان ه ــنم پیم ــی از ای ــد. برخ ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــته    ب ــز داش ــانی نی ــی جه ــاه حت ــه ای و گ ــرفا منطق ثیرات ص

 (.6: 1380اند.)عزتی،

کشور ها اگر در یک گـروه منطقـه ای قرارگیرنـد بهتـر مـی تواننـد منـافع منطقـه و کشـور هـای خـود را تـامین کننـد و ضـعف               

ی را بــه جهانیــان ارائــه هــا و نقصــان هــای خــود را برطــرف نمایند.منطقــه گرایــی در حــوز جغرافیــایی اروپــا،الگوی نســبتا مــوفق

(. در تبیـین علـل و عوامـل    26: 1383نمود که بـه دنبـال آن منـاطق دیگـر کـره خـاکی از ایـن الگـو پیـروی کردنـد.)،فرجی راد،          

توسعه همکـاری در میـان کشـور هـا نظریـه هـای مختلفـی مطـرح شـده اسـت. یـک از نظریـه هـایی کـه بـه ایـن موضـوع مـی                   

اساسـا از تجربـه هـای جوامـع اروپـایی نشـات گرفتـه اسـت. در پـی موفقیـت کشـورهای             پردازد ،همگرایی منطقـه ای اسـت کـه   

اروپایی در توسعه روابط فنـی و اقتصـادی بسـیاری از کشـور هـای جهـان سـوم بهـره گیـری از آن را بـه عنـوان یـک اسـتراتژی              

 (.155: 1379برای رشد مورد توجه قرار دادند)کوالیی، 

ر بــر گــرفتن هســته مرکــزی جهــان اســالم ، در نظریــه هــای پایــان نــاریخ فوکویامــا،  منطقــه جنــوب غــرب آســیا بــه دلیــل د  

منظومــه هــای شــش گانــه قــدرت برژینســکی و برخــورد تمــدن هــای هــانتینگتون از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت)ذکی و  

آســیا بــا (. در ایــن پــژوهش ســعی شــده زمینــه هــایی بــرای شــکل گیــری اتحادیــه کشــورهای جنــوب غــرب 2: 1392همکــاران

 بهره گیری از شکل گیری اتحادیه اروپا ارائه شود.

 

 مبانی نظری

 منطقه ژئوپلیتیکی و موقعیت استراتژیک

اساسا موقعیـت عبـارت اسـت از چگـونگی قـرار گـرفتن یـک نقطـه در سـطح کـره زمـین کـه خـود دارای دو حالـت عمـومی یـا                 

نسبی و خصوصی و یـا ریاضـی اسـت.توجه بـه موقعیـت جغرافیـایی عـالوه بـر اینکـه مـا را بـا نقـاط ضـعف و قـوت کشـور آشـنا                 
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د هـا بپـردازیم و از امکانـات موجود،حـداکثر بهـره      می سـازد، باعـث مـی شـود کـه رد اتخـاذخط مشـی سیاسـی بـه رفـع کمبـو           

 (.77: 1397برداری را به عمل آوریم.)عزتی،

ــامی         ــتراتژی نظ ــر اس ــه ای ،نظی ــا منطق ــانی ی ــای جه ــتراتژی ه ــارچوب اس ــرفتن در چ ــرار گ ــی ق ــتراتژیکی یعن ــت اس موقعی

هــانی و منطقــه ای،نظیــر موقعیــت ،ارتبــاطی و اقتصــادی و تــاثیر گــذاری کارکردهــای موقعیــت اســتراتژیک بــر فرآینــد هــای ج 

 (.404:  1396تنگه ای،موقعیت کنترلی و غیره.)حافظ نیا،

فضـایی   –منطه ژئـوپلیتیکی عبارتسـت از بخشـی از سـطح سـیاره زمـین و یـا مجموعـه ای از کشـور هـا و واحـد هـای سیاسـی              

غرافیـایی خـاص دارای تجـانس و    همجوار، اعم از فضای خشکی یـا آبـی یـا تلفیقـی، کـه بـر اسـاس ترکیـب عوامـل سیاسـی و ج          

هویت مشخص و یـا کـارکرد مشـترک بـوده و از سـایر منـاطق و نـواحی مجـاور متمـایز گـردد. ماننـد منطقـه خلـیج فارس،قـاره               

 (.185: 1396اروپا یا منطقه عربی.)حافظ نیا، 

ــوپ       ــه ژئ ــتراتژیک در نظری ــای ژئواس ــه قلمروه ــر مجموع ــیمات زی ــت از تقس ــی عبارتس ــو پلیتیک ــه ژئ ــی  منطق ــائل ب لیتیکی س

 (.185: 1396()به نقل از حافظ نیا، Taylor &Flint, 2000: 371کوهن)

و همچنــین منطقــه عبارتســت از گروهــی از کشــورها و دولــت هــای مجــاور هــم از نظــر جغرافیاییکــه معمــوال دارای موسســات   

 (.186: 1396() به نقل از حافظ نیا، Nell&MC Gowan, 1999: 328سیاسی و اقتصادی مشترک باشند.)

نتیجــه عــدم توجــه بــه درک موقعیــت جغرافیایی،گســترش وســیع مشــکالت ژئوپلیتیــک را بــه همــراه خواهــد داشــت.مهمترین  

نمونــه عــدم درک موقعیــت را بایــد در قلمــرو جغرافیــایی هــالل خصــیب جســتجو کرد.بــا توجــه بــه وحــدت کامــل جغرافیــایی   

ــه(،     ــاور میان ــیا )خ ــرب آس ــوب غ ــره ای جن ــه شــبه جزی ــرق   مجموع ــه از ش ــالل خصــیب ک ــز ه ــه ای دهلی ــت کوهپای .و موقعی

مدیترانه تـا خلـیج فـارس و دریـای عمـان امتـداد یافتـه اسـت و کشـور هـای اردن،عراق،سـوریه،لبنان ،شـبه جزیـره عربسـتان و               

ایــران را تحــت تــاثیر قــرار مــی دهــد ،و همچنــین بــا رد نظــر گــرفتن ایــن واقعیــت کــه ســرزمین هــای واقــع در اطــراف ایــن   

سـال بـه طـور مـداوم دسـت بـه دسـت گشـته،          2000دور عملیاتی، به دلیل وضـعیت خـاص ژئـوپلیتیکی خـود کـه در طـی       کری

و همیشه گهواره نـا امنـی بـوده انـد، اگـر ایـن کشـور هـا بتواننـد وحـدتی بـین خـود ایجـاد کننـد بـه گونـه ای کـه بـین شـرق                    

ه باشـد، ثبـات، پایـداری و امنیـت بـه ایـن سـرزمین هـا         مدیترانه و خلیج فارس و دریای عمـان آزادی عمـل کامـل وجـود داشـت     

 (.77: 1397باز خواهد گشت.)عزتی،

اگر عناصـر سـاختاری و کـارکردی یـک منطقـه جغرافیـایی بـه صـورت انفـرادی یـا اجتمـاعی، بـه صـورت نـاقص و یـا کامـل از                 

ئـوپلیتیکی در صـحنه ظـاهر    منظر سیاسی نقـش آفـرین شـود، منطقـه جغرافیـایی تغییـر ماهیـت داده و بصـورت یـک منطقـه ژ          

ــوده و     ــوپلیتیکی عوامــل و متغییــر هــای طبیعــی و انســانی آن دارای ماهیــت و کــارکرد سیاســی ب مــی شــود. در یــک نطقــه ژئ

نظر دولـت هـا و کشـور هـای درون منطقـه ای و بـرون منطقـه ای و بـویژه قـدرت هـای جهـانی را بـه خـود جلـب مـی کنـد  و                 

ــوی ر  ــدایش الگ ــاو پی ــنش آنه ــنش و واک ــاز شــکل    ک ــوپلیتیکی بسترس ــه ژئ ــزد. منطق ــی انگی ــه را برم ــاری و منازع ــت ، همک قاب

 (.186: 1396گیری الگوی فضایی روابط سیاسی دولت های درون منطقه ای و برون منطقه ای است. )حافظ نیا، 
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یــا شــبه  چــهمنطقــه ژئــوپلیتیکی مــی توانــد خشــکی پایــه،آب پایــه و یــا تلفیقــی باشــد و از مقیــاس هــای کوچــک نظیــر دریا  

 (.65-71: 1383جزیره تا مقیاس های بزرگ نظیر اقیانوس و یا قاره را در بر بگیرد)حافظ نیا ،

 ژئوپلیتیکی بین کشورها در جنوب غرب آسیا روابطضرورت ایجاد 

 روابط ژئوپلیتیک

 .  کل می گیردشروابط ژئوپولیتیک بین بازیگران به شکل سلطه و استیال، تحت سلطه، تعامل و تعادل، نفوذ و رقابت 

 بر این اساس چهار نوع رابطه ژئوپولیتیکی شکل می گیرد: 

عبــارت اســت از ارتباطــات گونـاگون و متقابــل بــین بــازیگران بــین المللــی، یارابطــه مبتنــی   14رابطــه تعــاملیرابطههه تعههاملی: -1

ــد. چنــین ارتبــاطی     ــر قــدرت و وزن ژئوپلیتیــک برخوردان ــوع رابطــه، طــرفین از ســطح نســبتا براب ــری قــدرت. در ایــن ن ــر براب ب

   (363: 1390دارای خصلت اقدام متقابل و محتاطانه می باشد.)حافظ نیا،

ـ    رابطـه سـلطه و تفـوق از نـابرابری قـدرت ناشـی مـی شـود.بطور کپـه راب          سلطه: رابطه -2 ه پـایین  طپـه ای یکسـپویه و ازبـاال ب

را بطـور   بین دولت و بازیگران قوی با دولـت ضـعیف و کـم قـدرت شـکل مـی گیـرد و دولـت قدرتمنـد سرنوشـت دولـت ضـعیف            

   (.364: 1390مستقیم و غیر مستقیم تعیین می کند )حافظ نیا،

نفوذ همــان ســلطه .نــوعی مـنعکس کننــده سـلطه و اقتــدار و نتیجـه نــابرابری قـدرت مــی باشـد      15رابطــه نفـوذ روابهط نفههوذ:  -3

نــامرئی بــر فضــای جغرافیــایی و انســان هــای ســاکن در آن اســت.نفوذ عبارتنــد از ظرفیــت و تــوان یــک بــازیگر بــرای تغییــر یــا  

 1390( )حـافظ نیـا،   Ducan and others,2004 :537)تحمیـل رفتـاری خـاص بـر بـازیگر دیگـر در سیسـتم بـین المللـی         

:367) 

قدرت طلبی بازیگران کـه هـر یـک سـعی مـی کننـد وضـع مطلـوب یـا نـا مطلـوب موجپـود راحفـظ کننـد. یـا                 :16رابطه رقابتی-4    

براندازند،رابطه آنها لزوما منجـر بـه رابطـه ای رقـابتی خواهـد شـپد. ایـپن رابطپـه بـر پایـه برابـری نسـبی قـدرت بـین بـازیگران                

نـد تـا حریـف و رقیـب را از دسـتیابی بـه فرصـت هـا         شکل می گیرد. بـازیگران براسـاس منـافع متعـارض بـا هـم رقابـت مـی کن        

 (.20: 1395(.)به نقل از محمودزاده،363-370: 1390باز دارند)حافظ نیا،

 وابستگی ژئوپلیتیکی

عبارتســت از وابســتگی منــافع و اهــداف ملــی یــک کشــور یــا بــازیگر سیاســی بــه ارزشــها و مزیــت هــای   17وابســتگی ژئــوپلیتیکی

ــازیگرا ن سیاســی دیگــر. مکــان هــا و فضــاهای جغرافیــایی دارای خصیصــه هــا و ارزش هــای خاصــی   جغرافیــایی کشــور هــا و ب
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هستند ، و منابع و مزیـت هـا نیـز در سـطح جهـان بـه طـور متعـادل پخـش نمـی باشـد.به عبـارتی الگـوی پخـش عرضـه ارزش                

رو مکـان هـا و فضـا هـای      ها و مزیت های جغرافیایی و نیـز تقاضـای آنهـا از حیـث فضـایی و پـراکنش نـا متعـادل اسـت. از ایـن          

جغرافیایی و به دنبال آن گـروه هـای انسـانی سـاکن در آنهـا، بـه یکـدیگر نیازمنـد و وابسـته مـی باشـند .وابسـتگی ژئـوپلیتیکی              

 .(227: 1396منعکس کننده این واقعیت می باشد.)حافظ نیا، 

 یکیتیژئوپلتعلق 

ــوپلیتیکی      ــق ژئ ــه لحــاظ ســاختاری از      18تعل ــه ب ــا ک ــرز ه ــاورای م ــروض در م ــایی مف عبارتســت از مکمــل هــای فضــایی و جغرافی

تجانس برخـوردار بـوده و بـه لحـاظ کـارکردی تـامین کننـده نیـاز هـا و کاسـتی هـای یـک کشـور محسـوب مـی گـردد. تعلـق                  

ر برمـواردی اســت کـه بــا تمـام یــا    ژئـوپلیتبکی بـه نــوعی زیربنـای عالئــق و منـافع ملــی کشـورها را تشکیســل مـی دهـد و نــاظ       

ــده          ــامین کنن ــه ت ــتند ک ــواردی هس ــا م ــد و ی ــونی دارن ــانس و همگ ــور تج ــانی کش ــی و انس ــای طبیع ــه ه ــی از خصیص بخش

احتیاجـــات کشـــور ابعـــاد مختلـــف سیاســـی ،اقتصـــادی، تجـــاری، ارتبـــاطی، فرهنگی،اجتمـــاعی، دینـــی، علمـــی،           

ــی ب    ــی م ــت محیط ــا زیس ــامی،امنیتی،حیثیتی ی ــی،     تکنولوژیکی،نظ ــه دارد.)رحیم ــتگی و عالق ــا دلبس ــه آنه ــور ب ــند و کش اش

1392 :202) 

 نظریه منظومه های شش گانه قدرت زبگنیو برژینسکی

در کتاب خارج از کنترل می نویسد: به طور قطع نقشه ژئوپلیتیک جهان به طور فزاینده ای پیچیده می شود و جای 19ینسکیبرژ

رتمند و ثروتمند گرد هم می آیند تا بتوانند منفافع خود را بهتر حفظ کنند و پدید آمدن یک نظم نوین جهانی ، کشورهای قد

مقابل رقیبان خود بایستند. او باور دارد که در جهان با صف بندی های جدیدی روبرو می شویم که اگرچه آمریکا می تواند در آنها 

هش است . به باور وی صف بندی های جدید، هم به نفوذ کند اما توان آمریکا برای تعیین سیاست های داخلی آنها در حال کا

شکل قطب های اقتصادی و هم به شکل اتحادیه های سیاسی ظهور خواهند کرد.او تقسیم بندی های خود را اینگونه توضیح می 

دهد. صف بندی های جهانی به صورت منظومه های شش گانه قدرت گاهی با یکدیگر سازش و همکاری می کنندو گاه در 

وب روند سیاسی مستقل و در عین حال بی ثبات با یکدیگر به رقابت می پردازند. منظومه های شش گانه قدرت احتماال به چارچ

 قرار زیرند: 

 منظومه آمریکای شمالی. -1

 منظومه اروپا. -2

 منظومه آسیای شرقی. -3

 منظومه آسیای جنوبی. -4
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 منظومه هالل مسلمانان. -5 

 .(159-161: 1392ه اوراسیا. )رحیمی،ظهور احتمالی منظوم  -6 

 منظومه هالل مسلمانان

نطقه خلیج فارس، عراق، مکشور های شمال آفریقاو خاورمیانه)به جز اسرائیل(شاید ترکیه)بویژه اگر به اروپا نپیوندد(،کشور های 

رکات زیادی گرچه اط مشتایران،پاکستان و کشورهای جدید آسیای مرکزی تا سرحدات چین را در برمیگیرد. این صف بندی ا

-160: 1392یمی،برخوردار است، اما در معرض نفوذ بیگانگانو کماکان فاقد یک انسجام سیاسی و اقتصادی واقعی است .) رح

 (222-224: 1372(.) به نقل ازبرژینسکی، 159

ی جهــان عیــت هــاوی پــس از ایــن تقســیم بنــدی، بــه روابــط میــان ایــن منظومــه هــا مــی پــردازد و در تحلیــل خــویش بــه واق

ن ونی در جهـا کنونی هـم توجـه مـی کنـد. بـرای نمونـه وی بنیادگرایـان را بخـش کـوچکی از جهـان اسـالم مـی خوانـدو گونـاگ              

یـری هـایی   اسالم را یک اصل قرار مـی دهـد. از نظـر وی ممکـن اسـت در منظومـه هـای شـش گامـه قـدرت و داخـل آنهـا درگ            

: 1392می،یشــتر از جنبــه اقتصــادی مــورد بررســی قــرار مــی دهــد.)رحی رخ دهــد، ولــی درگیــری هــای میــان منظومــه هــا را ب 

161.) 

 محیط شناسی تحقیق

 اتحادیه اروپا

ــاری و        ــاد همک ــو و نم ــورت الگ ــون بص ــه اکن ــت ک ــه اروپاس ــه ای ، اتحادی ــای منطق ــاری ه ــق همک ــبتا موف ــوارد نس ــی از م یک

ــه ای ــی منطق ــی       20همگرای ــه همگرای ــوط ب ــای مرب ــه ه ــیاری از نظری ــا بس ــده است.اساس ــدیل ش ــان تب ــاطق جه ــایر من ــرای س ب

ــوده اســت.)   ــا ب ــه اروپ ــاثیر تجربیــات و فــراز و نشــیب هــای اتحادی (. ایــن نهــاد یــک LAURSEN،2003 :3منطقــه ای ،تحــت ت

روپـا بـه جامعـه اقتصـادی اروپـا      کشـور اروپـایی تشـکیل شـده اسـت. منشـا اتحادیـه ا        27سیاسی اسـت کـه از   -اتحادیه اقتصادی

بـا معاهـده رم بـین شـش کشـور اروپـایی شـکل گرفـت.از آن تـاریخ بـا اضـافه شـدن اعضـای               1957باز می گـردد کـه در سـال    

ــر شــد. در ســال  ــا بزرگت ــه اروپ ــد، اتحادی ــایی    1992جدی ــه اروپ ــا امضــای پیمــان ماســتریخت،اتحادیه اروپایی،جــایگزین جامع ب

فـوق سـه سـتون و پایـه بـرای اتحادیـه مزبـور در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه در ادامـه بیـان مـی                 گردید. در معاهده سـاختاری 

 شود:

ســتون اول کــه محــوری اســت،بیانگر بعــد اجتمــاع اســت و ترتیبــاتی را شــامل مــی شــود کــه در معاهــدات جامعــه اروپــایی،  -1

ــده ماســتریخت   ــا، اوراتم،معاه ــوالد اروپ ــال و ف ــه زغ ــان شــده ا  21جامع ــت   و لیســبون بی ــذکور، ایجــاد هوی ــد. هــدف از ســتون م ن
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ــاعی     ــایی،خط مشـــی هـــای اجتمـ ــادی و فرهنگـــی اروپاییـــان اســـت کـــه شـــهروندی اروپـ ــام اقتصـ مشـــترک اروپایی،ادغـ

 مشترک،اتحادیه اقتصادی و پولی و غیره از مصادیق آن هستند.

و فوایــد وحــدت اروپاییــان را اســت کــه اقتــدار  "22سیاســت خــارجی و امنیـت مشــترک  "سـتون دوم ترتیبــات نــاظر بــر اتخــاذ  -2

 به رخ جهانیان می کشد.

ــوم مر -3 ــتون س ــه س ــوط ب ــاران و     »ب ــت تبهک ــه ورود و فعالی ــت ک ــایی اس ــای جن ــوع ه ــایی در مجم ــی و قض ــاری پلیس همک

، KING«)نجامــداتروریســت هــا را در قلمــرو  اتحادیــه اروپــا محــدود مــی کنــد و بــه ایجادجامعــه ای امــن در ســطح اروپــا مــی  

2010 :44-43.) 

ــا  ــور ب شــترین تولیــد ی، 2009تریلیــون دالر تولیــد ناخــالص داخلــی در ســال   16میلیــون نفــر جمعیــت و  4/497اتحادیــه مزب

میلیــارد  800 درصــدتولید ناخــالص داخلــی جهــان اســت. همچنــین اتحادیــه اروپــا بــا بــیش از  31ناخــالص داخلــی را دارد کــه 

ــی شود.ح    ــوب م ــارجی محس ــذار خ ــرمایه گ ــرین س ــورو بزرگت ــنعتی     ی ــور ص ــت کش ــروه هش ــای گ ــو از اعض ــار عض ــور چه ض

ــار داشــتن   ــا و در اختی ــه اروپ ــا( در اتحادی ــانگر اقتصــاد  درصــد از کــل تجــارت 24دنیا)آلمان،فرانســه،انگلیس و ایتالی ــانی، ی جه

 (.81: 1388برتر و پیشرفته اتحادیه اروپا است.)خالوزاده و کیانی، 

ــ  ــه اروپ ــی در اتحادی ــد همگرای ــد جهــانی شــدن، موجــب    موفقیــت نســبی رون ــا رون ــا وجــود بحــران هــای دوره ای(همــراه ب ا )ب

ــه              ــران منظق ــان عم ــکیل پیم ــت. تش ــده اس ــه ای ش ــای منطق ــاری ه ــترش همک ــرا گس ــان ب ــاطق جه ــایر من ــاپوی س تک

ــی،دی"ای ــادی   "23آر،س ــای اقتص ــاری ه ــازمان همک ــو"و س ــده      "24اک ــام ش ــه انج ــن زمین ــه در ای ــتند ک ــداماتی هس ــه اق از جمل

ــ  تصــمیم گرفتنــد بــه احیـای پیمــان عمــران منطقــه ای در چــارچوبی   1985ران، ترکــی و پاکسـتان،در ســال  است.سـه کشــور ای

با عنوان سازمان همکاری هـای اقتصـادی اکـو بپردازنـد.با فروپاشـی شـوروی و پیوسـتن هفـت عضـو دیگـر بـه سـازمان ،اهمیـت              

)شـــهابی و شـــیخ  یافتـــه اســـت. ایـــن تشـــکل منطقـــه ای در عرصـــه ژئوپلیتیـــک ،ژئوکـــالچر و ژئواکونومیـــک افـــزایش 

 (.147:  1386االسالمی،

 جنوب غرب آسیا

ــ  ــرب آس ــوب غ ــا ایجن ــر مبن ــتعر یب ــن ژئوپل فی ــتیانجم ــا کی ــ  رانی ــاد علم ــوان نه ــه عن ــکل از یب ــور متش ــور  19در کش کش

ــ  مــنی ران،عربســتانیا ــارت متحــده عرب ــترک  ،ی،عمــان ،ام ــان ،فلســط  هیســور ه،ی ــراق، اردن ،لبن  نیقطــر ،بحــر، یاشــغال نی،ع

ــ،کو ــتان، آذربا  تی ــتان ، افغانس ــانی،پاکس ــتان،ا ج ــت.هر   رمنس ــتان اس ــ،گرجس ــورها کی ــا   یاز کش ــه ه ــر مولف ــور از نظ  یمزب

ــ ی،اقتصــاد ی،اســیس ــاع یفرهنگ ــات یدارا یو اجتم ــتراکات و افتراق ــ یاش ــند.ا یم ــا  نیباش ــات مبن ــتراکات و افتراق شــکل  یاش

                                                           
22 -Common Foreign and Security Policy(CFSP) 
23 -Regional Cooperation Origanisation(RCD) 
24 -Economic Cooperation Origanisation(ECO) 
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ــگ ــوپل  یریـ ــاطق ژئـ ــکل گ  یکیتیمنـ ــه در شـ ــت کـ ــاسـ ــازمانها و یریـ ــد  سـ ــروه بنـ ــا یگـ ــه ا یهـ ــذاریتاث یمنطقـ  رگـ

 (.1392.)رومینا،است

 

 کشور های منطقه جنوب غرب آسیا و موقعیت کلی آن نسب به جهان

 



 

98 
 

 : نگارندهمنبع

شــود  یگفتــه مــ انــهیاز خاورم یجهــان  بــه عنــوان بخشــ جیــرا یکتــاب هــا و مقــاالت علمــ شــتریکــه در ب ایجنــوب غــرب آســ

ــر رو یاســت و اجمــاع علمــ یاســیس یاصــطالح ــدارد. در حــال  یب ــور آن وجــود ن ــکــه ا یحــدود و ثق ــه  اصــطالح نی  یمنطق

از   یـی قـاره قـرار گرفتـه و مجموعـه ا     نیـ ا یربـ شـود کـه در جنـوب غ    یاطـالق مـ   ایاز قـاره آسـ   یاست کـه بـه بخشـ    ییایجغراف

ـ    یمنطقـه را شـامل مـ    نیـ در ا یاسیس یکشورها و واحد ها ـ   عیمل منطقـه وسـ  شـا  ایآسـ  یشـود. جنـوب غرب از  یو تعـداد فراوان

و  ســتین یشــمال یکــایچــون اروپــا و آمر یمنــاطق یآن بــه انــدازه تجــانس و همــاهنگ یکســارچگیکشورهاســت کــه تجــانس و 

ــاث ــدرت هــا  یجهــان تتحــوال ریتحــت ت ــافع ق ــین کشــور  ی فرو اهــداف و من امنطقــه ای و غیــره گســیختگی و گسســتگی در ب

 (.1386شود.)اعظمی،های آن دیده می 

 ژهیـ و تیـ اهم ،ازیبـا داشـتن منـابع غنـ     نیو هـم چنـ   ییایـ ممتـاز جغراف  تیـ با داشـتن امکانـات و موقع   ایمنطقه جنوب غرب آس

 نیاولـ  شیدایـ و اروپـا قـرار دارد،محـل پ    قایا،افریمنطقـه کـه در محـل اتصـال سـه قـاره آسـ        نیباشـد.ا  یبرخوردار مـ  یکیتیژئوپل

ــوده و خاســتگاه اول یبشــر یتمــدن هــا ــب ــاد هی ــه شــمار مــ یدیــوحت انی ــآ یب ــا یاز کشــورها ی.برخدی ــت  نی ــه عل منطقــه ب

ــ  ییایــــخــــاص جغراف تیــــموقع  ییبــــاال اریبســــ یکیتیژئــــوپل یهــــا تیو منــــابع سرشــــار نفــــت گــــاز از حساســ

 (1392.)رحیمی،نعمتی،برخوردارند

ــیا   ــرب آس ــوب غ ــ جن ــدرت و اقتص ــوزه ق ــاناد در ح ــن یجه ــاد ژئوپل زی ــتیابع ــتراتژ کی ــاهم کیو ژئواس ــ تی ــه  دارد یفراوان ک

ــدیدربرگ ــه   30ه رن ــابع معــدنی از جمل ــابع کشــف شــده گــاز   50 نفــت خــام جهــان، ریدرصــد از ذخــا 73درصــد من درصــد من

و  گـاه یکـرده اسـت. جا   لیجهـان تبـد   یمنطقـه را بـه مخـزن انـرژ     نیـ ا یریذخـا  نیچنـ  و ... اسـت.  ومیـ درصد اوران 10 ،یعیطب

 تـوان یبهتـر م  ،شینـرال بازنشسـته ارتـش اتـر     «فـون لوهـازن   سیبـورد  »یمنطقه را با توجـه بـه گفتـه هـا     نیا کینقش استراتژ

منطقـه خلـیج     کـه در دل آن  یاسـت. مرکـز   میقـد  یایـ ( مرکـز دن ای)جنوب غـرب آسـ  انـه یدرک کـرد. او اعتقـاد دارد کـه خاورم   

 (. 31: 1388فارس قرار دارد و به منزله مرکز شاخته می شود.)حافظ نیا،

 شاخص های اهمیت منطقه جنوب غرب آسیا را به شرح ذیل می توان نام برد:

 یرا در بـر مـ   قـا یو شـمال شـرق و شـاخ آفر    ایو قفقـاز،جنوب غـرب آسـ    یمرکـز  یایآسـ  وسـته یمنطقـه قلمـرو بـه هـم پ     نیا-1

 .ردیگ

 .در آن حاکم است یفرهنگ و تمدن اسالم یمنطقه منطبق بر قلب جهان اسالم است و به طور کل نیا-2

 شوند. یدر حال توسعه محسوب م یکشورها فیقرار گرفته در آن در رد یهمه کشورها-3

ـ   کیـ دموکرات ریـ منطقـه اغلـب سـاختار شـکننده و غ     نیـ موجـود در ا  یحکومت ها-4 در آنهـا حکـم    یاسـ یس یثبـات  یدارنـد و ب

 فرماست.
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 سـت یز ی،بحرانهـا یقوم  یاز جملـه بحـران آب،بحـران هـا     حـاد وجـود دارد   یبـه شـکل   ییایـ جغراف یمنطقـه بحرانهـا   نیدر ا-5

 بحران غذا. یو حت یطیمح

 .است یالملل نیب سمیو ترور یو رشد اسالم افراط یریمنطقه محل شکل گ نیا-6

 باشد. یجهان را دارا م یلیفس ریذخا زانیم نیشتریب ییایقلمرو جغراف نیا-7

 شود. یکاسته م رامونیمنطقه شکننده از مرکز به پ نیا یرگذاریتاث اسیو مق تیاز اهم-8

 (.1391 ،یریاست)دب یو جهان یمنطقه ا یقدرت ها یها یریمنطقه محل رقابت و درگ نیا -9

 و راهکارها  نتیجه گیری

بدون شک یکی از علـل اصـلی شـکل گیـری اتحادیـه اروپـا را مـی بایسـتی عـزم و اراده سیاسـی کشـورهای عضـو ایـن اتحادیـه               

بخصــوص قــدرت هــای مهــم ایــن قاره)آلمان،فرانســه،ایتالیا و بریتانیــا( دانســت. اراده همســوی ایــن کشــور هــا کــه قــدرت هــای  

برتر آن منطقـه محسـوب مـی شـوند باعـث گردیـد سـایر کشـورهای قـاره اروپـا منـافع خـود را در همراهـی بـا ایـن قـدرت هـا                  

، پارلمــان اروپــا و بانــک مرکــزی از کشــور هــای عضــو ، باعــث ببیننــد. همچنــین اســتقالل نهادهــایی همچــون کمیســیون اروپــا

شــده اســت موقعیــت فراملــی اتحادیــه اروپــا در ســطح جهــان بــه شــدت مــورد توجــه قــرار بگیــرد. در کنــار ایــن، ایجــاد بــازار   

ــه از نظــر تجــاری      ــن اتحادی ــولی  باعــث شــده اســت ای ــه ای تجــارت و وحــدت پ ــر حرف ــه ای و غی ــع تعرف مشــترک،حذف موان

هــای بســیاری را کســب کنــد. جایگــاه فعلــی اتحادیــه اروپــا بصــورت تــدریجی و طــی ســالیان متمــادی بوجــود آمــده   موفقیــت

 است و رشد پله پله این اتحادیه آن را به جایگاه کنونی اش در جهان از منظر سیاسی و اقتصادی رسانده است.

یا را مــی تـوان ژئوپلیتیــک منطقـه برشــمرد.   از مهمتـرین زمینــه هـا بــرای ایجـاد اتحادیــه کشـورهای منطقــه جنـوب غــرب آسـ      

عوامل ثابت و متغییر ژئوپلیتیـک کشـور هـای ایـن منطقـه کـه وابسـتگی و تعلـق بـاالیی بـه همـدیگر دارنـد و بصـورت دومینـو               

 وار به همدیگر مرتبط اند ، زمینه های بسیار مناسبی جهت ایجاد یک اتحادیه در این منطقه ایجاد کرده است.

ذ کشـورهای فرامنطقـه ای در سـالیان اخیـر در برخـی کشـورهای منطقـه و بوجـود آمـدن گـروه هـای نیـابتی             گرچه بـدلیل نفـو  

تکفیــری در تعــدادی از کشــورها،منطقه را تحــت تــاثیر خــود قــرار داده و باعــث تیــره شــدن روابــط میــان کشــورها بــا همــدیگر  

کــامال وجــود دارد و عملیــاتی بــه نظــر مــی شــده اســت،ولی زمینــه همکــاری و ایجــاد اتحادیــه در منطقــه جنــوب غــرب آســیا  

 رسد.

همانگونه که در اروپا همگرایی کشورها از منـابع مشـترک انـرژی شـروع شـد در جنـوب غـرب آسـیا هـم مـی تـوان ایـن مهـم را              

درصـد انـرژی دنیـا در یـک      70از ایجاد پیمان های مشترک انـرژی هـایی مثـل نفـت و گـاز شـروع کـرد. دربـر گـرفتن بـالغ بـر            

متیازی بسـیار مهـم محسـوب مـی شـود،اما زمـانی میتـوان از ایـن امتیـاز نهایـت بهـره را بـرد کـه صـاحبان ایـن منـابع                 منطقه ا

 دارای سیاستی واحد در مدیریت آن باشند.
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کشــور هــای ایران،عربســتان، عــراق و ترکیــه کــه بــه عنــوان قــدرت هــای منطقــه محســوب مــی شــوند، مــی تواننــد بــه عنــوان  

ه قلمــداد شـوند. بـدون شـک ایجــاد پیونـد سیاسـی و اقتصـادی بـین ایــن چهـار کشـور بـه خــودی           هسـته مرکـزی ایـن اتحادیـ    

خود سایر کشورها را بـا ایـن چهـار کشـور همـراه سـاخته و بـه سـرعت اتحادیـه مـذکور را حـداقل در یکـی از زمینـه اقتصـادی               

 یا سیاسی شکل می دهد.

ــه امتیــازاتی    ــا دسترســی ب ــدون شــک تهدیــد کننــده  ایجــاد یــک اتحادیــه در ایــن ســطح و ب فــوق العــاده از نظــر اقتصــادی، ب

اتحادیه های همجـوار مثـل اتحادیـه اروپـا و در سـطح کالنتـر تهدیـد کننـده نظـام سـرمایه داری خواهـد بـود. پـس ایجـاد ایـن                

ــه       ــا مواج ــه اروپ ــای گســترده ای از ســوی ســردمداران نظــام ســرمایه داری و کشــورهای عضــو اتحادی ــت ه ــا مخالف ــه ب اتحادی

 هد شد.خوا

این گونـه بـه نظـر مـی رسـد زمینـه هـای بسـیار مناسـبی از نظـر ژئـوپلیتیکی بـرای شـکل گیـری اتحادیـه کشـورهای منطقـه                  

ــزم و اراده سیاســی       ــه الزم اســت ع ــن اتحادی ــری ای ــرای شــکل گی ــه اول ب ــا آنچــه در وهل ــیا وجــود دارد. ام ــرب آس ــوب غ جن

 ین کشورها در نظر گرفته شود.کشورهای منطقه است که می بایستی در سیاست های کالن ا

 

   منابع:
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 .14-18، ص 1394کالسیک،ماهنامه پژوهش ملل،دوره اول ، شماره سوم،اسفند ماه 
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رزش، هنر و گردشگری در همگرایی و صلح بین ژئوپاسفیک در جنوب غرب آسیا، تبیین مصادیق و

 کشورهای منطقه

 

 3، لیال کیانی2، سامان خلیلیان 1سید محمد تقی رئیس السادات 

 

 دکتری جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی،تهران 1

 
 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی،تهران  2

 

 ریزی گردشگری ، دانشگاه خوارزمی، تهرانکارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه 3

 

 چکیده

در عرصه  ها است. رسیدن به صلح جغرافیاییدر عصر حاضر دستیابی به صلح و امنیت یکی از اهداف اصلی و مهم کشورها و دولت

جغرافیایی نوینی  -(، ساختار سیاسیGeopacificای، از مهمترین موارد در این امر می باشد. است، ژئوپاسیفیک)جهانی و منطقه

است که پس از جنگ جهانی دوم بوجود آمده بود  و در سال های بعد از جنگ سرد گسترش یافت. امروزه کشورها با استفاده از 

ی ورزشی و دیپلماسی فرهنگی  و هنری تالش می کنند به این مهم دست پیدا کنند. منطقه جنوب غرب راهکارهایی چون دیپلماس

آسیا به دلیل وجود منابع انرژی اهمیت ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک ویژه ای دارد، به دلیل تکثر قومی و مذهبی و همچنین نوع 

جای همگرایی و صلح  تنش و واگرایی بیشتر است. از این رو پژوهش ای به ساختار حکومت های منطقه و دخالت قدرتهای فرامنطقه

تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، با این فرضیه که ورزش، هنر و گردشگری می تواند نقش مهمی  –حاضر با روش توصیفی 

ز ژئوپاسفیک با توجه به موقعیت در همگرایی و صلح میان کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا باشد. به بررسی و تببین مصادیقی ا

جغرافیایی،ژئوپلیتیکی و فرهنگی کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا از منظر مسابقات ورزشی، جشنوارها و فعالیت های هنری و 

ای کشورهای منطقه های منطقههمچنین گردشگری می پردازد. مطالعات نشان می دهد در طی سالهای اخیر علی رغم وجود تنش

آسیا با گسترش فعالیت های ورزشی، هنری و گردشگری به سوی همگرایی و صلح حرکت کرده اند. و با حل و فصل  جنوب غرب

خود در عرصه های بین المللی هستند که این موضوع می توان توسعه پایدار را  مناقشات و ایجاد صلح و ثبات سعی در ارتقاء جایگاه

 غان بیاورد. برای کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا به ارم

 ژئوپاسفیک، جنوب غرب آسیا، همگرایی، ورزش، هنر، گردشگری کلمات کلیدی:
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 مقدمه-1

در عصر حاضر در جهانی قرار داریم که علی رغم همه نزاع ها و درگیری های در داخل کشورها و بین دولتها، اما رسیدن به صلح 

پایدار و ثبات در روابط بین کشورها در اولویت دولتها است. آنچه که کشورها از صلح و همگرایی به دست می آورند به مراتب بیشتر 

اگرایی است. به همین دلیل در اروپا، شرق و جنوب شرقی آسیا و تا حدود زیادی آمریکای شمالی و مرکزی و سود آور تر از جنگ و و

صلح برقرار است و دولتها به دنبال ایجاد روابط صلح آمیز در قالب پیمان نامه ها، سازمان و... هستند. اما روند همگرایی و صلح در 

 مصادیق بیشتری از صلح و همگرایی دارد.  جنوب غرب آسیا متفاوت است و واگرایی و تنش

در نقشه سیاسی جهان نشان می دهد، کشورهای جنوب غرب آسیا، از موقعیت جغرافیایی و ژئوپولیتیکی خاصی در جهان برخوردار 

ا نظام هستند، دارای از منابع طبیعی و استراتژیکی همچون نفت، گاز و منابع معدنی برخوردار هستند که اهمیت این کشورها ر

اقتصادی جهان دو چندان می کند. با توجه به این موضوع از تالش قدرت های جهانی برای ناآرام کردن این کشورها جهت استفاده 

بیشتر از منابع طبیعی نباید غافل شد . قرارگیری در تنگه ها و آبراه های مهم و استراتژیک جهان همچمون، تنگه هرمز، کانال سوئز، 

ب اهمیت ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیک کشورهای جنوب غرب آسیا را بیش از پیش روشن میکند نشان می دهد این تنگه باب المند

کشورها می توانند در ژئوپولیتیک  نظام جهانی تاثیر گذار باشند . منابع تهدید و تنش مختلفی کشورهای منطقه را تهدید می کند 

ل اینکه خیلی از کشورهای جنوب غرب آسیا در نواحی خشک و بیابانی جهان قرار گرفته که به موارد ذیل می توان اشاره کرد، به دلی

اند رودها و منابع آب شرب اهمیت ویژه ای دارند و به نوعی رودها منابع تهدید و تنش هستند. همچنین جغرافیای انسانی منطقه از 

ناگون منابعی از تنش و واگرایی به شمار می رود. مسائل تکثر و تنوع زیادی برخوردار است وجود مذاهب مختلف، قومیت های گو

تاریخی و نوع حکومت ها در کشورهای اسالمی به نوعی منابع تهدید و تنش به شمار می روند، که باعث شده است نا آرامی در 

ت های مسلمان وجود کشورهای منطقه غرب آسیا بیش از صلح باشد. البته در برخی مناطق روابط صلح آمیزی میان ملت ها و دول

دارد، اما آنچه بیش از پیش به چشم می آید قدرت های جهانی در طول تاریخ برای سلطه جهانی خود و به استفاده ارزان از منابع 

کشورهای منطقه، با استفاده از روش های تفرقه آمیز آرامش در میان کشورهای اسالمی بهم می زنند و متاسفانه برخی از دولت های 

 ن منطقه  نیز برای به رخ کشیدن قدرت خود وارد بازی قدرت های جهانی می شوند.مسلما

اما آنچه مهم است گذر از این وضعیت در جهان امروز است. متاسفانه جنگ ها و درگیری ها باعث کشته شدن انسان های بی گناه،  

کشورهای جنوب غرب آسیا شده است. راهکار تخریب محیط زیست، آثار تاریخی و نابسمانی های اقتصادی و سیاسی در میان 

 برونرفت از این وضعیت ژئوپاسفیک یا استفاده از مسائل و موضوعات جغرافیایی و در راستای صلح و همگرایی است. 

و اولین نکته در بحث همگرایی با استفاده از جغرافیا و ژئوپاسفیک دوری از تعصبات قومی و مذهبی است که باید تمام  قومیت ها 

مذاهب با آرامش و بدور از خشونت در کنار یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند و حکومت ها نیز به اختالفات قومی و 

 مذهبی دامن نزنند. 
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موضوع دیگر استفاده از موقعیت های ژئواکونومیک برای رسیدن به تعامل مناسب تجاری و اقتصادی میان کشورهای اسالمی است. 

ریلی، هوایی و دریایی و ایجاد سازمان های اقتصادی بین المللی میان کشورهای اسالمی به تقویت همگرایی کمک گسترش خطوط 

 زیادی می کند. 

توسعه گردشگری یکی از بهترین سازوکارهای جغرافیایی در زمینه صلح و همگرایی است. کشورهای جهان اسالم گردشگری مذهبی 

داشته اند و ساالنه میلیون ها مسلمان به مناطق و زیارتگاههای مذهبی در عربستان، عراق و ایران را از گذشته ای دور در میان خود 

رفت و آمد می کنند، وتالش دولت ها این است که انجام مراسم مذهبی در صلح و آرامش باشد. همین روند را می توان در گردشگری 

 طبیعی، گردشگری پزشکی نیز توسعه داد. 

می تواند در راستای ژئوپاسفیک قرار گیرد، استفاده از هنر و جشنواره های هنری در زمینه های سینما، تآتر، مبحث دیگری که 

موسیقی و هنرهای تجسمی است. آثار هنری همانطور که روح انسان را آرام می کند، می تواند زمینه ساز آرامش در میان ملت ها 

قی از جمله مواردی است که به همگرایی کشورهای جنوب غرب آسیا کمک می نیز بشود. جشنواره های فیلم، کنسرت های موسی

 کند. 

بحث بعدی ورزش و مسابقات ورزشی است. امروز ورزش به یک مسئله عامه پسند در سراسر دنیا تبدیل شده است. مسابقات ورزشی 

می از این جریان جدا نیستند و مسابقات از گذشته تا کنون در جهت صلح و نزدیکی کشورها و ملت ها بوده اند. کشورهای اسال

ای و بین اللملی در میان کشورهای جنوب غرب آسیا داشته است. که می توان به ورزشی تاثیرات مثبتی در روند همگرایی منطقه

ن اشاره کرد. مسابقات صلح و دوستی کویت بعد از جنگ ایران و عراق، میزبانی ایران از مسابقات کشورهای سوریه، عراق و افغانستا

ها و فعالیت های هنری و گردشگری و با این فرض که ورزش، هنر و از این رو پژوهش حاضر با بررسی مسابقات ورزشی ، جشنواره

گردشگری می تواند نقش مهمی در همگرایی و صلح میان کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا باشد. به بررسی موضوع پژوهش می 

 پردازد.

 روش تحقیق -2

ای )کتب، نشریات های مورد نیاز آن با استفاده از منابع کتابخانهتحلیلی داشته و داده –روش تحقیق مقاله حاضر رویکردی توصیفی 

 و اینترنت( گردآوری شده است.

 

 مباحث مفهومی و نظری -3

 گراییصلح و صلح

 :صلح در معنای لغوی بدین شرح تعریف شده است

 م فرما باشد؛حالتی که در نبود جنگ حک -1
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 پیمان پس از جنگ؛ -2

 وضعیت هماهنگی و تناسب؛ -3

 وضعیت آرامش و سکوت -4

های اجتماعی و تفکر سنتی به صلح، تنها به جلوگیری از جنگ معطوف بود و چون از جریان مستمر صلح زدائی مبتنی بر نابرابری

شمارد و طبیعی است موجود قانع است، بلکه همان را هدف میاقتصادی غافل بود هیچ گاه توفیق نیافت. صلح سنتی به حفظ وضع 

که چنین دیدگاهی معطوف به صیانت از شرایط نابرابر، صلح را فراگیر نخواهد ساخت و همگان را از آن سهیم نخواهد کرد ) بوتول، 

« صلح فراگیر»ی مفهومی نظیر توان انتظار داشت هرچند با چارچوبها(. از صلح سنتی جز آرام سازی فضای ملتهب نمی23: 1388

(. یونسکو 22: 1390بنامند )ماه پیشانیان، « صلح جاوید»نامیده شدند، وضعیتی قابل استمرار، به وجود نخواهند آورد، هرچند آن را 

المللی میالدی اقدامات و ابتکارات جالبی و جدیدی را با هدف فرهنگ صلح به کار گرفته است  و در کنگره بین  80از اواخر دهه 

در ساحل عاج برگزار شد یونسکو رویکرد جدید از مفهوم صلح مثبت ارائه کرد این رویکرد متکی بود بر  1989صلح که در جوالی  

یونسکو محورهای فرهنگ صلح را به شرح زیر اعالم  1993ترویج فرهنگ صلح در ذهن و روان هر انسان در اجالس السالوادر در  

 :نمود

 بشر دموکراسی تفاهم بین المللی و تسامح آموزش صلح حقوق -1

 ارتقا حقوق بشر، دموکراسی و مقابله با تبعیض -2

  پلورالیسم فرهنگی و گفتگوی بین نمودهای -3

 پیش گیری از منازعات و صلح سازی بعد از منازعه -4

های بین الدولی، ه سازمان ملل سازمانهای بین المللی از جملها و سازماناز نظر یونسکو تحقق این پروژه مستلزم همکاری دولت

جامعه روشن فکران جهانی است. سازمان ملل متحد نیز پس از جنگ جهانی دوم به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی، توسعه 

مان ها و ترویج پیشرفت اجتماعی به معیارهای زندگی بهتر و حقوق بشر شماره شده ماده یک منشور سازروابط دوستانه بین ملت

های اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و ملل هدف دستیابی به صلح و امنیت بین المللی را به حل و فصل مشکالت بین المللی در زمینه

اند اصالت صلح را از صلح گرایی تفکیک کنند. بر (. برخی کوشیده14و15: 1389موضوعات بشر دوستانه پیوند زده است)شیرزاد، 

ی است به صلح و صلح جویی بدون تقابل با جنگ در حالی که صلح گرایی نفی اصولی تر یا مطلق این اساس اصالت صلح التزام

 1910اخیرا آن را به کار برده است. ولیام چمیز به سال  "داوئر"خشونت است اما این تمایز از قبولی عام برخوردار نیست. اگرچه 

)صلح  pacifismبه کار برد در زبان انگلیسی اصطالح کوتاهتر گری اصطالح اصالت صلح را در توصیف مخالفت خویش با نظامی

 (.13: 1395های متنفر از جنگ رواج بیشتری یافته است. )فیال، گرایی( طی قرن بیستم در توصیف انواع گوناگونی از دیدگاه

ضای زیستی راتزل در جغرافیا و باشد، همانگونه که تئوری فدر رابطه صلح با جغرافیا، این انسان است که نقطه اتصال این دو می

های جهانی اول و دوم بود و همچنین برای داشتن منفعت بیشتر و دستیابی به منابع زیستی ژئوپلیتیک یکی از مبانی شروع جنگ

) قلب  های بعد با ارائه نظریاتی چون هارتلندهای اروپایی دست به استعمار کشورهای آفریقایی و آسیایی زدند. دردورهزیادتر دولت

ها از هانتیگتون اثرات جنگ آور بودن و خشونت آمیز زمین ( از مکیندر و یا ریملند از اسپایکمن و همچنین نظریه برخورد تمدن
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شد مشخص شد. این موارد آثار منفی فراوانی به همراه داشت و باعث شکل ای از جغرافیا محسوب میبودن ژئوپلیتیک که شاخه

خصوص شد. اما از همان پایان جنگ جهانی دوم گریفیت تیلور جغرافی دان استرالیایی که خود فردی گیری تفکر منفی در این 

( . تیلور طی آثار فراوانی که در 34: 1364نظامی بوده است برای اولین بار واژه ژئوپاسفیک ) صلح جغرافیایی( را به کار برد )شکویی، 

( 1946ای بر صلح جغرافیایی از مسیر صلح جهانی )اب تمدن در حال تحول ما، مقدمهکت -1زمینه جغرافیا ارائه داده است در سه اثر 

مقاله جغرافیدانان و صلح جهانی، تقاضا برای صلح  -3( 1951مقاله ژئوپلیتیک و ژئوپاسفیک در کتاب جغرافیای قرن بیستم )  -2

 جهانی به تفسیردر

 ژئوپاسفیک

ت. تیلر تحقیقات خود را در سه سطح  از موارد وابسته به جغرافیا مطرح کرده است: خصوص صلح جغرافیایی مطالبی بیان کرده اس 

نژاد، ملت و شهر یا روستا در واقع از نظر تیلر تمدن و جامعه مدنی ما منطبق بر این گروه بندی است. ایده آل و آرمانی که اکثر 

ر جهان است. در این میان مهمترین مانعی که بر سر راه دولت مردان روشن فکر در صدد دستیابی به آن هستند. برقراری صلح د

های نژادی و حسادت )غیرت( ملی است. گاهی از تعصب نژادی تحت عنوان جهل رفتاری شود، تعصبنیل به این هدف مشاهده می

قدمتی خود به دنبال  شود. حسادت ملی به دنبال تحقیر هر ملی است که با استناد به وضعیت اقتصادی، اخالق نژادی ونیز یاد می

یا منسوخ است اما انتظار می رود که به طور  25های جنسی است. از نظر تیلر، ملی گراییتعیین جایگاهی برای خود درمیان اولویت

کلی حذف شود اما باید در مقابل آن محتاط بود و گسترش قدرت سازمان ملل متحد، افزایش یابد. جهان باید به سمت فراملی گرایی 

(. صلح جغرافیایی تالشی است گسترده برای آموزش آزادی و انسانیت ازخالل ,1951Taylor :607برود ) 26المللی گراییینیا ب

استنتاج های  جغرافیایی، بدین ترتیب این همان ژئوپلیتیک انسانی است. به عنوان مثال با مطالعه نقشه جهان، نقاطی را که اقوام 

ن می دهند. اما این روند به صورت هدایت و رهبری درک می شود، نه به صورت غلبه و پیروزی. پیشتاز ظهور پیداکرده اند ، نشا

صلح جغرافیایی ما را به سمت مطالعه و کنترل محیط زیست و به تبع آن دستیابی به هماهنگی با محیط زیست هدایت می کندو 

به یک نظر اخالقی متمایزاست تظاهر به بحث در خصوص  این یک فلسفه مادی است اما نه به طور کامل که به درستی چون متعلق

 (Taylor, 1946: 362اصول اساسی را انجام می دهد.)

 

 ورزش و سیاست و دیپلماسی ورزشی

همه اشکال فعالیت بدنی که به آمادگی جسمانی کمک می کند و باعث رفاه روانی و تعامل اجتماعی  سازمان ملل متحدازدیدگاه 

شود مانند هر نوع بازی، تفریح و سرگرمی سازمان یافته و یا ورزشی رقابتی، و یا ورزشی ها و بازیهای بومی و محلی ورزش گفته می 

دهد. ورزش های المپیک نوین، ورزش اطمینان می بخشد، تسلی میبازی(. از نظر کوبرتن بانی United Nations websiteشود )

در سطح باالیی مبنایی برای یک دگرگونی عظیم اجتماعی و اخالقی خواهد بود. قابلیت احیای فرهنگی نوین را به همراه خواهد 

                                                           
25 Nationalism 
26 Internationalism 
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هوت طلبی های لجام گسیخته و غیره داشت. ورزش باید نجات بخش جامعه از عواملی همچون الکلیسم، فساد، شرارت ها، بیکاری، ش

 (.13: 1393باشد ورزش باید حل قطعی مسئله مبارزه طبقاتی و به طور کلی متضمن اتحاد ملی و وحدت مقدس باشد ) آقاپور،

نمایند. اندیمشندان قدرت نرم، به دنبال تاثیر بین المللی ورزش می توانند از آن به عنوان وسیله ای برای تحوالت اجتماعی استفاده  

در این رابطه ورزش به ما کمک می کند تابر تعصب ها)چالش کشورها به ویژه قومی و مذهبی( فائق آییم اگر تجارب ورزشی با 

ارزشهای اجتماعی همراه باشد و تقویت گردد می تواند عالقه و تعهد عمیقی را در افراد برای کمک و حرکت در راستای ارزش های 

غلب سازمان دهنده اصلی اعتراض ها و تغییرات اجتماعی است و این به نوبه خود تغییرات اقتصادی، اجتماعی خلق کند ورزش ا

سیاسی و اجتماعی را در جامعه به عنوان یک مجموعه پدید آورده است. مثالهای زیادی در این زمینه وجود دارد به عنوان نمونه آغاز 

سطح جهان تاثیر مثبتی در همه جوامع بشری گذاشته است زیرا تا قبل از دهه فعالیت ورزش زنان برای ایجاد تغییرات اجتماعی در 

میالدی ورود بسیاری از فعالیتهای ورزشی برای اکثر زنان ممنوع وبد پس از این تاریخ زنان  و مردان عالقمند به ورزش تالش  1970

تری برای زنانی که می خواستند در  عفالیتهای ورزشی کردند تا فرصت های بیشتری برای فعالیتهای اجتماعی، و زمین های بازی بیش

شرکت کنند فراهم آورند از اینرو پدید آمدن زمینه های شرکت زنان  و دختران در چنین فعالیتهایی زندگی آنها را متحول ساخت 

ود  نزد دولت ـ ملتهای پیشنهاد چنین طرح های اجتماعی با ارزش ورزش در جهان برای کشورهایی که به دنبال اهداف قدرت نرم خ

 (35و 34: 1393سایر نقاط جهان هستند اهمیت دارد. )بابایی، 

 یک درداخل کارهای حکومتی و  اجتماعی احزاب نیروهای و گروهها افراد، میان روابط آمیز صلح غیر یا آمیز صلح رهبری سیاست

 بازیهای مثل المللی بین های(. رقابت11:  1391)گودرزی، است  جهانی عرصه در دیگر دولتهای با دولت یک میان روابط و کشور،

 برای را فرصتی رقابتها این .شوند جمع یکدیگر کنار روحیه جوانمردی با اختالف و از دور به تا میکند تشویق را ملتها همه المپیک،

 مسابقات این المپیک بنیانگذاران چه اگر . میکند فراهم رسوم و آداب ارائه برای را همچنین فرصتی و آورد می فراهم فرهنگی تبادل

 اما حال گردآورند، هم کنار متفاوت های ملیت و عقاید با نژادها، را رنگارنگش مردمان هاای حلقه چون تا نهادند بنیان آن برای را

 به یا و گل یک رسیدن ثمر به با ملتی خورده فرو فقر بغض گاه و دارد سیاست در که ریشه نبردی .است نبرد میدان مسابقه، میدان

 به های ورزشکاران جویی انتقام دنیا، ورزش تاریخ در .گیرد می شکل عمومی شادی و ترکد می دیگر، یکی شدن پشت مالیده خاک

 سر بر را فالکلند جزایر تصرف سال های تمام تالفی1986  جهانی جام در انگلستان مقابل در آرژانتین پیروزی .سیاستمداران جای

 این از هایی نمونه فوتبال دنیای در .... و برآلمانها پیروزی انگلیسیها فرانسه، برابر ها در الجزایری جانانه استقامت درآورد، انگلیس

 می استقبالش به فرانسه جهانی جام بعد 1998 سال در شیراک که است فرانسه ملی قهرمان زیدان .است ورزش جایگزین کارکرد

 کاسترو  فیدل و برند می لذت او کنار در ایستادن از التین آمریکای رهبران و است آرژانتین قهرمان رود، مارادونا

 را او که برآنند قدرت همیشه کسب برای سیاساتمداران که است ای اسطوره برزیل در پله .دارد دیرینه رفاقتی مارادونا با کوبا رهبر

 و آید می پیش پاراگوئه در 2001 ریاست جمهوری انتخابات دوم مرحله تا پاراگوئه در ای افسانه چیالورت و بخوانند خود وزیر

 قهار باز  شطرنج کاسپاروف، که چرا نیست؛ فوتبال فقط این .ندارد ای زیاد فاصله ورزش با سیاست دنیای که دهدمی نشان قهرمانانه

 (. ورزش16-15:  1391اندازد )گودرزی، می راه انتخاباتی رقابت و میباشد پوتین رقیب 2000سال  در سیاست حوزه در روسی،
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 به را ورزش هم که است دودم تیغی سیاسی ورزش .است نامطلوب و خطرناک ورزش از سیاسی استفاده شیواتر بیان به یا سیاسی

 مسابقات تا کشتی جهانی جام و المپیک از میادین مختلف در پی در پی شکستهای .ابتذال به را سیاست هم و میکشاند انحطاط

 نتیجه این .است کرده دار جریحه را آنها غرور و کرده تلخ را ملت کام که مکررا بار اسف است واقعیتی فوتبال جهانی جام مقدماتی

 است. آن شدن سیاسی و کشور در ورزشی مناسب و استراتژی سیاست وجود عدم ی

روزافزونی اهمیت یافته است. و تاریخ گواه این حقیقت است که ورزش امروزه جایگاه ورزش در فضای اجتماعی جوامع مدرن به طور 

در طول تاریخ ابزاری برای آغاز گفتگو به منظور رسیدن به راه حلی برای پایان بخشیدن به اختالفات بوده است و هرگاه که علتی 

ین ترتیب جای خود را در مناسبات بین برای برقراری ارتباط سیاسی نبوده در شکستن تابوی روابط سیاسی موثر بوده است و بد

ورزش در طول تاریخ خود سهم فراوان و موثری در حل مشکالت  المللی در میز مذاکرات پیدا کرده  و نقش خود را بازی می کند.

عامل  میان طرفهای درگیر بین المللی داشته است. این امر در طبیعت ورزش ریشه دارد چرا که ورزش یک  محیط آماده و مناسب و

تلطیف کننده ی کشمکش ها، و مدخلی طبیعی برای مالقات های بین المللی به شمار می آید عالوه بر اینها ورزش از توانایی تصعید 

 (35: 1389و پاالیش عوامل درگیی و تبدیل آنها به یک رقابت شرافتمندانه برخوردار است. )شیرزاد، 

اج یافته و اسناد بین المللی جدید نیز به نوعی به ورزش توجه کرده اند. بین المللی امروزه ورزش به طور گسترده در سراسر جهان رو

شدن بسیاری از ورزش ها موجب شده تا کشورها به رقابت ورزشی بین المللی، میدان برای پیشبرد منافع ملی و تحقق اهداف سیاسی 

ی ورزشی در کنار انواع دیپلماسی های دیگر ظهور کرده و بین المللی خود توجه کنند. در این چارچوب است که مفهوم دیپلماس

ورزشهای بین المللی سازو کار مفیدی برای یادآوری به مردم و ملت ها مبنی بر اینکه در ارتباط با سایر ملت ها کجا ایستاده  .است

مسئله سیاسی خاص یا انتقال یک اند ارائه کرده است. نظام دیپلماتیک می توانند از ورزش و ورزشکاران معروف برای پیشبرد یک 

 (.144: 1394پیام دیپلماتیک استفاده کنند )صباغیان، 

 هنر و سیاست

هنر و سیاست از دیرباز با یکدیگر در ارتباط بودند اصطالحاتی چون هنر سیاسی و یا سیاسی کردن هنر به نوعی مبین این موضوع 

روابط انسان ها پدید آمده است. اگر این محیط از نظم و ترتیب برخوردار  است. سیاست برای ایجاد نظم و ترتیب در محیط مربوط به

 آمیز صلح رهبری (. از سوی دیگر سیاست60: 1379بود، نیاز به اندیشیدن برای نظم آفریدن) سیاست( وجود نداشت)مجتهدزاده، 

 میان روابط و کشور، یک درداخل حکومتی کارهای اجتماعی( و )نیروهای احزاب و گروهها افراد، میان روابط آمیز صلح غیر یا

 دادن سازمان کردن، از قبضه است عبارت فهم قابل و کلی معنای در است. سیاست جهانی عرصه در دیگر دولتهای با دولت یک

ی درباره گیری تصمیم و کردن حکومت توان یا قدرت ویژه به جامعه؛ یا سرزمین منطقه، یک قدرت در از کردن برداری بهره و

 مختلف امور در آن کاربرد و جامعه نیاز نماید، مقتضای اداره را جامعه عمومی چگونه نهادهای کسی، چه که است مهم اصل این

 یا جنبش خود با یافت و تجلی نیز مختلف صورتهای به هنر نوزدهم، قرن اواخر (. از215: 1382ارزیابی می کند )قزلسفلی، 

 چه چنان شد، گفته چه آن براساس.. و فاسد زشت، هنربدوی، انتزاعی، هنر رئالیستی، هنر جملهاشت، از د همراه به را مکتبی

 رسان ی به مثابه نیز را هنر و کنیم تعریف سیاسی نهادهای دیگر و دولت مثل آنیدهنده های تشکیل مصداق با را سیاست
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 چنین ی پیشینه .باشد داشته طوالنی تباری ها تقابل آن یا ارتباط میرسد نظر به است، مختلف معانی انتقال پی در که های

 ای پاره که چنان آن غرب، و شرق باستانی های سراسر تمدن در. گردد می باز اولیه سیاسی هایتشکل آغاز به حتی پیوندی

 معماری ، ها سازی پیکره شعرها، ها، سروده چون هم هنری های پدیده ظهور و بروز ناظر است، ما آن مؤید باستانی اکتشافات

 سیاست یپیکره کل در که هاستنزاع انواع سیاسی و نهادهای حاکمان، ی خاطره و یاد بیان کدام هر که ایم بوده مختلف های

 بارز وجهی تقابل تعامل و این معاصر، دوران در سیاست، و هنر پیوند تاریخی ی پیشینه از گذشته اما .شود تعریف تواند می

 جهانی سیاست فضای در ملموس تغییرات سوی دیگر از معاصر و جهان در ای رسانه اجتماعی، ی عدیده تحوّالت. است یافته

 اخیر های نمونه .است کرده ایجاد مؤثری نقش هنر و سیاست میان خاص ارتباط بروز امکان در و کالن خرد مخاصمان چون

 کار دستور در مختلف هایمناسبت به که تمبرهایی و انتشار چاپ چون هم .است متنوّعی موارد شامل جا آن و جا این آن،

 سیاسی عظمت قدرت بازتاب عنوان به و شود می تعبیه ها جنگ یادبود مناسبت به که معماری تا آثار گیرند می قرار هادولت

تاریخ جهانی تئاتر با یک اثر سیاسی آغاز می (. به عنوان مثال 217: 1382شود)قزلسفلی،  داده نشان رود، می شمار به ها حکومت

گردد. قدیمی ترین متنی که ما در دست داریم، همان گونه که در ابتدا به نمایش در آمده و امروزه نیز به نمایش در می آید، یک اثر 

ر تئاتر دیونیسوس آتن به قبل از میالد و د 472سیاسی است؛ و قهرمان آن در هنگام نخستین اجرا نیز می زیسته است. این اثر در 

یعنی هشت سال پس از نبرد ساالمیس، نبردی که در آن یونانیان موفق شدند  472اجرا در آمد. یکی از مشهورترین آثار اشیل سال 

 تهاجم ایرانیان را در هم کوفته و آنان را نابود کنند. این اثر نمایشی است بر ضد جنگ و همه جنگها. پس از جنگ دوم جهانی این

تراژدی به کرات به نمایش درآمد اجرای آن در برلین با بازیگری هر مینه کورنر در نقش مادر پادشاه، فراموش نشدنی است. اما اشیل 

این اثر ضد جنگش را با هدفی عام ننگاشت، او برای نوشتن آن دالیل ویژه ای داشت. این اثر، یا بهتر بگوییم این شکوائیه بر ضد 

بود، علیه سیاست کشورش که می خواست پای خود را در جای پای امپراتوریی بگذارد که ایرانیان را به نابودی  فاتحین نگاشته شده

کشیده بود. تنها از این رو باید اثر مزبور را یک تئاتر سیاسی دانست ایجاست که می بینیم انتقاد در تئاتر سیاسی یعنی چه)ملشینگر، 

 پردازی نظریه در نیز ها حکومت از سوی شده اعمال سیاستهای انواع یا سیاست و ه هنردوسوی ی رابطه از فراتر(. 14: 1388

نظریه پردازی  ی عرصه متفکران نخستین جمله از ارسطو و افالطون دانیم می برای مثال.است بوده سیاست به ارجاع محل نیز

 نیز شود تعریف جامعه نوع با که هنری شکل آن یا هنر پیرامون خود رساالت در مختلف انحای به که اند سیاسی و فلسفی

 دارند، خود سیاسی هی اندیش در که هاییتفاوت رغم علی متفکر دو این نمونه عنوان به. اند داده نشان زیادی های حساسیت

 ضرورت بیان هنر محتوای تنها که است شده تصریح چارچوب این در. اند بوده محتوایی هنر تئوری پیشگام حال عین در اما

 جایگاه به جدّی توجه چندان ارسطو و افالطون رو این از. رود می شمار به سیاسی هاینظام در آن بودن غیرضروری یا داشتن

 سانسور از جمهور کتاب در افالطون دلیل همین به. اندنداشته سیاست یبدنه یا سیاسی فعالیت یعرصه در هنرمندان و هنر

دفاع می کند )افالطون،  سیاسی ثبات حفظ در مصالح دولت به بنا هم آن اش آرمانی یمدینه از هنرمند تبعید از و هنرها سیاسی

 عین یا ابژه ی مثابه به عملی موضوع و یا سوژه ی مثابه به نظری پیوند همواره سیاست و هنر بین که جا آن از پس (.1383

 پیگیری قابل اصلی ی رابطه دو در فرض این اساس.است داشته متنوّعی شکلهای ها، آن مناسبات طبیعتًا است، بوده برقرار

 چهار در تواند می حال عین در رابطه دو این تقابل بر مبتنی ی رابطه دیگری و حمایت بر مبتنی ی رابطه از عبارتند که است
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 هنر - از: عبارتند فرضی حاالت این. اندالجمع مانع نه و دارند کامل جامعیت نه حیث متدلوژیک از البته که شود بررسی حالت

 (217: 1382هنر)قزلسفلی،  با تقابل در سیاست-، هنر از حمایت در سیاست-، سیاست با تقابل در هنر -، سیاست از حمایت در

 قدرت لاشکا از بیانی تواند که می دارد وجود هم شده ارائه های مصداق چهارگانه، های وضعیت از یک هر در است طبیعی

 زیبایی عدب به توجه با که بود آن خواهد نیز و سیاست هنر هی رابط در رویکرد این از حاصل ی باشد. نتیجه هنر و سیاسی

سانه ی آن تحمیلی می تواند سبب تحریف هنر و کاهش ابعاد زیبایی شنا سیاسی کردن یا سیاست سوی از چالش هنر ی شناسانه

 شود.

 

 گردشگری

بر روی کره خاکی نیاز انسانی برای رفع احتیاجات و همچنین حس کنجکاوی و کشف محیط پیرامونی خود از همان آغاز زندگی بشر 

ی دیگر واداشته است. اهداف ای به نقطه، انسان را به تالش برای یافتن حقایق پیرامونی خود به پیمودن مسیر و جابجایی از نقطه

ز به تردد و سفر در این خصوص ، سالطین و حکومت ها را بر آن داشت تا با مختلف تجاری، سیاسی ، نظامی، فرهنگی و علمی و نیا

ای و کاروانسراها دسترسی و ارتباط را میان سرزمین های خود و دیگر مناطق به این ایجاد راه ها و احداث شبکه های عظیم جاده

و قطار با  گیری از این توان و ظهور کشتیهرهامر توجه نمایند. در سده هجدهم و نوزدهم و به اختراع موتورهای اسب بخار و ب

نمودند ، تحول عظیم و توسعه رونق سفر و گردشگری را در پی داشت و در سده بیستم موتورهایی که از این تکنولوژی استفاده می

ت. ضرورت به سفر و نیز با ایجاد صنعت هواپیماسازی و تسخیر آسمان ها مسافرت در مسیرهای طوالنی نیز آغاز و رواج بسیار یاف

های جهانی به صورت جریانی آرام و افزایش ها و اماکن اقامتی و رفع نیاز مسافران در سده بیستم و پس از جنگلزوم ایجاد زیر ساخت

سفرهای داخلی و خارجی ، این پدیده به عنوان یک صنعت اقتصادی در عرصه بین المللی و با اهمیت مورد توجه کشورهای صنعتی 

گذاری های کالن در این زمینه توسط دولت ها و بخش خصوصی برای گسترش این صنعت در عرصه بین واقع گردید و سرمایه اروپا

های رسمی سازمان یکی از آژانس 27های مسافرتی را در پی داشت. سازمان جهانی گردشگریالمللی برای تسهیل سفر و ظهور آژانس

ررونق گردشگری با هدف اصلی پیشبرد و توسعه گردشگری در سراسر جهان شکل گرفته باشد که با توجه به صنعت پملل متحد می

المللی سازمان های رسمی تبلیغات میالدی با تاسیس اتحادیه بین 1925است. سنگ بنای شکل گیری اولیه این سازمان در سال 

، 28های رسمی گردشگریالمللی سازمانادیه بینریزی شد. این اتحادیه پس از جنگ جهانی دوم به عنوان اتحگردشگری در الهه پی

تغییر نام داد و بعد باز هم در نام و عنوانش تغییرات ایجاد شده و به سازمان جهانی گردشگری تبدیل داد و بعد بازهم در نام و 

دی در مادرید میال 1975عنوانش تغییرات ایجاد شده و به سازمان جهانی گردشگری تبدیل گشت و نخستین مجمع آن در ماه می 

 500کشور و  157های توسعه سازمان ملل تبدیل گشت. در حال حاضر به آژانس اجرایی برنامه 1976اسپانیا تشکیل شد و از سال 

                                                           
1-1-1- 27 United Nations World Tourism Organization (UNWTO) 

28Organizations (IUOTO) International Union of Official Travel  
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های خصوصی، موسسات آموزشی ، انجمن های جهانگردی در عضویت این سازمان قرار دارند و مقر اصلی این نمایندگی از بخش

 (1-2:  1395اسپانیا قرار دارد.)قره غریبی، سازمان در شهر مادرید 

براساس مفاهیم موجود در فرهنگ لغت ، گردشگری به معنای انجام سفر جهت برخورداری از لذت است، این واژه ضمناً مفهوم انجام 

این حوزه گردشگری  خدمات و معامالت تجاری، اقتصادی ، تورگردانی برای جهانگردان را در خود جای داده است. برخی از پژوهشگران

ها و یا انجام سفر جهت استراحت و را صرفاً دور شدن چند کیلومتری گردشگر از محل زندگی خود و سپری نمودن شب در اقامتگاه

تری از گردشگری و یا صنایع مربوط به خدمات رسانی به گردشگر را به عنوان اند. برخی دیگر معنی گستردهتفریح محدود ساخته

 ( 1:  1392اکبر، کرده اند.)

باشد. ارکان سیاسی نیز از تحوالت فرهنگی اجتماعی های فرآوری و تولید مرتبط میگردشگری یک پدیده اجتماعی است که با فعالیت

ین کند، اما از امتاثر هستند. با اینکه هر دولتی برای ارتقاء گردشگری به عامل اقتصادی آن به عنوان یکی از منابع مهم مالی تکیه می

ها و شود. نقش و تاثیرگذاری متقال گردشگری و حوزه سیاسی دولتصنعت در ایجاد تصمیمات سیاسی دولتها نیز بهره برداری می

های سیاسی به عنوان یک نظریه میاندار سیاست خارجی و گردشگری دولتها به عنوان ژئوپلتیک گردشگری مطرح عرصه آن در نظریه

نه تاثیرگذاری گردشگری در حوزه مسائل سیاسی جهت دستیابی به صلح و آشتی به اشکال زیر نمود که در آن به سه مؤلفه در زمی

 یابد.می

 (2: 1392اطالع رسانی و اقدام برای بهبود وضعیت محیط زیست جهانی)اکبر،  -3رفع خشونت های ساختاری،  -2توقف جنگ،  -1

دارد : گردشگر کسی است از گردشگر بیان می 1964ترانسفور در سال تعریف سازمان ملل براساس پیشنهاد کنفرانس بین المللی 

که به منظور تفرج بازدید از مناطق دیدنی، معالجه، مطالعه ، تجارت، ورزش یا زیارت به کشوری غیر از کشوری که در آن اقامت دارد 

 (14: 1371تر نباشد.)دیبایی، ساعت کمتر و از شش ماه بیش 24سفر کند ، مشروط بر اینکه حداقل مدت اقامت او از 

 دیپلماسی فرهنگی

دیپلماسی فرهنگی حوزه ای از دیپلمـاسی اسـت که به برقراری، توسعه و پیگیری روابط با کشورهای خارجی از طریق فرهنگ ، هنر 

حصر به فرد است که در آن فرهنگ یک ملت به جهان بیرون عرضه میشود و خصوصیت من و آموزش میپرازد. لذا فرآیند موثری

میان دولت ها از طریق دیپلماسی فرهنگی سه هدف عمده  شود. دراینفرهنگی مـلت ها در سطوح دوجانبه و چند جانبه ترویج می

، علمی ایجاد نهادهای -کسب وجهه بین المللی در میان سایر اقوام و ملت ها و اثـرگذاری بـر رفتار آن ها، ب  -رادنبال میکنند: الف 

فهم دقیق اصول موجود در فرهنگ سایر  -جدید به منظور برقراری روابط پایدار و صمیمیت بیشتر میان جوامع مختلف ، ج فرهنگی 

به عبارتی دیگر،  هدف ارتقای درک متقابل میان ملت ها. با ملت ها و کنکاش در ریشه های فرهنگی و اجتماعی دیگـر جـوامع

، هنر، زبـان  ، اطالعاتها ه از فرهنگ و عناصر و مولفه های فرهنگی مانند: ایده ها، ارزشدیپلماسی فرهنگی تالش میکند با استفاد

گاه معنا به عبارت دیـگر، دیـپلماسی فرهنگی آن(. 8: 1394کشورها تأثیر بگذارد )سیم بر، مقیمی،  دیگر عمومی و ادبـیات ، بر افکار

سـازوکارها و  از و تمدن خود با اسـتفاده فرهنگ غـنای نـهفته در انتقال برای کند که کشوریرا پیدا می خود و مفهوم واقعی



 

112 
 

: 1384سیاست خارجی خود لحاظ کند )خانی،  در  راپردازد و آنـابزارهایی از هـمان جـنس بـه معرفی و انتقال آن به سایر ملل مـی

137.) 

 

 محیط شناسی پژوهش -4

ای میان را نخستین بار آلفرد ماهان در اشاره به منطقه« خاورمیانه»تر آن، یعنی یا اصطالح مرسوماصطالح غرب و جنوب غرب آسیا 

ای برای استراتژی ( البته این عبارت مناسبت ویژه20: 1394عربستان و هند یعنی خلیج فارس مورد استفاده قرار داد)میرحیدر، 

ای از شمال ه کاربرد یافت و گاها مترادف با اصطالح خاور نزدیک به مفهوم ناحیهدریایی داشت، با این حال از آن زمان به بعد این واژ

. بدیهی است که اصطالح غرب این اصطالح شهرت و اعتبار خاصی پیدا کرد. آفریقا به آن سو، به جز شبه قاره هند به کار رفته است

ت پیش از آن مثل شرق، خاور دور و خاور نزدیک، در و جنوب غرب آسیا مفهومی سوق الجیشی داشته است که همچون اصطالحا

 . جهانی مبتنی بر مرکزیت اروپا ساخته شد

شدند، به نام این اصطالح دوباره طی جنگ جهانی اول به کار رفت؛ در آن زمان نیروهای اعزامی به عراق که از طریق هند هدایت می

. در آغاز شدندوان از نیروهای خاور نزدیک مستقر در قاهره متمایز مینیروهای غرب و جنوب غرب آسیا شهرت یافت و تحت این عن

جنگ جهانی دوم، زمانی که کانال سوئز از سوی ایتالیا به مخاطره افتاد و متعاقب آن یک ستاد فرماندهی نظامی در قاهره تشکیل 

. کاربرد پیاپی رب و جنوب غرب آسیا نامیدشد، ارتش از نیروی هوایی سلطنتی تبعیت کرد و این ستاد را ستاد کل فرماندهی غ

ها و در میان افراد نظامی به منظور توضیح وضع منطقه، آن را در میان اقشار وسیعی از اصطالح غرب و جنوب غرب آسیا در بیانیه

مچنان کاربرد . تداوم تنش سیاسی در منطقه و اهمیت اساسی استراتژیک آن سبب شده است که این اصطالح همردم فراگیر کرد

 . (2: 1369بیومونت و همکاران، داشته باشد)

. این منطقه تنها نظران واقع شده استواژه خاورمیانه یک اصطالح استعماری اروپا محور بوده و از همین رو مورد انتقاد برخی صاحب

دارد، در حالی که همین منطقه برای یک هندی، اند در مشرق قرار از دید کشورهای اروپای غربی که زمانی از استعمارگران بزرگ بوده

هایی همچون خاور نزدیک و خاور دور یا آسیای میانه نیز دارای . واژهای غربی بوده و برای یک روسی در جنوب واقع شده استمنطقه

یایی است)افشردی و مدنی، منشأ استعماریند، بنابراین کاربرد واژه منطقه جنوب غرب آسیا به جای خاورمیانه دارای واقعیت جغراف

1397 :8) . 

 ی جغرافیایی غرب و جنوب غرب آسیامحدوده

ی کشورهای بحرین ایران، قبرس، لبنان، لیبی، مصر، عمان، عربستان ای در برگیرندهاندرسون غرب و جنوب غرب آسیا را منطقه

تر آن، یعنی خاورمیانه به اصطالح رسمی. دانسته استسعودی، ترکیه، امارات متحده عربی، قطر، فلسطین، اسرائیل، سوریه و یمن 

میلیون  300کشور با حدود  22شود که گستره پهناوری از شمال تا شبه قاره هند و از قفقاز تا دریای سرخ و ماورای آن اطالق می

ل خلیج فارس، شامات، مغرب ای از چند محیط جدا از هم شام. این زیر سیستم مجموعهشودجمعیت از نژادهای مختلف را شامل می
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های محیطی و تأثیرپذیری از موضوعات مشترک از قبیل منازعه یا صلح شود که به دلیل همگنی پدیدهو آسیای مرکزی و قفقاز می

 . (82: 1393ژئوپولیتیک یا یک محیط سیاسی را به وجود آورده است)دهشیری،  اعراب و رژیم اشغالگر، یک منطقه

. باری بوزان، کشورهای گران آن را قبول ندارندکه سایر پژوهش. در حالیداندفغانستان را جزء خاورمیانه آسیا میجرج لنچافسکی ا

. در حال که این کشورها جزء غرب و جنوب غرب (78: 1394داند)جعفری ولدانی، ترکیه، قبرس و سودان را جزء خاورمیانه آسیا نمی

. دلیل اینکه بسیاری از تعاریف ترکیه را از قلمرو غرب و جنوب غرب آسیا جدا نظر وجود دارداقآسیا هستند و در این مورد اتف

های غرب و جنوب غرب آسیا کنار کشیده است و دانند احتماال این است که ترکیه از زمان فروپاشی عثمانی، خود را از سیاستمی

. افزون بر آن ترکیه همواره از ر صدد بوده به اتحادیه اروپا ملحق شودگیری اروپایی داشته و دبه طور سنتی جمهوری ترکیه جهت

رسداین مسلئه تا زمان فروپاشی های نظامی و نیز همجواری این کشور با اتحاد شوروی و یونان متاثر بوده است و به نظر میبلوک

. لذا سیاست آن متوجه کندخود احساس امنیت می . اما از این زمان به بعد ترکیه از مرزهای شمالیدرست بود 1991شورووی در 

 . مرزهای جنوبی یعنی غرب و جنوب غرب آسیا شده است

آورد در حال که کشورهای بوزان کشورهای شما آفریقا شامل الجزایر، تونس و مغرب را نیز جزء غرب و جنوب غرب آسیا بشمار می 

. در مقابل جفری کمپ معتقد است که غرب و جنوب غرب آسیا مفهومی (65: 1394مذکور جزء شمال آفریقا هستند)جعفری ولدانی، 

جوار همچون آفریقا . مرزهای طبیعی به طور روشن این منطقه را از دیگر مناطق همنیست که ریشه در جغرافیای فیزیکی داشته باشد

 . (55: 1393کند)کمپ، و آسیای مرکزی جدا نمی

. اما اساس معیارهای جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی وهمچنین سیاسی برای این منطقه ارائه شده استتاکنون تعاریف مختلفی بر 

. به این معنا که واضع تعریف براساس تصورات خود از نکته قابل توجه این است که هر تعریف از خاورمیانه دارای بار ارزشی است

امنیتی است زیرا این منطقه در حال حاضر مهمترین منبع  -ا این معیار، سیاسی. برای آمریکمنافعش به ارایه تعریف پرداخته است

. اما در تعریف خاورمیانه آنچه به نظر بیشتر چالش برای امنیت آمریکا و همچنین هژمونی طلبی جهانی این کشور، تلقی می شود

فارس، شام، آسیای صغیر و حتی کشورهای حاشیه  باشد کشورهای عربی شمال آفریقا، کشورهای حوزه خلیجمورد قبول و اجماع می

ای ای ژئوپولیتیکی نماینده گونه. بر این اساس منطقه خاورمیانه به عنوان پدیدهدریای خزر، افغانستان و پاکستان را در بر می گیرد

های سیاسی متفاوت اختالف و رژیمهای فرهنگی و مذهبی با مرزهای جغرافیایی عموماً مورد ها، عدم تجانسها و واکنشویژه از کنش

های بزرگ قرار داده جایگاه استراتژیک و منافع سرشارش می باشد)قالیباف و پورموسوی، ، که آنچه آن را قبله آمال قدرتباشدمی

1387 :6-5) . 

ارد میزان قلمرو این حوزه به همان صورت که در بکارگیری دقیق اصطالح غرب و جنوب غرب آسیا و یا خاور نزدیک تفرق آرا وجود د

گیرند نیز محل اتفاق نیست برای اینکه برخی از کشورها نظیرکشورهای حوزه جغرافیایی وکشورهایی که در این محدوده قرارمی

خلیج فارس وهالل خصیب به اضافه یمن وترکیه در قلمرو غرب و جنوب غرب آسیا قرار دارند اتفاق نظر وجود دارد اما کشورهای 

ها (. به خاطر تنوع دیدگاه60: 1395اند)اطاعت، فریقا، افغانستان، پاکستان و قبرس پراکنده در قلمرو خاور میانه ملحوظ شدهشمال آ

 .ها و تمایزاتی نیز هستندهای متفاوتی از این منطقه هستیم که داراری تفاوتدر مورد مرزها این منطقه شاهد ترسیم نقشه
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 عربی، متحده امارات افغانستان، اردن، ارمنستان، آذربایجان، کشور که شامل: 19غرب آسیا)غرب و جنوب غرب آسیا( دارای جنوب

-یمن می لبنان، جمهوری گرجستان، کویت، قطر، عمان، سعودی، عربستان عراق، اسراییل، سوریه، ترکیه، پاکستان، بحرین، ایران،

. با این حال و با تمامی تفاسیر تا به امروز اجماع نظر واحدی در مورد مرزهای این منطقه ( 4: 1396نیا و رومینا، باشد)حافظ

 .ژئوپولیتیکی وجود ندارد و همچنان افتراق آراء حاکم است

 های پژوهشیافته -5

همگرایی ورزشی در این منطقه مورد اشاره قرار گیرد،  خوشحالی کشورهای عربی از ی که می توان در خصوص از نخستین موارد

جمله کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از پیروزی تیم فوتبال ایران بر تیم فوتبال اسرائیل در مسابقات جام ملت های آسیا در سال 

ل در جریان جنگ بین اعراب و اسرائیل، پیروزی ایران به نوعی انتقام گیری برای است، که با توجه به شکست اعراب از اسرائی 1968

در آن دوران کشورهای عربی در عرصه ورزش از جمله فوتبال توانایی خاصی نداشتند و تنها کشور کویت اعراب محسوب می شد. 

مناسبات ایران و  1979اما بعد از وقوع انقالب اسالمی در ایران در سال  بود که در اکثرمواقع در تقابل با ایران شکست می خورد.

شورای همکاری کشورهای عرب خلیج  1981کشورهای عرب خلیج فارس دچار دگرگونی شد و کشورهای عربی این منطقه در سال 

ز تحت تاثیر مناسبات سیاسی در منطقه (. و از این زمان به بعد رقابت های ورزشی نی 48: 1380فارس را تشکیل دادند ) مجتهدزاده، 

اما نخستین چالش سیاسی ورزشی میان ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس درخالل برگزاری جام خلیج فارس قرار گرفت. 

وانی کویت بود که بعد از چند روز از حمله عراق به ایران تیم فوتبال ایران در آن مسابقات شرکت کرده بود و جو ر 1980ملتهای 
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سنگینی از سوی کشور های عربی بر تیم فوتبال ایران حاکم بود که در نهایت تیم ایران علی رقم اینکه در سه دوره قبلی قهرمان 

شده بود، در این مسابقات چهارم شد. این تنش میان ایران و عراق و کشورهای عربی تا سال های پایان جنگ نیز ادامه داشت تا 

سال پس از پایان جنگ دو کشور ایران و عراق در چهارچوب جام صلح دوستی کویت به مصاف یکدیگر یک  1989اینکه در سال 

رفتند که این خود به نوعی آغاز روابط دوکشور در عرصه دیپلماتیک هم بود در سال های بعد تا زمان سقوط صدام دو کشور در 

مشکلی برگزار شد که حتی در دوران بعد از صدام با توجه نا  عرصه ملی و باشگاهی به مصاف هم رفتند و بازی های دو تیم بدون

امن بود کشور عراق برای برگزاری بازی های بین المللی و روابط خوب سیاسی، فرهنگی و ورزشی بین ایران و عراق، مسابقات فوتبال 

 ( 216-220: 1399ملی عراق در ایران برگزار می شود ) رئیس السادات، 

ای قطر، کویت و عمان با توجه روابط خوب ژئوپولیتیکی، اقتصادی و فرهنگی تنش و اختالف مهمی وجود ندارد میان ایران و کشوره

و همین موضوع در ورزش و بخصوص فوتبال هم تاثیر گذاشته است. از جمله موارد قابل توجه انتخاب عمان به عنوان کشور بی طرف 

حضور تعداد زیادی بازیکن ایرانی چه در گذشته چه در زمان حال در لیگ فوتبال در بازیهای میان ایران و عربستان است و همچنین 

 قطر است. 

در سایر موارد کشورهای عربی خلیج فارس به دلیل وجود اشتراکات فرهنگی، زبانی و مذهبی اگر هم دچار تنش هایی در روابط 

و اختالفات تاثیری در مناسبات ورزشی آنها نگذارد. که از دیپلماتیک خود بشوند سعی بر این دارندکه زود اختالفات را حل کنند 

جمله آن می توان به برگزاری مسابقات جام ملت های خلیج)فارس( با حضور کشورهای عربی خلیج فارس در هر دو یا سه سال یکبار 

ن قطر با عربستان سعودی، امارات با میزبانی قطر همراه بود و علی رغم  تنش سیاسی میا 2019اشاره کرد. که دوره اخیر آن در سال 

متحده عربی و بحرین تیم های فوتبال این سه کشور در قط حضور پیدا کردند و این مسابقات مبنایی برای ایجاد صلح میان سه 

(. نکته جالب حضور تیم فوتبال یمن در این 2019کشور عربستان، و امارات و بحیرن با قطر بود. )وب سایت فارسی یورو نیوز، 

 مسابقات بود. 

از آنجا که از نظر تاریخی کشورهای همسایه ایران به نوعی بخشی از ایران فرهنگی در نظر گرفته می شوند، بررسی مصادیق و مولفه 

های هنر در ارتباط با سیاست به نوعی تبیین کننده نقش قدرت آن هم از نوع قدرت نرم در مناسبات این کشورها می باشد. آنچه 

ای در تالش هستند که از ابزاری چون شورهای همسایه ایران هرکدام برای دستیابی به یک جایگاه بین المللی منطقهمشخص است ک

در طی سالهای   ای استفاده کنند.المللی و منطقههنر، فرهنگ، ورزش، نمادهای تاریخی و تمدنی در جهت دستیابی به جایگاه بین

ز جمله امارات متحده عربی با برگزاری تورهای فرهنگی، هنری و نمایشگاه های بین اخیر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس ا

به اعتبار بخشیدن هویت فرهنگی و هنری خود تالش فراوانی داشته است. در سوی   المللی در عرصه هنر و ایجاد مکانهایی برای

هویت ملی خود به نوعی در تالش است؛ که با استفاده دیگر کشور جمهوری آذربایجان برای ثبت هویت های فرهنگی ایرانی به عنوان 

از قدرت نرم جایگاه خود را در منطقه ارتقا بخشد. کشور ترکیه نیز در سالهای اخیر با توجه به اینکه به جایگاه سیاسی و اقتصادی 

ن مثال در خصوص ثبت جهانی مناسبی دست پیدا کرده است در صدد است جایگاه فرهنگی و هنری خود را نیز ارتقاء بخشد، به عنوا

موالنا مناقشاتی با ایران و افغانستان دارد، حتی برخی از هویت های فرهنگی  و هنری تمدن ایرانی را جزو تمدن ترکی و عثمانی می 
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یا حضور  جشنواره بین المللی فیلم فجر هر ساله داند. از این نمونه ها در کشورهایی چون کویت، عمان و عراق نیز مشاهده شده است.

طیف زیادی از هنرمندان کشورهای  جنوب غرب آسیا برگزار می شود. سرمایه گذاری کشور قطر در پروژه های سینمایی بین المللی 

های موسیقی و فیلم در کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله مواردی است که باعث همگرایی کشورهای منطقه و برگزاری جشنواره

 می شود. 

صورت فزاینده مورد توجه می ایران نیز طی سالیان اخیر موضوع اهمیت و توسعة دیپلماسی فرهنگی بهدر جمهوری اسال

ای هم های گستردهها و فعالیتگذاریزمینه سرمایهگذاران، مسئوالن و کارگزاران و مجامع علمی کشور قرار داشته و دراینسیاست

صورت عملی ازطریق ایجاد و گسترش سازوکارها در داخل ها و جلسات، و هم بهلحاظ علمی و نظری ازطریق مقاالت، کتب، همایشبه

های متعدد رادیو و تلویزیونی، پذیرش دانشجویان اندازی شبکهای خصوصاً راههای رسانهو خارج از کشور، توسعة کمی و کیفی فعالیت

ره انجام پذیرفته است، که ارزیابی دقیق و قابل اطمینانی های مرجع و غیهای متعدد از نخبگان و گروهو طالب خارجی، مبادلة هیئت

توان مخاطبین ها در دست نیست؛ اما اجماالً در راستای ارزیابی دستاوردها میگذاریها و سرمایهاز نتایج و دستاوردهای این تالش

 :بندی به چهار گروه تقسیم کرددیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران را در نوعی طبقه

 الف( شیعیان سراسر جهان؛

 ب( مسلمانان غیرشیعه در سراسر جهان؛

 یافته؛مانده و کمتر توسعهج( ملل محروم و مستضعف در جوامع عقب

 (Mottaghi, Raeissadat, khalilian, 2019: 35) .یافته و درحال توسعهد( مردم غیرمسلمان کشورهای توسعه

توان دریافت که دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران درخصوص مخاطبین گروه اول میها میان با توجه به برخی نشانهدراین

های خاص فرهنگ تشیع و تقویت حس سابقه و روزافزون نمادها و آیینها به اشاعة بیکامالً موفق بوده است. از جملة این نشانه

ا محوریت و مرجعیت ایران، راهپیمایی چند میلیون نفری های ملی و زبانی بهمبستگی مذهبی میان شیعیان جهان فارغ از تفاوت

توان اربعین با وجود تمام مخاطرات، افزایش چشمگیر تعداد زائرین اماکن متبرکة شیعیان و موارد فراوان دیگری از این قبیل می

طور ه گروه دیگر مخاطبین، هماناشاره کرد، اما درمورد ارزیابی میزان موفقیت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در میان س

ها گذاریها و سرمایهسازی فعالیتنماید که در مسیر بهینهای در دست نیست و ضروری میکنندهکه اشاره شد ارزیابی دقیق و قانع

 تأثیرگذارترین ز(. لذا بـا تـوجه به این، برخی ا5: 1393طرفانه صورت گیرد )حاجیانی، ایرانشاهی، زمینه مطالعات دقیق و بیدراین

اثر مثبت گذاشته و در آخـر هـم  ایران شـاخص های فرهنگی و ظرفیت تمدنی که میتواند در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی

ادواری و غیرادواری ، کتابخانه ها، چاپ و  ، نشریات فـرهنگ مـکتوب ) شـامل کتاب  -1را افزایش دهد، عـبارتند از: آن نرم قدرت

میراث  - 8معارف .  - 7ادبیات .  - 6. موسیقی - 5(  نـمایش ) تـئاتر - 4سـینما و عـکس .  - 3رادیو و تـلویزیون .   -2مـوزش (. آ

 -14. های فرهنگی خارج از کشور فعالیت -13.  محیط زیست -12هنرهای تجسمی.  -11. گردشگری -10ورزش .  -9فرهنگی. 

 فرهنگی بودجه
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  :تواند به ترتیب زیر باشد می یگر شاخص های تحقق دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایراناز منظر د

حوزه تمدنی، حوزه جغرافیای فرهنگی که نوروز و زبان فارسی نمونه  ) شامل قـرابت هـای فرهنگی یا مشترک عناصر بر تأکید -1

پس از  ویژهـ بـه طلب و صلح محور تمدن اسالمی، ایجاد گـفتمان هـای عدالت، حوزه اند منطقه های حلقه اتصال فرهنگی ایران در

  .انقالب ، گسترش گفتگوی سازنده با ادیان و مکاتب جهان در پس از انقالب

نگی فرهنگی در جهت غلبه بر چالش های فـره توجه به جغرافیای فرهنگی ایران در حوزه تمدن ایران باستان برای برنامه ریزی -2

 .عـربیسم ، هندوئیسم ، بودائیسم ، کاتولیک ، ارتـدکس ، اروپا و آفـریقا، در سطح منطقه ای و جهانی

فلسفه و مذهب ، زبان فارسی، خانواده ، حکومت ، وجود  ، وجود تکیه بر ظرفیت های داخلی فرهنگ ملی ایران )شامل دین -3

  .تفکر و اندیشه جهانی ایرانـیان ، ایدئولوژی جـهانی و انقالبی(روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی مستقل میهن دوست ، 

در جهت مقابله با چالش های فرهنگی کشورهای قدرتمند  فرهنگی امکان برخورداری از تکنولوژی و ارتباطات به عنوان سالح مؤثر - 4

 (23و 22: 1394مقیمی، ) تهاجم فرهنگی غرب ( و گسترش فرهنگ ملی ایرانی در سطح منطقه و جهان)سیم بر، 

بعد از انقالب اسالمی گردشگری در ایران  دارای فراز و فرود فروان بوده است هر جایی که جمهوری اسالمی ایران در عصه دیپلماسی 

عمومی و سیاست خارجی موفق بوده است در نتیجه آن در دیپلماسی فرهنگی نیز موفق ظاهر شده است و به طبع آن در گردشگری 

یقاتی داشته است. که می توان به این موارد اشاره کرد: پس از پایان جنگ میان ایران و عراق و بازگشت آرامش ضمنی و هم هم توف

های ناشی از جنگ، رویکرد ایران نیز جانبه ایران و رفع عقب ماندگیچنین نگرش جدید سیاست داخلی ایران مبنی بر بازسازی همه

 1370گردی و جهانگردی در سال صنعت نیز مورد توجه قرار گرفت و با تصویب قانون توسعه ایراندر زمینه گردشگری و توسعه این 

ریزی و گسترش توجه به این ظرفیت دیده شد. اتخاذ تصمیمات و تبعات ناشی از فروپاشی شوروی و تبدیل وضعیت نظام نوید برنامه

گری منطقه و ایران باعث گردیده از زمان شروع انقالب پس از حدود جهانی به شکل جدید خود و تأثیرات ناشی از آن در حوزه گردش

میلیون دالر یعنی رقمی  205دوباره رقم دریافتی های ارزی ایران از گردشگری خارجی به رقم  1374سال باالخره در سال  17

ران در سکوت قرار گرفته بود. دهد که مدت هفده سال وضعیت گردشگری ایبازگردد. این فراز و نشیب نشان می 1356عایدی سال 

 2001گذاری سال به بعد، نام 1376ها در سال های زدایی و طرح موضوع گفتگوی تمدن( اتخاذ سیاست تنش170: 1388)تقوی ، 

ها، برگزیدن شعار جهانگردی به مثابه ابزاری برای صلح و گفتگو توسط سازمان توسط سازمان ملل به عنوان سال گفتگوی تمدن

یعنی  1383به بعد تا سال  1374شناسی بود. از سال جهانگردی باعث ایجاد آغاز تغییر در نگرش ایران هراسی به سمت ایران جهانی

میلیون دالر رسید و متوسط نرخ رشد دریافتی ها  829سال، درآمدهای ارزی گردشگری کشور چند برابر شده و به رقم  10به مدت 

و با تغییرات سیاسی  1392(. در سال 14: 1388رسید )تقوی،  74تا  58های توسط نرخ رشد سالبرابر م 2در این دوره به بیش از 

انتخابات ریاست جمهوری در ایران و با به کار آمدن دولت جدید، این بار نیز شاهد تغییر و ایجاد تحول و روند سیاست خارجی ایران 

آن داشت تا با تالش مضاعف و تغییر رویکرد مذاکرات سیاسی خود در هستیم. با وجود تمامی مشکالت گذشته دولت یازدهم را بر 

زنی آغاز گردیده بود با یک چرخش موضع، و با ایجاد تحرک دیپلماسی و باال بردن قدرت چانه 1385ها که از سال زمینه رفع تحریم
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باخت به سمت موضع  -از موضع باختماه آغاز و توانست وضعیت مذاکرات را  2و در طول مدت سفر  2013سیاسی خود، در سال 

های خود را ابتدا در توافق اولیه موقت ژنو برد با کشورهای طرف مذاکره تغییر دهد. این فرایند و اتخاذ سیاست خارجی نشانه -برد

وان برنامه جامع تحت عن 5+1( در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه 2015ژوئیه  14) 1394تیر ماه  23در نهایت در تاریخ 

 1394و  1393های اقدام مشترک )برجام( منعقد گردید. شرایط و وضعیت گردشگری و حضور گردشگران خارجی در ایران در سال

ها دارد. البته با تغییر رویکرد سیاست خارجی ج.ا.ا و همچنین درصد را در این سال 7/2نشان از ادامه روند رو به رشد با شیب مالیم 

ها در ای در کشورهای عراق، سوریه و ترکیه و همچنین ظهور پدیده تروریسم و گسترش تحرکات آنهای منطقهآرامیایجاد نا

گذاری در اماکن عمومی و تیراندازی ها و اقدامات مسلحانه در فضاهای عمومی شهرهای کشورهای غربی و اروپایی از قبیل بمب

ت به کاهش جهانی سفرهای توریستی به این نقاط گردیده است. این موضوعات و توریستی اروپا، تا حدودی در این دوران به شد

دهد علیرغم ناامنی های با یکدیگر در ایران، نشان می 1394و  1393های بررسی جامعه آماری گردشگران حاضر در مقایسه سال

د در ایران، رویکرد انتقال گردشگران اروپایی و اطراف منطقه ایران و مسائل تروریستی در اروپا، به دلیل ثبات و امنیت نسبی موجو

نوعی مقصد گردشگری ایران را به عنوان نمودند، بههایی که ترکیه را به عنوان مقصد گردشگری خود انتخاب میبه خصوص توریست

 52گر در ایران حکایت دارد نسبت حضور گردش 1397و  1396جایگزین انتخاب نموده اند. آمار ها از رشد گردشگری در سالهای 

درصد افزایش داشته است البته بیشترین میزان گردشگری در منطقه غرب آسیا گردگشری مذهبی است )سالنامه آماری معاونت 

( در خصوص گردشگری تفریحی نیز کشورهای امارات، 1393-1397گردشگری، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 

اروپایی در فصل زمستان هستند و با زیر ساخت های ایجاد شده درآمد خوبی از توسعه گردشگری قطر و عربستان مقصد گردشگران 

در سواحل جنوبی خلیج فارس نصیب این کشورها می شود. طبق آمار ها تعداد گردشگران از اروپا به کشورهای حاشیه خلیج فارس 

حده عربی و عربستان به عنوان مقصد ترجیحی کشورهای درصد افزایش یافته است. امارات مت 17، 2020تا  2018طی سال های 

درصد از مسافران تجاری و  81عضو شورای همکاری خلیج فارس برای بازدیدکنندگان اروپایی، همچنان در حال افزایش است که 

بستان سعودی میلیون دالر، عر 14,5، 2020تفریحی را به خود اختصاص می دهند. پیشبینی می شد امارات متحده عربی در سال 

دالر از صنعت گردشگری خود درآمد کسب کنند  738000میلیون و کویت  1,72میلیون، بحرین  2,21میلیون دالر، عمان  5,4

(breakingtravelnews.com .) که البته به دلیل کرونا این درآمد ها به طور کامل محقق نشد. اما با توجه به اینکه صنعت

وسعه چشم گیری داشته است برای حفظ آن باید در منطقه امنیت و صلح نیز برقرار باشد از این گردگشری در منطقه غرب آسیا ت

 روگردشگری هم می تواند مبنایی برای صلح  و همگرایی در منطقه جنوب غرب آسیا باشد.

 

 گیرینتیجه -5

ی برای همگرایی و صلح باشد نکته مهم با بررسی مصادیقی از ورزش، هنر و گردشگری نشان می دهد این موضوعات می تواند مبنای

است که تاثیرات مهمی از منظر ورزشی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی   2022در این خصوص میزبانی جام جهانی فوتبال قطر در سال  

حافل به قطر رسید م 2022و گردشگری در منطقه جنوب غرب آسیا می تواند داشته باشد . هنگامی که میزبانی جام جهانی فوتبال 
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هایی داخلی و خارجی از همکاری بین ایران و قطرسخن به میان آوردند. این مسئله از نظر فوتبالی بود اما از نظر تجاری هم صحبت

شدن برخی امکاناتمان به کمک هایی نیاز داریم برای تهیه مواد اولیه با مشکل روبرو بین دو کشور صورت گرفته است. ما برای ساخته

می تواند در این زمینه به کشور قطر کمک کند و همچنین اینکه بندر بوشهر منطقه آزاد تجاری، برای تامین بخشی  هستیم و ایران

دخیل می کند.  2022شود پروژه ای است که رسما ایران را هم در بخشی از اتفاقات جام جهانی  2022از تدارکات جام جهانی 

وتبال را به همسایه جنوبی ایران می کشاند و رونقی در اقتصاد گردشگری منطقه ها طرفدار فمسابقاتی که پیش بینی شده میلیون

قطر تاثیر مثبتی در روند مناسبات کشورهای عربی منطقه نیز خواهد داشت و پیش بینی  2022کند. همچنین جام جهانی ایجاد می

ه قابل توجه دیگر تالش برای ایجاد امنیت جهت می شود از تنش های کشورهای عربستان، امارات و بحرین با قطر کاسته شود. نکت

های منطقه غرب آسیا را بیش از بیش ها و فعالیت های هنری است که می تواند مردم و دولتتوسعه گردشگری و اجرای جشنواره

ختلفی که در بهم نزدیک کند و خود مبنایی برای حل فصل مناقشات و تنش ها باشد. امید است با توجه به مولفه ها و مصادیق م

ورزش، هنر و گردشگری در منطقه جنوب غرب آسیا وجود دارد، حکومت ها و دولت های منطقه جهت رسیدن به صلح و همگرایی 

 از این مصادیق استفاده کنند و در آینده شاهد صلح و توسعه پایدار در منطقه جنوب غرب آسیا باشیم.

 منابع

برکتاب، ورزش برای توسعه، صلح و عدالت اجتماعی، شینک، رابرت وهانراهان، (. مقدمه ای 1393آقاپور، سید مهدی،) -

 استفانی. ترجمه آقاپور، سید مهدی؛ شریفی مقدم، مهدی و آقایی، زینب، تهران: انتشارات علمی

 (، ژئوپلیتیک و سیاست خارجی ایران.تهران: نشر انتخاب.1395اطاعت، جواد ) -

ای در خاورمیانه )با تأکید بر کشورهای (، ساختار نظام قدرت منطقه1397)افشردی محمدحسین، مدنی، سیدمصطفی  -

 .22-1، صص 2، شماره 13ریزی و آمایش فضا، سال ی برنامهبرتر منطقه(، فصلنامه

(، تعریف نظری گردشگری و نقش آن در ایجاد صلح و کامیابی، دفتر مطالعات سیاسی و بین 1392اکبر، سید عبداله، ) -

 91ت امور خارجه، شماره المللی وزار

 الملل و تاثیرات همگرایانه ورزش: پایان نامه دانشگاه گیالن(. قدرت نرم در نظام بین1394بابایی، محمد،) -

 (. جامعه شناسی صلح، ترجمه هوشنگ فرخجسته، تهران: انتشارات جامعه شناسان.1388بوتول،گاستول، )  -

(،خاورمیانه، ترجمه محسن مدیر شانهچی، گروه بنیاد پژوهش  1369مالکوم ) بیومونت، پتر، بلینگ، جرالد و واک استاف،  -

 های اسالمی آستان قدس رضوی، مشهد.

(. عوامل موثر بر رشد گردشگری ایران، پژوهشنامه اقتصادی، سال نهم/ 1388تقوی، مهدی و قلی پور سلیمانی، علی. ) -

 (157-172شماره سوم.)

 ط عراق و کویت، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.(، رواب1394جعفری ولدانی، اصغر ) -

(. درآمدی بر دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، تهران: انتشارات ابرار 1393حاجیانی، ابراهیم؛ ایرانشاهی، حامد، ) -

 معاصر

ایران و عربستان در ایجاد چالش های منطقه ای  ( تاثیر عالئق ژئوپلیتیکی1396حافظ نیا، محمد رضا؛ رومینا، ابراهیم؛)  -

 ( 20تا  9صفحه  پژوهشی )-علمی 125شماره  - 1396در جنوب غرب آسیا، فصلنامه  تحقیقات جغرافیایی تابستان 
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(. دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها، دو فصلنامه دانش سیاسی، 1384خانی، محمد حسن،)  -

 135-148، صفحات 1384ییز و زمستان شماره دوم ، پا

 (، شناخت جهانگردی، تهران، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی1371دیبایی، پرویز، ) -

(، بازتاب مفهومی و نظری انقالب اسالمی ایران در روابط بین الملل، تهران: انتشارات علمی و 1393دهشیری، محمدرضا ) -

 فرهنگی.

 روند های عربستان، امارات و بحرین در قطر به میدان میدیپلماسی فوتبالی؛ تیم -

https://per.euronews.com/2019/11/25/football-diplomacy-teams-from-saudi-arabia-kuwait-

and-uae-play-in-qatar 

مصداقی ژئوپولیتیک ورزش، با تاکید بر مناسبات کشورهای  –(. تببین مفهومی 1399رئیس السادات، سید محمد تقی، )  -

 غرب و جنوب غربی آسیا، رساله دکتری ، دانشگاه خوارزمی

 1393-1397گردشگری و صنایع دستی،  سالنامه آماری معاونت گردشگری، وزارت میراث فرهنگی، -

(. منافع ملی و شاخص های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، فصلنامه 1394سیمبر، رضا؛ مقیمی، احمد علی، ) -

 7-38، صفحات 1394، بهار 1سیاست جهانی، دوره چهارم، شماره 

 شناسی(. فلسفه جغرافیا، چاپ سوم، تهران، انتشارات گیتا1364شکویی، حسین،) -

 (.نقش ورزش در ایجادصلح پایدار، تهران:پایان نامه دانشگاه پیام نور1389شیرزاد،سرخوش،) -

، فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات، تهران، وزرات فرهنگ وارشاد اسالمی، «دیپلماسی ورزشی (. »1394صباغیان، علی، ) -

 (132تا  151)

 د، ترجمه مریم هاشمیان، تهران: انتشارات ققنوس(. صلح گرایی دانشنامه استنفور1395فیال، آندرو، ) -

 (، مسائل خاورمیانه، تهران: نشر قومس.1387قالیباف، محمدباقر و پورموسوی، سیدموسی ) -

 (. دانشنامه گردشکری، سازمان جهانی گردشگری1395قره غریبی، رضا) -

، 1382ی، سال سوم، شماره نهم و دهم، (. هنر و سیاست، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماع1382قزلسفلی، محمد تقی، ) -

 213-234صص 

ها، ترجمه: سیدمهدی حسینی متین و علی (، جغرافیای استراتژیک خاورمیانه: منازعات و یافته1393کمپ، جفری ) -

 ی مطالعات راهبردی.حیدری، تهران: پژوهشکده

 سیاست و ورزش، تهران: انشارات قلم.(. 1391گودرزی ، محمود ، دوستی ، مرتضی ،اسدی ، حسن و خبیری ، محمد، )  -

 ( . مطالعات صلح، تهران: انتشارات خرسندی.1390ماه پیشانیان، مهسا، ) -

 (. امنیت و مسائل سرزمینی خلیج فارس، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی1380مجتهدزاده، پیروز، ) -

 سعید فرهودی، انتشارات سروش، تهران(.  تاریخ تآتر سیاسی جلد اول، مترجم 1388ملشینگر، زیگفرید) -

 : انتشارات سمت. "مبانی جغرافیای سیاسی ویرایش با تجدید نظر اساسی."(. 1394میرحیدر، دره ) -

- GCC posited to welcome boom in European travelers,breakingtravelnews.com 

https://per.euronews.com/2019/11/25/football-diplomacy-teams-from-saudi-arabia-kuwait-and-uae-play-in-qatar
https://per.euronews.com/2019/11/25/football-diplomacy-teams-from-saudi-arabia-kuwait-and-uae-play-in-qatar
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 بررسی و تحلیل مناسبات ژئوپلیتیکی در جنوب غرب آسیا

 . م(2020تا  2003) نمونه موردی: ترکیه با جمهوری گرجستان

 3، شقایق برادران مطیع2، محسن سلطانی1تی اونلوحیا

 الملل، دانشگاه شیرناک، ترکیهدانشیار علوم سیاسی و روابط بین-1

 مدرس و کاندیدای دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد-2

 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد.-3

 چکیده

به بعد، همواره از بازیگران سیاسی فعال در قفقاز جنوبی محسوب شده است.  1991شوروی سابق در سال  ترکیه از زمان فروپاشی

ترکیه نخستین کشوری بود که استقالل کشورهای این منطقه را به رسمیت شناخت و بنابراین به عنوان نقطه آغازی بر روابط آنکارا 

گردد. مطالعه مناسبات ژئوپلیتیکی دو بازیگر سیاسی جنوب غرب آسیا اد میبا جمهوریهای قفقاز جنوبی و از جمله گرجستان قلمد

-به بعد، روابط دوجانبه آنکارا 2003از زمان استقالل گرجستان نشانگر آن است که از آغاز قرن جدید میالدی و مشخصا از سال 

لی به بررسی مناسبات ژئوپلیتیکی ترکیه و تحلی-های مختلف ارتقا یافته است. این پژوهش با رویکردی توصیفیتفلیس در زمینه

گرجستان و همچنین متغیرهای موثر بر این مناسبات پرداخته است و پس از انجام تحقیق مشخص گردید که مناسبات اقتصادی، 

اهمیت و استراتژیک، مسائل سرزمینی و تمامیت ارضی، انرژی و  سرانجام -گیری از ابزارهای فرهنگی، بخش نظامیقدرت نرم و بهره

 اند.های موثر در ارتقاء روابط ژئوپلیتیکی ترکیه با گرجستان بودهای ترکیه، از مهمترین مولفهجایگاه گرجستان در رقابتهای منطقه

 واژگان کلیدی: مناسبات ژئوپلیتیکی، جنوب غرب، آسیا، ترکیه، گرجستان
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 مقدمه-1

روی، نقش اساسی در منطقه قفقاز جنوبی ایفا کرده است. قرار گرفتن قفقازجنوبی ترکیه از کشورهایی است که از ابتدای فروپاشی شو

در میان دو حوزه نزدیک دریایی ترکیه )خزر و سیاه(، باعث اهمیت مضاعف این منطقه برای آنکارا شده است  و داوداوغلو در کتاب 

ی و جغرافیایی، خود را بخش جدا نشدنی از این منطقه معتقد است ترکیه چه به لحاظ تاریخی چه به لحاظ فرهنگ "عمق استراتژیک"

های دریای سیاه، در سیاست (. لذا گرجستان نیز بعنوان یکی از سه کشور قفقاز جنوبی و واقع در کرانه129: 1391داند )داوداوغلو،می

که استقالل گرجستان را به رسمیت ای بود المللی و منطقهشود و این کشور؛ نخستین بازیگر بینخارجی ترکیه با اهمیت تلقی می

 (.112: 1396شناخت.)بزرگمهری و طباطبایی، 

مطالعه مناسبات ژئوپلیتیکی دو بازیگر سیاسی جنوب غرب آسیا از زمان استقالل گرجستان از شوروی سابق حاکی از آن است که از 

-نظامی-اقتصادی-تفلیس در ابعاد مختلف سیاسی-به بعد، روابط دوجانبه آنکارا 2003آغاز قرن جدید میالدی و مشخصا از سال 

 17توان ادعا نمود با پیروزی حزب عدالت و توسعه در ترکیه و آغاز دوران انرژی و ... افزایش چشمگیری داشته است. می-امنیتی

ل رز در وزیری و ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان از یکسو و سقوط حکومت ادواردشواردنادزه در پی انقالب گساله نخست

 روند.از سوی دیگر، نقطه آغازین این تحوالت در روابط ژئوپلیتیکی دوطرف به شمار می 2003گرجستان در سال 

تفلیس و متغیرهای ژئوپلیتیکی موثر بر این روابط، هیچگونه مقاله به -در بررسی پیشینه موضوع مرتبط با روابط ژئوپلیتیکی آنکارا

بررسی تطبیقی سیاست خارجی »( تحت عنوان 1396ک پژوهش توسط بزرگمهری و طباطبایی)زبان فارسی وجود ندارد و تنها ی

انجام گرفته که در اثنای مطالب و صرفا در بخشی از « 2015ایران و ترکیه در قفقاز جنوبی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تا 

ن پرداخته است. لذا مقاله کنونی به منظور رفع کمبود مقاله به صورت مختصر به بیان مواردی از سیاست خارجی ترکیه در گرجستا

های مختلف اقدام کرده نموده گرجستان در زمینه-جانبه مناسبات ژئوپلیتیکی ترکیهپیشینه مطالعاتی در این ارتباط، به مطالعه همه

ستین بار است که در بین است. عالوه بر این، بخشهایی از مقاله همچون بحث قدرت نرم و مناسبات فرهنگی دو طرف برای نخ

 شود و از این حیث نیز پژوهش حاضر، قابل توجه است.های فارسی زبان انجام مینوشته

 2020تا  2003هایی در فاصله سالهای بین هدف پژوهش کنونی بدنبال پاسخگویی به این سوال اصلی است که چه عوامل و مولفه

ها چه روندی را در این فاصله زمانی اند؟ و این مناسبات در هر یک از این مولفهودهدر مناسبات ژئوپلیتیکی ترکیه و گرجستان موثر ب

 داشته است؟

 

 روش شناسی تحقیق-2

 روش تحقیق -1-2
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تحلیلی است. بر این اساس در این پژوهش سعی شده است به منظور  -روش اصلی این تحقیق، با توجه به ماهیت نظری آن توصیفی

ژئوپلیتیک در جنوب غرب آسیا، به تشریح تحوالت در مناسبات ژئوپلیتیکی ترکیه و گرجستان بپردازد. در این  ارائه نمایی از تحوالت

ای و مراجعه به کتب، مقاالت معتبر خارجی و داخلی و سایتهای اینترنتی مربوط به ها از روش کتابخانهتحقیق برای گردآوری یافته

 و گرجستان استفاده شده است.  های کشورهای ترکیهسازمانها و وزارتخانه

 محیط شناسی تحقیق -2-2

 موقعیت جغرافیایی -1-2-2

ی اشود که چندین منطقة مشهور را که در مطالعات منطقهآسیای جنوب غربی به عنوان یک حوزة جغرافیای وسیع به کار برده می

، آسیای قسمتی از شبه قاره هند بخشهایی از منطقة قفقاز، شامل به مثابة مناطقی جداگانه محسوب میشوند، در خود جای میدهد

توان به شکل مثلثی دید که اضالع جنوب غرب آسیا را می در واقعآسیای صغیر و شامات و مصر در شمال شرق آفریقا.  ،مرکزی

شود.)نقشه پایین(. اب المندب میگانه آن شامل؛ تنگه بسفر و داردانل در ترکیه،کوه های پامیر در مشرق و سرانجام، خلیج عدن و بسه

از ایران، ترکیه، سوریه، عراق، اردن، لبنان، فلسطین اشغالی، تند شود که عبارکشور مستقل را شامل می 19بخش از جهان ین ا

وبی و .)یعقمتحده عربی، قطر، بحرین، کویت، پاکستان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان و گرجستانت عربستان، یمن، عمان، امارا

 (.81: 1398دیگران، 

 

 موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی جنوب غرب آسیا-نقشه

 Source: Macforlane, 2008 
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 موقعیت ژئوپلیتیکی-2-2-2

ها ها، تنگهاز نظر موقعیت ژئوپلیتیکی نیز این بخش از جهان ، اتصال دهنده سه قاره آسیا ، اروپا و آفریقا می باشد که با وجود گذرگاه

 ای سوق الجیشی، با اهمیت ویژههای استراتژیک مثل کانال سوئز ، تنگه بسفر و داردانل ، تنگه باب المندب و هرمز، منطقهآبراههو 

 (.Macforlane, 2008گردد. )المللی و جهانی محسوب میو مورد توجه قدرتهای بین

 ویژگی های طبیعی-3-2-2

 ناهمواری، اقلیم و منابع آب -1-2-2-2

های خشک و رسد، که ترکیبی از ارتفاعات و دشتای به نظر میها، سرزمین گسیختهه جنوب غرب آسیا از نظر ناهمواریمنطق

از نظر اقلیمی به علت موقعیت جغرافیایی، . باشد، شبه جزیره عربستان، جزایر و غیره میهافالتخیز، های حاصلصحراها، جلگه

جغرافیایی، از الگوهای آب و هوایی متفاوتی برخوردار بوده و از الگوهای کوهستانی تا  متنوعکشیدگی سرزمینی و وجود عوارض 

بر دسترسی به منابع آبی و پهنه های وسیع آبی آزاد جهان، از منابع آب  ، عالوهاز نظر منابع آبی. شودخشک صحرایی را شامل می

های ترین چالشبوده ولی با این وجود، کمبود آب یکی از عمدهبرخوردار  ...ای مهمی هم چون سند، دجله، فرات، ارس ورودخانه

 (.6: 1392رومینا، .)آیدبیشتر کشورهای جنوب غرب آسیا به شمار می

 اقتصادی  -ویژگی های انسانی -4-2-2

 ویژگی های انسانی-1-3-2-2

دیرین بشر و از محورها و مسیرهای  هایجنوب غربی آسیا به طور تاریخی یکی از کا نون های عمده پیدایش تمدن ها و فرهنگ

ویژگی بزرگ منطقه جنوب غربی آسیا این است که در بین . عمده تبادل فرهنگی، علمی و تجاری بین شرق و غرب عالم بوده است

درصد مردم کشور ها مسلمان هستند و این منطقه به عنوان بخش  90دین اکثریت است و بیش از  سالممردم این منطقه، دین ا

ترین گروه های زبانی در این منطقه های عربی ، فارسی ، ترکی و اردو پر تکلمو زبان کندعمل می سالمزی ناحیه فرهنگی جهان امرک

ترکیه و ایران پرجمعیت ترین و قطر . پاکستان، از نظر جمعیتی تفاوت های زیادی بین کشورهای منطقه به چشم می خوردهستند. 

 (.82: 1398یند.)یعقوبی و دیگران، های منطقه به شمار می آترین کشورو بحرین کم جمعیت

 اهمیت اقتصادی-2-3-2-2

غنی به حساب آمده و وجود منابع فسیلی و معادن فلزی و غیرفلزی اهمیت آن را  ،این منطقه از نظر منابع زیرزمینی و سرزمینی

میلیارد بشکه نفت  17-44متر مکعب گاز و دریای خزر تریلیون  2462میلیارد بشکه نفت و  715خلیج فارس . دوچندان نموده است

(. مدیترانه شرقی نیز که در بردارنده کشورهای جنوب 82: 1398. )یعقوبی و دیگران، تریلیون متر مکعب گاز، ذخیره دارد 232و 

 .)ذخایر گاز جهانی است %5تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز می باشد که معادل  125باشد دارای غرب آسیا می
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www.energyfuse.org عالوه بر این برخی از کشورهای آن مانند ترکیه، امارات متحده عربی و عربستان، همه ساله درآمد .)

 کنند.زیادی را از طریق گردشگری کسب می

 مبانی نظری-3

 ژئوپلیتیک-1-3

به بخشی از معلومات حاصله ناشی از وضع شد؛ « رودولف کیلن»م توسط دانشمند سوئدی بنام .1899واژة که ابتدا در سال این 

ژئوپلیتیک عبارت است »توان بیان نمود: در تعریف ژئوپلیتیک می (.13: 1385حافظ نیا، )ارتباط بین جغرافیا و سیاست اطالق گردید

ی در سطح های سیاسگیریها بر تصمیمتوسط صاحبان قدرت و اندیشه و تأثیر آن المللست بینهای قرائت و نگارش سیااز شیوه

وری و حفظ منابع جغرافیایی یا در تعریفی دیگر؛ ژئوپلیتیک دانش شناخت، کسب، بهره (.22: 1377میرحیدر،«)ایملی و منطقه

 (.28: 1396جان پرور، )ای و جهانی است قدرت در مناسبات فروملی، ملی، منطقه

 مناسبات ژئوپلیتیکی-2-3

(  174: 1396ازیگران ژئوپلیتیک، مبتنی بر منابع جغرافیایی قدرت است)جانپرور، مناسبات ژئوپلیتیکی در واقع مناسبات بین ب

ها و بازیگران سیاسی بر پایه ترکیب عناصر قدرت، سیاست و بعبارتی مناسبات ژئوپلیتیکی؛ روابطی هستند که بین کشورها، دولت

 (.362: 1385نیا، شود.)حافظجغرافیا برقرار می

 های پژوهشیافته-4

 (.www.ticaret.gov.trکیلومتر مرز مشترک با یکدیگر دارند. ) 276ه و  گرجستان ترکی

در « گل رز»در پی وقوع انقالب « ادوارد شواردنادزه»، یعنی همزمان با برکناری 2003با نگاهی به روابط ترکیه و گرجستان از 

شود مناسبات ژئوپلیتیکی بین در ترکیه از سوی دیگر، مشخص می« رجب طیب اردوغان»وزیریگرجستان از یکسو و آغاز نخست

 روند رو به رشد و مثبتی را داشته است.  2020این دو کشور جنوب غرب آسیا تا 

http://www.ticaret.gov.tr/
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 source :(.www.ticaret.gov.tr)گرجستان   -موقعیت جغرافیایی مرز مشترک ترکیه-نقشه                

ی ژئوپلیتیکی تاثیرگذار در این روابط در فاصله زمینه به تحلیل مناسبات ترکیه و گرجستان در قالب متغیرهااکنون با این پیش

 میالدی پرداخته خواهد شد. 2020تا  2003سالهای 

 مناسبات ژئوپلیتیکی ترکیه و گرجستان-1-4

 گذاری خارجی متقابل، حضور شرکتهای تجاری، حجم تجارت سالیانه و...(مناسبات اقتصادی) سرمایه-1-1-4

فروپاشـــی شوروی، در سیاست قفقازی خود همـواره رویکردی امنیتی و راهبردی به منطقه داشت اما با ترکیه در دوران پـــس از 

روی کار آمدن رجب طیب اردوغان و حزب  عدالت و توســعه و تــالش ایــن حــزب بــرای ســرعت بخشیدن به اصالحات 

گذاران بخـش خصوصـی، منجر شد کـه جمله تجار و سرمایههای حامیان اجتماعی ایـن حـزب از اقتصـادی و همچنـین درخواست

دولـت جدیـد، سیاست قفقازی ترکیه را به صـادرات کـاال و سرمایه و دیپلماسی اقتصـادی معطـوف کنـد. بدین منظور دولت آنکارا 

کشور افزایش داد. به این ترتیب  اقتصادی را در این گذاریگذاران ترک در گرجستان پرداخته و میزان سرمایهبه حمایت از سرمایه

ترکیه در راستای تحقق یکی از اهداف سیاست خارجی؛ یعنی فعال کردن دیپلماسی اقتصادی و حرکت در راستای توسعه روابط 

اقتصادی با کشورها و بویژه همسایگان حرکت کرد. به منظور بررسی سطح روابط اقتصادی ترکیه و گرجستان، این روابط در قالب 

گذاری متقابل اقتصادی، وضعیت فعالیت شرکتهای تجاری در کشور متقابل و ... رهایی چون حجم تجارت ساالنه، حجم سرمایهمتغی

 بررسی خواهد شد.

 حجم تجارت خارجی متقابل-1-1-1-4

تصادی از نظر میزان وزیری اردوغان در ترکیه و برکناری ادوارد شواردنادزه در گرجستان، افزایش مراودات اقهمزمان با آغاز نخست

تجارت ساالنه در دستور کار سیاست خارجی دو کشور قرار گرفت و در حال حاضر ترکیه  شریک تجاری نخست گرجستان محسوب 

میلیون دالر در سال فراتر  200، میزان مبادالت دو کشور هیچگاه از 2003تا  1995شود. در فاصله سالهای می

http://www.ticaret.gov.tr/
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میلیون دالر بود که در  320، میزان تجارت متقابل دو کشور معادل 2004اما در سال (  ,2017Aleksanyan :316رفت)نمی

میلیارد دالر مراودات  2/1،  645، 404به ترتیب  2008و  2006، 2005سالهای بعد روند افزایشی به خود گرفته است. در سالهای 

نامه تجارت آزاد را ، گرجستان و ترکیه موافقت2007ر در نوامب (. et all,  Tsikhelashvili &2011 :29اقتصادی دو طرف بود.)

نامه، حجم تجارت دو جانبه به شدت افزایش یافت و به همین دلیل است که امضا کردند و به محض عملی شدن اجرای این موافقت

روند رو به  (  ,2014Matevosyan :138تفلیس به وقوع پیوست.)-یک جهش عمده در مراودات اقتصادی آنکارا 2008در سال 

میلیارد دالر صادرات ترکیه  72/1رسد که میلیارد دالر می 96/1یابد و به نیز ادامه می 2014رشد روابط اقتصادی دوجانبه در سال 

(. همچنین بر اساس گزارش اداره آمار ,2015Georgia’s  Foreign Tradeمیلیون دالر صادرات گرجستان بوده است. ) 239و 

میلیارد دالر  8/1میلیارد دالر بود که از این مقدار،  8/12، حجم کلی تجارت خارجی گرجستان میالدی 2019گرجستان، در سال 

میلیون دالر سهم صادرات  200میلیارد دالر آن سهم صادرات ترکیه و  6/1آن سهم تجارت خارجی با کشور ترکیه بوده است که 

، منجر به کاهش مبادالت تجاری طرفین شده است. طبق گزارش اداره ملی 2020باشد. شیوع پاندمی کرونا از اوایل گرجستان می

درصد  6/11(، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2020)اواخر سال  2020آمار گرجستان، حجم مبادالت تجاری با ترکیه تا ژانویه 

 (. www.economic.mfa.irشود.)می 9201میلیارد دالری سال  8/1میلیون دالر از کل  200کاهش داشته است. این رقم معادل 

 میالدی. 2003روند مبادالت تجاری ترکیه و گرجستان بعد از -جدول

 2019    2014    2008     2006     2005     2004     سال میالدی

حجم تجارت 

خارجی ترکیه 

 گرجستان-

میلیون  320 

 دالر

میلیون  404 

 دالر

میلیون  645

 دالر

میلیارد  2/1

 دالر

میلیارد  96/1

 دالر

میلیارد  8/1

 دالر

 جدول از نویسندگان

میلیارد دالر در  3تفلیس رساندن مبادالت تجاری دو کشور به میزان -گذاری نهایی آنکارابا وجود تاثیر منفی پاندمی کرونا، هدف

 (.www.trt.net.tr باشد.)سال می

 گذاری خارجی متقابلسرمایه-2-1-1-4

گذاری سالیانه ترکیه در گرجستان نیز روند رو به افزایشی داشته است و همان تحول مثبت حجم تجارت خارجی را میزان سرمایه

رجستان گذاری مستقیم ترکیه در گ، سرمایه2003-1997گذاری ترکیه نیز ردیابی کرد. در فاصله سالهای توان در سیاست سرمایهمی

میلیون دالر آمریکا رسید که عمدتاً در حوزه صنعت، خدمات،  834، به 2007تا سال  میلیون دالر بود که با افزایشی چشمگیر 203

(. در نهایت نیز ترکیه در   ,2017Aleksanyan :316ها انجام شد.)ساخت و نوسازی امکانات دولتی و نظامی، راه آهن و بزرگراه

http://www.economic.mfa.ir/
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 میلیون دالر سرمایه وارد اقتصاد این کشور کرده است.) 236گذار در گرجستان، میزان دومین کشور سرمایهبعنوان  2019سال 

www.georgiatoday.geکند:(. نگاهی به جدول ارائه شده، این روند را بخوبی منعکس می 

 انگذاری ترکیه در گرجستروند سرمایه-جدول

 2019            2007       2003        سال میالدی

میزان سرمایه گذاری ترکیه 

 در گرجستان

 میلیون دالر 236            میلیون دالر 834    میلیون دالر 203    

 جدول از نویسندگان

 8/7و  6/7، به ترتیب 2016تا  2009و همچنین  2008تا  2003طبق آمار ارائه شده از سوی بانک جهانی، در فاصله بین سالهای 

گذاری خارجی صورت گرفته در کشور گرجستان متعلق به ترکیه بوده و این کشور را به همراه جمهوری درصد از کل سرمایه

 :World Bank group, 2018دهد.)گذار در گرجستان قرار میآذربایجان، بریتانیا و هلند، در ردیف چهار کشور بزرگ سرمایه

27.) 

 شرکتهای فعال تجاری-3-1-1-4 

ای شرکت ترکیه 500از نظر فعالیت شرکتهای فعال تجاری، طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد ترکیه در حال حاضر حدود 

 (.  www.hurriyetdailynews.comدر گرجستان فعالیت دارند.)

گذاری آنها ای و حجم سرمایههای مرتبط با بخش انرژی در گرجستان، به تعدادی از مهمترین شرکتهای ترکیهگذاریرمایهعالوه بر س

 های دیگر اقتصاد این کشور اشاره خواهد شد:در بخش

و نیم  1حدود ، 2020تا  2009گذاری شرکت خود در گرجستان را از ، سرمایه«گذاران ترکیهالمللی سرمایهانجمن بین»رئیس  

 (. www.trt.net.trهزار نفر در این کشور ایجاد شغل کرده است.) 22میلیارد دالر ذکر کرده که برای 

( است که بر صنعت ارتباطات این Turksell« )ترکسل»ای فعال در گرجستان، شرکت معروف یکی از بزرگترین شرکتهای ترکیه

 (.  ,2017Aleksanyan :316از جمعیت گرجستان، مشترک این شرکت ارتباطی هستند.) %90تسلط دارد زیرا کشور 

هایی مهم از جمله: ساخت سفارت ترکیه در ، پروژه« Baytur» ،«Borova»،«Burc»،«Ustay»،«Zafer»هایی مانند شرکت

المللی تفلیس، ساخت سازی فرودگاه بین، مدرن«Supsa»تفلیس و سفارت گرجستان در آنکارا ، ساخت یک ترمینال نفتی در 

 اندفرودگاه جدید و بازسازی فرودگاه باتومی را انجام داده

http://www.georgiatoday.ge/
http://www.hurriyetdailynews.com/
http://www.trt.net.tr/


 

130 
 

( نیز از شرکتهای معروف ساخت و ساز ترکیه است که راه آهن و پایانه بندر باتومی گرجستان را er Arda Group-Şenشرکت)

 (. ,2017Aleksanyan :317.) تاسیس کرده است

میلیون دالر را برای  200ای به ارزش نامه، با دولت گرجستان توافق2011( در ژوئیه  Adjar Energy 2007ای ) شرکت ترکیه

گذاری؛ میلیون کیلووات ساعت در این کشور امضا کرد که در پی این سرمایه 560ساخت سه نیروگاه برق با تولید ساالنه ترکیبی 

خلوچاوری »شروع به کار کرد. نیروگاه آبی  2018در اوایل تابستان « کرناتی» و نیروگاه  2017ارس در م« 1خلوچاوری»نیروگاه برق 

(. در زمینه صنعت بانکداری نیز ترکیه حضور فعالی در گرجستان دارد. Guthrie, 2018 برداری نرسیده است.)نیز هنوز به بهره« 2

در « Didibank »و « Ziraat Bank» ،« Exim Bank »، 2012از  «Ishbank »، 2001از « Elmak Bank »هایی مانند بانک

 (.  ,2017Aleksanyan :317های داخلی در گرجستان فعالیت دارند.)زمینه تامین اعتبار  برای پروژه

شهای های بزرگ و قابل توجهی در بخشود که حضور شرکتهای تجاری ترکیه در گرجستان منجر به اجرای پروژهبنابراین مالحظه می

 مختلف اقتصاد گرجستان شده است.

  قدرت نرم ترکیه در گرجستان )روابط فرهنگی(-4-1-2

، بر روی قدرت نرم ترکیه در کسب نفوذ اقتـصادی، سیاسـی و فرهنگی تأکید می شود و «عمق استراتژیک»در چارچوب استراتژی 

اردوغان بوده است. بسیاری از محققان در تحلیل روابط ترکیه قدرت نرم از مهمترین ابزارهای پیشبرد سیاست خارجی مـدنظر دولت 

دهد، توجه کمتری دارند. استراتژی و گرجستان، به روابط فرهنگی این دو کشور که به شدت روابط دو جانبه را تحت تأثیر قرار می

ای به دست آورد. ، اهمیت ویژه2003وزیری اردوغان در سال در سیاست خارجی ترکیه پس از آغاز نخست« قدرت نرم»گیری از بهره

هدف اصلی این استراتژی نیز گنجاندن کشورها و بازیگران جدید در حوزه نفوذ ترکیه در اثر توسعه فعال اقتصاد، علم، فناوری، آموزش 

 و دیپلماسی است.  رهنمودهای اصلی سیاست  قدرت نرم ترکیه عبارتند از :

 های فرهنگی و پیشبرد زبان. همکاری 

  مکاری علمی .ه 

  همکاری(.2017 :318های اقتصادیAleksanyan,  .) 

سیاسی، حضور دیپلماتیک و فرهنگی خود را در گرجستان با موفقیت افزایش داد که  -ترکیه به موازات فعالیتهای اقتصادی و نظامی

ن به یکی از مهمترین اهداف برای کند. گرجستااین امر به تقویت نقش ترکها در این کشور و همچنین در منطقه قفقاز کمک می

ترکیه تبدیل شده است و احمد داوود اوغلو با اشاره به وابستگی متقابل اقتصادی با گرجستان، روابط ترکیه « قدرت نرم»استفاده از 

 میدانست. « برجسته ترین نمونه موفقیت ترکیه در منطقه»با این کشور را 

 کنند عبارتند از: ترکیه را در گرجستان اعمال می« قدرت نرم»مراکز و مؤسسات اصلی که سیاست 

  وزارت امور خارجه 
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 وزارت گردشگری و فرهنگ 

 آژانس همکاری و توسعه بین( المللی ترکیهTiKA ) 

 وزارت دیپلماسی عمومی 

  بنیاد یونس امره 

 ( .)دیانت( 2017 :318اداره امور مذهبی ترکیهAleksanyan,  .) 

های بهداشتی، های بزرگ جهانگردی، فرهنگ، توسعه، مراقبتسازی پروژه، به پیادهTiKAالمللی ترکیه یا آژانس همکاری و توسعه بین 

ای را تحت عنوان ، پروژه2003و بویژه  2000های بشردوستانه و همچنین توانبخشی در گرجستان اقدام کرده است و از سال کمک

شود و سات آموزش عالی گرجستان دپارتمانهای مطالعات ترکی تأسیس میکند که در چارچوب آن؛ در مؤساجرا می« تورکولوژی»

ها؛ توسعه حوزه تحقیقات در مورد ترکیه و افزایش سطح عالقه به ترکیه در میان مردم گرجستان است. اندازی این بخشهدف از راه

قرقیزستان در جایگاه دوم قرار دارد های اجرایی انجام شده از سوی آژانس مربوطه، گرجستان، پس از از نظر تعداد پروژه

(105: 2014Matevosyan, این واقعیت حاکی از اهمیت ویژه گرجستان در سیاست خارجی ترکیه در راستای بهره .) وری از

 قدرت نرم این کشور است. 

هنگی یونس امره افتتاح ، در دانشگاه دولتی تفلیس )جاواویشویلی( مرکز فر«یونس امره»، با مشارکت صندوق بنیاد 2012در سال 

شد که هدف آن انجام مطالعات جامع درباره ترکیه است. این مرکز، رویدادهای فرهنگی و همچنین مراسم مربوط به ایام مهم فرهنگی 

ر های آموزشی در زمینه مطالعات ترکی از دیگهای علمی و برگزاری دورهکند، همچنین اجرای پروژهترکیه را در گرجستان برگزار می

 (.  ,2017Aleksanyan :318رود.)اقدامات این بنیاد به شمار می

ای از اسالم در گرجستان، ( نیز از طریق ترویج و تفسیر برداشت ترکیهDiyanetاداره امور مذهبی ترکیه، موسوم به اداره دیانت )

با مسلمانان منطقه آجاری گرجستان نیز روابط  کند. اداره امور مذهبی ترکیه به عنوان یک نهاد دولتی،نفوذ این کشور را تسهیل می

آموزان (، اداره دیانت با مرمت و ساخت مساجد، تبلیغات اسالمی، انتخاب دانش ,2011Ivanov :83و پیوندهای محکمی دارد)

 (.  ,2017Aleksanyan :318برد.)های کالمی در ترکیه و... اهداف خود را به پیش میگرجی برای تحصیل در دوره

گانه مرتبط با اجرای سیاست قدرت نرم ترکیه در گرجستان، فعالیتهای مرتبط با دیپلماسی عمومی را نیز که هدف وسسات ششم 

اند. الزم به ذکر است که وظیفه بهبود و ها بوده است با موفقیت اجرا کردهاز آن تشکیل یک تصویر مثبت از ترکیه در بین گرجی

شود. دیپلماسی وزیر ترکیه انجام میتوسط وزارت دیپلماسی عمومی و تحت نظارت نخست هماهنگی روابط بین این موسسات،

دهد. در انتهای بحث قدرت عمومی به عنوان نیرو محرکه قدرت نرم، تصویری جذاب از ترکیه را با موفقیت در گرجستان شکل می

های االصل، مساجد حنفی بویژه در بین مسقطیهای آذریرسد که گرجستانینرم ترکیه در گرجستان، ذکر این نکته الزم به نظر می

های آبخازی که در ترکیه زندگی های البی ترک در جمهوری خودمختار آجاریای گرجستان و وجود خانوادهگرجستان، وجود گروه

  ,Aleksanyanروند.)کنند و از تجار معروف این کشور هستند، از دیگر عناصر مهم قدرت نرم ترکیه در این کشور به شمار میمی

319: 2017.) 
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وزیری و ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان، به طور فعاالنه سیاستهای خود را در با وجود این واقعیت که ترکیه در دوران نخست 

کند و با وجود کسب موفقیتهای عمده در این مسیر و بهبود قبال گرجستان و در راستای هماهنگی با استراتژی قدرت نرم اجرا می

های فرهنگی در گرجستان ریق، اما هنوز هم الزم است در زمینه آموزش، توسعه جامعه مدنی و برنامهروابط با این کشور از این ط

 اقدامات بیشتری انجام بپذیرد.

 «بحران اوستیای جنوبی و آبخازیا»تمامیت ارضی گرجستان،  -3-1-4

، «آبخازیا»و « اوستیای جنوبی»حران دائمی است: در ارتباط با تمامیت ارضی گرجستان، این کشور از نظر ژئوپلیتیک، دارای دو کانون ب

شوند، زیرا مردم این دو منطقه از که نزدیک به سه دهه و از زمان استقالل این کشور به عنوان منبع بحران ژئوپلیتیکی تلقی می

هزار نفر)در  246با جمعیت کیلومتر مربع وسعت و  8600آبخازیا با اند. طلبانه از گرجستان بودهدارای تمایالت جدایی 1991همان 

دهند. اوستیای جنوبی نیز ها تشکیل میدر غرب گرجستان و شمال دریای سیاه واقع است و اکثر جمعیت آن را روس(، 2018سال 

(،در شمال گرجستان و جنوب جمهوری 2019هزار نفر جمعیت )در سال  57وسعت گرجستان( و  4/5کیلومتر مربع وسعت ) 3900با 

وستیای شمالی واقع است و بیشتر جمعیت آن، با وجود سکونت در داخل جغرافیای سیاسی گرجستان، دارای تابعیت خودمختار ا

(. آبخازیا و اوستیای جنوبی پس از سه دهه تنش و درگیری با دولت مرکزی گرجستان en.populationdata.netروسی هستند. )

نشینی نیروهای ارتش گرجستان از این منطقه)در اثر یای جنوبی و عقبدر اوست 2008طلبی، سرانجام در پی جنگ بر سر جدایی

المللی شدند. روسیه به عنوان نخستین کشور، مداخله مستقیم ارتش روسیه(، اعالم استقالل یکجانبه کرده و خواستار شناسایی بین

جهانی قرار نگرفت و روسها از حمایت جهانی  استقالل این دو منطقه را به رسمیت شناخت ولی استقالل این دو منطقه مورد استقبال

رسد که جدایی و استقالل یکجانبه آبخازیا و (. طبیعی به نظر می18: 1389در این زمینه برخوردار نشدند.)درویشی و محمودآبادی، 

ک گرجستان درصد از خا 20)که منجر به تجزیه حدود  2008اوستیای جنوبی در پی رویدادهای خونین هشتم تا دوازدهم اوت 

ای اساسی بر پیکره جغرافیای سیاسی گرجستان وارد و تمامیت ارضی این کشور را تهدید کند و هرگونه تالش برای به گردید( ضربه

 رسمیت شناختن خارجی این موضوع از سوی کشورهای دیگر، مناسبات سیاسی آن را با گرجستان دچار چالش اساسی نماید.
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 :source طلب اوستیای جنوبی و آبخازیاموقعیت جغرافیایی دو منطقه جدایی -نقشه 

              www.georgianjournal.ge 

آبخازیا به زور متوسل شد، با مواضع طلبان اوستیا و گرجستان که روسیه در حمایت از جدایی 2008درابتدا، ترکیه در طول بحران 

( sussman & sascha, 2008: 90تر غرب علیه روسیه همکاری نکرد و مواضع نرمتری نسبت به مسکو اتخاذ کرد)سختگیرانه

این موضع در سیاست خارجی ترکیه در آغاز جنگ یاد شده نشان داد که روابط ترکیه و گرجستان تا حدی منوط به میزان تامین 

با این جمالت رجب طیب اردوغان  2008ترکیه در منطقه است. موضع رسمی ترکیه در پی حمله روسیه به گرجستان در سال  منافع

 اعالم شد:

خواهند در بحران گرجستان، این کار برای ترکیه مناسب نخواهد بود که به یک طرف سوق پیدا کند. بعضی از دولتها می»         

متحده است و  ترین متحد ما یعنی ایاالتمتحده یا با روسیه وارد کنند. یکی از دو طرف، نزدیک ایاالت ترکیه را به یک سو؛ یا با

«. طرف دیگر نیز روسیه است که حجم تجاری مهمی با آنها داریم. ما در راستای منافع ملی ترکیه عمل خواهیم کرد

(www.atlanticcouncil.org.) 

مدت با شرکای گرجی در قفقاز شد. اما ترکیه ناگزیر بود به عنوان عضو ناتو، بین تنش مقطعی و کوتاهاین سیاست آنکارا باعث ایجاد 

روابط خود با گرجستان و ایاالت متحده از یک سو و همچنین روسیه که یک شریک تجاری مهم و بزرگترین منبع گاز طبیعی ترکیه 

 ,Akpınarگرجستان را در این راستا تفسیر کرد.) 2008ترکیه در قبال بحران  گیری اولیهاست، تعادل برقرار کند و شاید بتوان موضع

(. ترکیه در حین اجتناب از به رسمیت شناختن و ایجاد پیوندهای سیاسی رسمی با مقامهای سیاسی آبخازیا؛ بر ایجاد 56:2011

ها و همچنین روابط تجاری باالی گذاریو سرمایه روابط اقتصادی با این منطقه متمرکز شده است که البته با توجه به حضور اقتصادی

http://www.georgianjournal.ge/
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(. توجه به این واقعیت مهم است که ترکیه در طول حاکمیت حزب clayton , 2014روسیه با آبخازیا، چندان چشمگیر نیست. )

ا را به رسمیت عدالت و توسعه، از نظر سیاسی همواره از تمامیت ارضی گرجستان حمایت کرده و استقالل اوستیای جنوبی و آبخازی

توان در اظهارنظرهای دولتمردان این کشور مشاهده کرد. بعنوان نمونه رجب طیب اردوغان شناسد و این مسئله را به دفعات مینمی

 ،  بر حمایت قاطع ترکیه از حفظ تمامیت ارضی این کشور تاکید کرد.)2019وزیر گرجستان در اکتبر در دیدار با نخست

www.agenda.ge(، از دید 2008گیری دولت ترکیه در قبال بحران ارضی گرجستان )به استثنای مقطع کوتاهی از (. این موضع

 نظامی دوکشور شده است.-اقتصادی-گر در گسترش مناسبات سیاسیمقامهای این کشور دور نمانده و عاملی تسهیل

 استراتژیک-مناسبات نظامی-4-1-4

امنیتی، نقش گرجستان در طراحی استراتژیک ترکیه مهم است و روابط دوجانبه ترکیه و گرجستان  -ربحث مربوط به روابط نظامید

گرجستان در منطقه ژئوپلیتیکی قفقاز تبدیل شده است. در این -آذربایجان-ترکیه« گانه استراتژیکسه»ناپذیر ازبه بخشی جدایی

ای بار در سال( و با هدف بحث در مورد موضوعات همکاری استراتژیک منطقه 2) 2012ور از سال راستا جلسات وزرای خارجه سه کش

در زمینه تضمین امنیت خطوط لوله انرژی، رو به گسترش  2014جانبه نیز از سال های نظامی سهشود و همکاریبرگزار می

ترین اهدا کنندگان کمکهای و اتحادیه اروپا، یکی از اصلیدر حوزه کمکهای نظامی، ترکیه بعد از آمریکا  (.Veliyev ,2015است.)

آغاز شده، با به قدرت رسیدن  1998بین دو کشور و از سال  1996رود. این کمکها که طی قرارداد نظامی به گرجستان به شمار می

ر به نیروهای مسلح گرجستان هزار دال 550میلیون و  1، ترکیه 2005در سال  حزب عدالت و توسعه نیز تاکنون ادامه داشته است.

درحدود  2009در سال  میلیون دالر، 2،125به میزان  2008میلیون دالر، در سال  8/1 درحدود 2006کمک کرد، این رقم در سال 

  ,Aleksanyanهزار دالر بود.) 350میلیون و  3، گردش مالی تجارت نظامی بین دو کشور بیش از 2010در سال  میلیون دالر  و 1

میلیون دالر در بخش لجستیک نظامی گرجستان  17کمک نظامی ترکیه با افزایش چند برابری، معادل  2018(. در سال 2017 :314

 (.www. tass.comبود.)

 م. 2018تا  2005حجم مالی کمکهای نظامی ترکیه به گرجستان از -جدول

 2018    2010    2009    2008     2006     2005     سال میالدی

حجم کمک 

نظامی ترکیه به 

 گرجستان

میلیون  55/1  

 دالر

میلیون  8/1  

 دالر

  12/2  

 میلیون دالر

میلیون  1   

 دالر

میلیون  3/3  

 دالر

   17 

 میلیون دالر

 جدول از نویسندگان

http://www.agenda.ge/
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المللی، برگزاری های مهم در تعیین سطح کیفی روابط نظامی و استراتژیک کشورها در محیط بینبا توجه به اینکه یکی از شاخص 

های نظامی هاست، لذا در این مورد، دو کشور ترکیه و گرجستان رزمایشهای نظامی مشترک و تنوع این رزمایشمنظم رزمایش

 ن آنها عبارتند از: کنند که مهمتریمختلفی برگزار می

آغاز شده و رزمایشهایی نظامی در « یجانجمهوری آذربا-گرجستان-ترکیه»های دفاعی سه جانبه بین مکاریه 2012از سال -1

گیرد. هدف های این سه کشور انجام میبا مشارکت نیروهای عملیات ویژه ارتش« عقاب قفقاز»قالب این همکاری دفاعی؛ همچون 

ربه نظامی سه کشور گذاری دانش و تجشتراکاری نیروهای عملیاتی ویژه سه کشور و به های عقاب قفقاز؛ تعمیق همکااز رزمایش

 است. 

که به سرپرستی ستاد کل « جمهوری آذربایجان-گرجستان-ترکیه»، با مشارکت 29«ابدیت»های چندملیتی تحت عنوان رزمایش-2

های ملیتی نظامی و توسعه همکارییجاد تیپ چندها؛ انیروهای مسلح گرجستان و ترکیه برگزار میشود. هدف از این رزمایش

این سناریو مبتنی بر اصول عملیات صلح و محافظت مؤثر از خط  استراتژیک مؤثر، با تاکید بر حفاظت از خطوط لوله انرژی است.

 (.Ministry of Defence of Georgia, 2020در شرایط بحرانی است. )« جیهان-تفلیس -باکو»لوله نفتی 

اقتصادی غربی،  ور این گرجستان به منظور عضویت در پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( و ادغام در سایر ساختارهای سیاسی عالوه ب

دهای سیاسی و نظامی ترکیه را بعنوان یک کشور الگو در نظر دارد و ترکیه نیز بارها از عضویت گرجستان در راه عضویت در این نها

 (. Gochitashvili, 2020: 55 )آتالنتیکی حمایت کرده است.-یورو

مناسبات ژئوپلیتیکی دو کشور ترکیه و گرجستان به عنوان یک  استراتژیک در-امنیتی-با توجه به آنچه که مطرح گردید، بعد نظامی

 رسد ممکنمی متغیر مثبت عمل کرده و این بعد از مناسبات دو کشور با روندی رو به گسترش همراه بوده است. هر چند به نظر

و کشور به عنوان امنیتی این د-های نظامیاست در آینده، عواملی بیرونی و خارج از اراده ترکیه و گرجستان در مسیر توسعه همکاری

های متمایل به ناتوی گرجستان و ...، اما با این وجود گیریعامل منفی عمل کنند؛ مانند حساسیت بسیار باالی روسیه نسبت به جهت

 ه و رو به توسعه قلمداد کرد. (؛ در روابط کالن دو کشور، سازند2020تغیر ژئوپلیتیکی را تا زمان کنونی)توان نقش این ممی

 ئوپلیتیک انرژی ترکیه و اهمیت ژئوپلیتیکی گرجستانژ-5-1-4

گسترده در گرجستان بعلت موقعیت جغرافیایی مطلوب بین خزر و دریای سیاه، زیرساختهای حمل و نقل و خطوط انرژی، تجربه 

المللی، کشور مطلوبی برای ساخت و های نفتی بینهای مهم ترانزیتی و تجربه مشارکت موفق  با شرکتساخت و مدیریت پروژه

(. با Gochitashvili, 2020: 55رود. )برداری از خطوط متنوع انتقال انرژی منطقه قفقاز و آسیای مرکزی به اروپا به شمار میبهره

های انرژی خزر به جایگاه گرجستان در ژئوپلیتیک انرژی ترکیه بسیار عظیم است و مشارکت این کشور در پروژهزمینه، این پیش

عنوان یک کشور ترانزیت، جایگاه آن را در سیاست خارجی ترکیه تقویت کرده و باعث شده است که دو کشور لزوماً به هم وابسته 

                                                           
29 Eternity 
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ت غرب و بویژه اتحادیه اروپایی و ایاالت متحده آمریکا، امروزه گرجستان بعنوان یک های ترکیه و حمایلذا با توجه به تالشباشند. 

 های متعدد مرتبط با انرژی منطقه قفقاز و خزر مشارکت کرده است:کشور معبری، در پروژه

« سانگاچال»ز  پایانه گـاز را ا شود،(: که گاهی خط لولة قفقاز جنوبی نیز نامیده میBTC«)ارزروم -تفلیس -باکو»خط لولة گاز *

  به بهره برداری رسیده است. 2007کنـد. ایـن خـط لولـه از سال باکو به گرجستان و از آنجا به ترکیه منتقل مـی

-تفلیس-غرب برای انتقال نفت، خط لولة باکو -مهمترین بخش راهروی شرق: (SUPSA«)جیحان -تفلیس -باکو»*خط لولة نفتی 

ای در ساحل جیحان جمهوری آذربایجان و از طریق خاک گرجستان به پایانـه« ای سی جی»میدان نفتی  جیحان اسـت که نفت را از

کند. گرچه این خط لوله در ابتدا برای انتقال نفت از کشور آذربایجان طراحی شد؛ اما این ظرفیت را دارد کـه نفـت ترکیه منتقل می

میلیون تن نفت خام در سال به ترکیه دست  80را نیز انتقال و به ظرفیت انتقال  ویژه قزاقستانسـایر کشورهای حوزة دریای خزر به

 .(Gochitashvili, 2020: 36 یابد.)

    

 و موقعیت معبری گرجستان SUPSAو   BTCخطوط انتقال انرژی -نقشه

.source: carnegieendowment.org 

آذربایجان و به صورت بالقوه ترکمنستان به « دنیزشاه»گاز میدان نفتی (، برای انتقال TANAP، )«آناتولی -ترانس»*خط لوله گاز 

 (.www.tanap.com برداری رسید.)به بهره 2018ترکیه و سپس اتحادیه اروپا که در 

 (.Bilgin, 2015: 72 ( برای انتقال گاز قزاقستان به ترکیه.)Cyhane -Unye-Samsun«)سامسون-جیهان»* خط لوله گاز 
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مشاهده گردید، اهمیت گرجستان در ژئوپلیتیک انرژی ترکیه بسیار باال بوده و این متغیر ژئوپلیتیکی، با عبور خطوط  همانطور که

های انتقال انرژی متعدد از مسیر سرزمینی خود، توانسته در مقام عمل، نقشی سازنده در مناسبات کالن ترکیه با جمهوری لوله

       گرجستان ایفا کند.

 ایای و فرامنطقههای ژئوپلیتیکی ترکیه با سایر بازیگران منطقهان و اهمیت آن در رقابتگرجست-6-1-4

های آزاد دسترسی دارد. این ویژگی در کنار وجود معادن و منابع انرژی ازجمله نفت، گاز، گرجستان تنها کشور قفقاز است که به آب

ینه انتقال ذخایر عظیم نفت و گاز از خزر به غرب، باعث قرارگرفتن این زغال سنگ و برق و مهمتر از همه ایفای نقش ارتباطی در زم

در مورد روسیه بعنوان بازیگر تاثیرگذار شماره نخست در قفقاز؛ از  .ای شده استای و فرامنطقهکشور در کانون توجّه قدرتهای منطقه

اهرم جهت افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی و اقتدار خود استفاده آنجا که منابع عظیمی از گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد، لذا از این 

کند تا همچنان اروپا را به انرژی خود وابسته نگه دارد. در واقع، تسلط بر مسیرهای ترانزیت انرژی، بویژه به اروپا، برای روسیه به می

رژی خزر و آسیای مرکزی به اروپا، در گردد و لذا گرجستان بعنوان مسیر بالفعل ترانزیت انعنوان یک عامل برتری محسوب می

تواند تنها مسیر انتقال گاز روسیه به ارمنستان، متحد شود. از سوی دیگر، گرجستان میسیاست خارجی روسیه بااهمیت تلقی می

گرجستان، کوشد با تحکیم و تقویت حضور امنیتی خود در قفقاز و بویژه (. همچنین روسیه میOniani, 2018: 8 .)قفقازی خود باشد

تبار نیز بویژه در اوستیای عرصه را برای گسترش نفوذ ناتو و همسایگان رقیب درمنطقه همچون ترکیه محدود کند. وجود اقلیت روس

در نقطه مقابل برای اتحادیه اروپا، بعنوان یک قدرت  رود.جنوبی و آبخازیا، از دیگر عالئق ژئوپلیتیکی روسیه در گرجستان بشمار می

سازی منابع و معابر ترانزیت انرژی و همچنین قطع یا کاهش وابستگی به انرژی روسیه، از ای دارای منافع در قفقاز، متنوعفرامنطقه

عنوان دروازه ورودی قفقاز و یک مسیر ترانزیتی مناسب برای انرژی  تواند بهشود که گرجستان میاهداف استراتژیک محسوب می

-تفلیس-جیهان و خط لوله گاز باکو-تفلیس-داشته باشد. گرجستان با عبور خط لوله نفت باکو خزر، جایگاه مهمی در این زمینه

خوبی در برآوردن هدف اتحادیه اروپایی و کاهش نقش روسیه ایفای نقش کند. )رشیدی و ملکی، ارزروم از خاک خود، توانسته به

1398 :64.) 

عبور خطوط انتقال انرژی خزر -1از، گرجستان به چند دلیل عمده اهمیت دارد: برای کشور ایران نیز بعنوان یک بازیگر در منطقه قفق

از طریق خاک گرجستان به ترکیه و اروپا، به معنی از دست دادن موقعیت ژئوپلیتیکی مطلوب ایران در مسیر تبدیل شدن به کانون 

ای مرکزی و جمهوری آذربایجان و ترکیه اتصال انرژی شرق به غرب محسوب شده و همچنین باعث کاهش وابستگی کشورهای آسی

، از نظر استراتژیک به منزله «ناتو-جمهوری آذربایجان-ترکیه»نزدیکی گرجستان به محور -2به مسیر سرزمینی این کشور شده است.

ی آن با دیگر اارمنستان در قفقاز بوده و لذا گرجستان در سیاست خارجی این کشور و رقابت منطقه-روسیه-رویارویی با محور ایران

و قاطعیت روسیه در برخورد نظامی سخت با گرجستان، نشان داد که این  2008شود. هرچند حوادث قدرتها با اهمیت تلقی می

تواند به گسترش مناسبات با ترکیه و غرب بپردازد و بخوبی ظرفیت تحمل روسها را در برابر اقدامات کشور فقط بصورت محدودی می

نامه امنیت ملی در گرایش بیش از حد به ساختارهای غربی به نمایش گذاشت. اما در هر صورت و طبق آیین عملی کشورهای قفقاز

شوند و ایران در مالحظات سیاست خارجی گرجستان جایگاهی گرجستان، آمریکا و ترکیه شرکای راهبردی این کشور محسوب می
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تواند مسیر رسد اما گرجستان میبسیار دشوار و غیرقابل ممکن بنظر می (. هر چند در نگاه اول941: 1396ندارد.)کوالیی و رضایی، 

جایگزین ترکیه برای ایران، به منظور انتقال احتمالی انرژی این کشور به اروپا در آینده باشد و باعث کاهش وابستگی ایران به ترکیه، 

سیه با وجود روابط نزدیک سیاسی با جمهوری اسالمی، مخالف ای خود در امر ترانزیت انرژی شود. اما از این منظر نیز رورقیب منطقه

هرگونه قابلیت راهبردی و آلترناتیوی منابع انرژی ایران از طریق جغرافیای سیاسی گرجستان در بازار مصرف اروپاست با تکیه بر این 

 گوید:اصل خودخواهانه در سیاست خارجی خود که می

 (.941: 1396.)کوالیی و رضایی، « شودای ما خوب است، عادالنه شمرده میآنچه بر»                           

آمریکا نیز بعنوان یک بازیگر فعال در قفقاز بعد فروپاشی شوروی، اهداف مختلفی از حضور در گرجستان دارد که مهمترین آنها 

کنترل منابع  -2و تقویت حکومت این کشور. جلوگیری از گسترش نفوذ روسیه و ایران در گرجستان از طریق حمایت -1عبارتند از: 

گیری هرگونه قدرت رقیب در برابر حاکمیت آمریکا بر انرژی و مسیرهای انتقال نفت و گاز منطقه خزری برای جلوگیری از شکل

آمریکا در  بهبود فرصتهای تجاری-3گیرد( جهان.)گرجستان بعنوان مسیرانتقال این منابع، در پازل سیاست خارجی آمریکا قرار می

 جمهوری آذربایجان در منطقه. -گرجستان-حمایت و تقویت محور ترکیه -5مقابله با بنیادگرایی در قفقاز  -4گرجستان 

ای قفقاز برای کشورهایی چون ایران، روسیه و اتحادیه اروپا و... بیان با توجه به آنچه در مورد اهمیت گرجستان در رقابتهای منطقه

ای این کشور با رقبا پرداخته خواهد شد. نزدیکی ان اهمیت و جایگاه گرجستان برای ترکیه در رقابتهای منطقهگردید، اکنون به بی

ای با رقبا، اهداف متعددی را برای این کشور تواند در رقابتهای منطقههای قفقاز جنوبی و از جمله گرجستان، میترکیه به جمهوری

 زد از جمله:محقق کرده و یا در آینده امکانپذیر سا

 جانبه های پازل سهتحت فشار قراردادن ارمنستان با حمایت از آذربایجان. گرجستان در چارچوب همکاری

 شود.تکمیل کننده این هدف محسوب می« جمهوری آذربایجان-گرجستان-ترکیه»

  در ناتو.تحت فشار قرار دادن روسیه از طریق ایجاد جنگ روانی؛ با حمایت از عضویت احتمالی گرجستان 

 ها در این زمینه. رقابت با روسیه در زمینه انتقال انرژی به اروپا و از بین بردن انحصار روس 

 .گسترش نفوذ اقتصادی در گرجستان و در رقابت با روسیه و ایران 

  کاهش و قطع وابستگی ترکیه، جمهوری آذربایجان و کشورهای آسیای مرکزی به  موقعیت جغرافیایی ایران از

 انتقال انرژی قفقاز و خزر به غرب.نظر 

  تامین انرژی مورد نیاز ترکیه از منابع جمهوری آذربایجان و قطع وابستگی به واردات گاز از ایران با استفاده از

 (.TANAPمسیر گرجستان)با بهره برداری از پروژه 

  آهن جمهوری کاهش توان بازیگری ایران در قفقاز با استفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه گرجستان در اتصال راه

ای نزدیک به جمهوری خودمختار نخجوان، که به کاهش وابستگی آذربایجان به ترکیه و همچنین در آینده

بوم خود یعنی نخجوان، منجر خواهد شد.) با توجه آذربایجان به ایران به منظور اتصال زمینی به اروپا و واحد برون
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در « مگری»به اینکه هنور سرنوشت اتصال مستقبم نخجوان به خاک اصلی جمهوری آذربایجان از طریق کریدور 

 مشخص نیست(. 2020چارچوب توافقنامه صلح نوامبر 

 ای. و کنار زدن رقبای منطقه تحقق سیاستهای دکترین عمق استراتژیک دولت اردوغان بویژه در زمینه قدرت نرم 

 ای آمریکا  در چارچوب همگرایی با ناتو.های منطقهتحقق بخشی از سیاست 

مجموعه اهداف یاد شده که در چارچوب رقابتهای ژئوپلیتیکی ترکیه در منطقه قفقاز و در ارتباط با سایر بازیگران عمده تعریف 

سرزمینی این کشور قابل حصول نبوده و نیست. در یک بررسی کالن در مورد  شوند، جز با حضور گرجستان و استفاده از فضایمی

اند، برخی نیز همچون عضویت احتمالی گرجستان در ناتو، با توجه به برخورد اهداف فوق؛ برخی از آنها تاکنون به مرحله اجرا رسیده

ای ساکاشویلی و واکنش نظامی ارتش روسیه و بمباران گرشدید روسیه با چنین احتمالی)با توجه به آنچه در اثر اقدامات دولت غرب

در ماجرای اعالم استقالل اوستیای جنوبی و آبخازیا مشاهده گردید، انجام این برخورد شدید در آینده  2008فرودگاه تفلیس در سال 

ابستگی نخجوان به سوآپ گاز از مدت قابل حصول نیست و برخی از اهداف مانند قطع وهم دور از انتظار نخواهد بود(، بنظر در میان

بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان (. در عین حال  2020ای نزدیک محقق خواهد شد ) از پیامدهای توافقنامه صلح ایران در آینده

سعه گیری و تواهمیت گرجستان در دستگاه سیاست خارجی ترکیه برای دستیابی به اهداف یاد شده، بعنوان یک متغیر موثر بر شکل

 میالدی نقش مهمی داشته است. 2003روابط دو کشور، بویژه در بعد از 

 گیرینتیجه-5

سازد. سقوط شواردنادزه در ، وجود یک نقطه زمانی مرجع را متبادر می21تحول در مناسبات ژئوپلیتیکی ترکیه و گرجستان در قرن 

، آغازی بر ارتقاء 2003طیب اردوغان در ترکیه در سال جمهوری رجب وزیری و پس از آن ریاستگرجستان و آغاز دوران نخست

 شود.امنیتی، فرهنگی و ... محسوب می-اقتصادی، نظامی-آنکارا در تمامی ابعاد سیاسی-مناسبات ژئوپلیتیکی تفلیس

کشور از نتایج بررسی پژوهش کنونی حاکی از آن است که در بخش مربوط به روابط اقتصادی، حجم تجارت خارجی متقابل بین دو 

رسیده است. در بحث مربوط به  2019و  2008میلیارد دالر به ترتیب در سالهای  8/1و  2/1،  2003میلیون دالر در  200

گذار در گرجستان شده است و از نظر فعالیت شرکتهای تبدیل به دومین کشور سرمایه 2019گذاری خارجی، ترکیه در سال سرمایه

 اند.ها انجام دادههای بزرگی را در زمینه صنعتی و زیرساختدر در این کشور دارند که پروژه کمپانی فعال 500تجاری، ترکها 

در ارتباط با مناسبات فرهنگی و مولفه قدرت نرم، ترکیه از طریق مراکز ششگانه متولی قدرت نرم، موفق شده تا با انجام فعالیتهای 

 می و دولت گرجستان ایجاد کند.گسترده فرهنگی، تصویری مثبت و الگویی در افکار عمو

همواره از تمامیت ارضی گرجستان حمایت کرده و  در بعد حاکمیتی و سرزمینی،در طول حاکمیت حزب عدالت و توسعه، آنکارا 

و این مولفه نیز نقشی تسهیل کننده در ارتقاء مناسبات ژئوپلیتیکی  شناسداستقالل اوستیای جنوبی و آبخازیا را به رسمیت نمی

 طرف داشته است.دو
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امنیتی، ترکیه در کنار ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، از بزرگترین اهداکنندگان کمکهای نظامی به -در بخش روابط نظامی

جمهوری -ترکیه-جانبه گرجستانرود و عالوه بر آن انجام رزمایشهای نظامی مشترک و همکاریهای دغاعی سهگرجستان به شمار می

 شوند.تفلیس در قرن جدید محسوب می-های روابط نظامی آنکارااز دیگر نمونه آذربایجان،

در ارتباط با ژئوپلیتیک انرژی، عبور خطوط لوله متعدد انتقال گاز خزر از طریق گرجستان به ترکیه و سپس اروپا، به بهبود مناسبات 

ای نکه اهمیت گرجستان در رقابتهای ترکیه با بازیگران منطقهژئوپلیتیکی این رو بازیگر جنوب غرب آسیا انجامیده است و سرانجام ای

 گرجستان شده است.-های موثر در افزایش مناسبات ژئوپلیتیکی ترکیهای نیز از دیگر مولفهو فرامنطقه

 منابع

 (. ژئوپلیتیک برای همه. تهران: نشر انتخاب.1396جان پرور، محسن )-

 هیم ژئوپلیتیک. مشهد: انتشارات پاپلی.(. اصول و مفا1385حافظ نیا، محمدرضا )-

المللی، محمدحسین نوحی نژاد ممقانی، تهران، انتشارات امیر (، عمق راهبردی، موقعیت ترکیه در صحنه بین1391داوداوغلو، احمد)-

 کبیر.

ز فروپاشی اتحاد (، بررسی تطبیقی سیاست خارجی ایران و ترکیه در قفقاز جنوبی ا1396بزرگمهری، مجید و طباطبایی، مهدی)-

 .109-150، صص 2، فصلنامه سیاست خارجی، سال سی و یکم، شماره 2015جماهیر شوروی تا 

ای، مورد: جنوب غرب آسیا، فصلنامه (، تبیین الگوی همگرایی منطقه1398اهلل و رومینا، ابراهیم)یعقوبی، سامره و عزتی، عزت -

 .74-96، صص 63جغرافیایی سرزمین، سال شانزدهم، شماره 

تحلیل بر مناطق ژئوپلیتیکی در جنوب غرب آسیا، همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛ مسائل (، 1392رومینا، ابراهیم )-
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 های امنیتی ایران در منطقه غرب آسیا با رویکرد به دفاع در عمق راهبردی چالش

 2، خدایار موالیی پور 1روح اله پورطالب

 سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکزنویسنده مسئول: دانشجوی دکتری جغرافیای  1
 کارشناس ارشد حقوق، دانشگاه آزاد اسالمی اهواز 2

 

 چکیده

شود که از زمان حضور استعماری بریتانیا ترین مناطق راهبردی جهان محسوب میمنطقه غرب آسیا همواره یکی از استراتژیکی

عنوان کشوری یتی رسیده است. جمهوری اسالمی ایران نیز بههای سیاسی و امنبندی مرزهای دلخواه به اوج خود در چالشو تقسیم

که سهم بسزایی در ایجاد امنیت در منطقه غرب آسیا و کشورهای محور مقاومت دارد، در ابعاد مختلف نفوذ خود را در این منطقه 

حور همسویی با آمریکا و اسرائیل رو عمق استراتژیک جمهوری اسالمی ایران بعد از انقالب اسالمی از حول منشان داده است. ازاین

ای و حول گفتمانی با عنوان مقاومت تغییر موضع ای و فرا منطقهدر قبل از انقالب به همراهی با کشورهایی در حوزه کشورهای منطقه

مجموعه های سیاسی و امنیتی مختلفی شده است که با توجه به الگوی داده است. در این خصوص ایران در این منطقه دچار چالش

های ژئوپلیتیکی شده است که چالشای باری بوزان شرحی بر آن خواهیم نوشت. سؤالی که مدنظر داریم چنین مطرحامنیت منطقه

توانند باشند؟ در ابعاد اهمیت و ضرورت انجام جمهوری اسالمی ایران در تحوالت سیاسی و امنیتی منطقه غرب آسیا چه عواملی می

الملل، همواره برای امنیت و ای در غرب آسیا و محیط بینعنوان یک قدرت منطقهیان داشت که ایران بهپژوهش فوق باید چنین ب

توان با ارائه یک حفظ منافع ملی خود نیاز به یک سیستم دفاعی تحت عنوان استراتژی نفوذ در عمق راهبردی دارد و این شیوه را می

در راستای نظریه مجموعه امنیتی باری بوزان تعریف کنیم. روش پژوهش در این « یامحور موازی امنیت منطقه»مدل تحلیلی به نام 

 وتحلیل خواهیم کرد.ای و علمی این پژوهش را تجزیهصورت توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانهتحقیق به

 ایران، غرب آسیا، امنیت، چالش، عمق راهبردی. کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه-1
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المللی را به خود جلب کرده است. موقعیت ترین مناطقی است که تمرکز و توجه بازیگران بینمنطقه خاورمیانه از مهم

ترین عواملی است که به این منطقه اهمیت مضاعفی بخشیده و این اهمیت مربوط به ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی این منطقه از مهم

های های گذشته نیز از این منطقه در نظریهها و صدِهالملل و جغرافیای سیاسی در دههروابط بینپردازان عصر حاضر نیست بلکه نظریه

 کردند.خود با عنوان یک ابر منطقه استراتژیک یاد می

که موقعیت بری و بحری و قرار طوریای در این منطقه برخوردار است، بهای از جایگاه ویژهعنوان یک قدرت منطقهایران به

 کننده جایگاه ایران در خاورمیانه هستند.تن در قلب بیضی انرژی جهان و موقعیت ایدئولوژیک این کشور، از عوامل تعیینگرف

جمهوری اسالمی ایران، برای حفظ منافع ملی و تأمین امنیت مرزهای خود نیاز به دفاع در عمق راهبردی کشورهای منطقه با 

سوریه و لبنان( در قبال اسرائیل دارد و باید هرکدام از کشورهای حوزه مقاومت برای حفظ مبنای کشورهای حوزه مقاومت )عراق، 

 های مستشاری و نظامی دریافت کنند.امنیت خود از دیگر کشورهای این خط موازی کمک

یت در ساختار نظام به اهمیت امن الملل دانست. نظرپردازان روابط بینهای دائمی نظریهتوان یکی از دغدغهامنیت سازی را می

که رویکردهای امنیتی در آن از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ اما شواهد  الملل، منطقه غرب آسیا را باید یکی از مناطقی دانستبین

دهند که رویکردهای امنیتی و روند برقراری آن در این منطقه باثبات همراه نبوده است و بحث امنیت سازی از نشان می و قراین

موقعیت ژئوپلیتیک »ویژگی مالحظات امنیتی ناشی از عوامل و دالیلی ازجمله  های اصلی این حوزه جغرافیایی است. وجود ایندغهدغ

، «گراییافراط»، «ای در محیط پیرامونی ایرانهای فرا منطقهقدرت تقویت حضور»، «منابع عظیم نفت و گاز در آن»، «غرب آسیا

 اشاره کرد.« ای به یکدیگرعدم اعتماد بازیگران منطقه»و « های ضعیف و شکنندهدولت»، «وریسمتر« »ایهای قومی فرقهتنش»

رویکردی تدریجی و فراگیر است. نظر به  های فوق باهرگونه ترتیبات امنیتی موفق، مستلزم در نظر گرفتن تمامی عوامل و مؤلفه

کننده را برای جمهوری اسالمی ایران در توان رویکرد امنیتی مشارکتنه میخاورمیا عنوان یکی از بازیگران اصلیهای ایران بهقابلیت

 امنیت و روند اجرایی سازی آن شناسایی کرد. برقراری

ها به برقراری روابط و آن مندیتبع آن عالقهها و سایر کشورهای جهان و بهدرک اهمیت منطقه غرب آسیا از سوی قدرت

تالش کشورهای غرب آسیا برای کسب هرچه بیشتر قدرت در  های مختلف منطقه، باعثو پتانسیلمندی هرچه بیشتر از مزایا بهره

کشورها،  افزاید. افزایش قدرت و منزلت ژئوپلیتیکیها میامر خود بر پیچیدگی و وخامت این رقابت سطوح مختلف شده است. این

اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی در  را در ابعاد مختلف ها اقتدار، تأثیرگذاری، منافع بیشتر و گسترش حوزه نفوذبرای آن

 خواهد داشت. از سوی دیگر سایر کشورها که در پی تنظیم و بسط روابط با کشورهای ای و جهانی به همراهای، قارههای منطقهمقیاس

اند با وجود منافع حیاتی در این منطقه هجویند و حتی قائل بای از منافع ملی خود را در این منطقه میخاورمیانه بوده و بخش عمده

دهی به بندی این کشورها در سیاست خارجی خود مواجه هستند. ازآنجاکه عنصر قدرت بر کیفیت شکلبندی و درجهمشکل اولویت

منطقه با یکدیگر ای در روابط کشورهای ویژه در منطقه خاورمیانه نقش عمدهها در جهان کنونی تأثیر زیادی داشته و بهدولت تعامالت

 کند.و با جهان خارج ایفا می
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شود که ه دچار تهدیدات متعددی میای همواره از طرف دشمنان خود در منطقه و فرا منطقعنوان یک قدرت منطقهایران به

ابل تهدیدات رژیم ای در مقطور ویژهتواند امنیت خود را بهصورت متقابل با کشورهای حوزه مقاومت صورت پذیرد میاین روند اگر به

های ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران در شود چنین است که چالشصهیونیستی حفظ کنند. سؤالی که در این پژوهش مطرح می

 توانند باشند؟تحوالت سیاسی و امنیتی منطقه غرب آسیا چه عواملی می

 مبانی نظری -2

 در که است شده ایگسترده بسیار هایناامنی آغاز سبب سرد، جنگ پایان که است استوار فرض این بر بوزان ینظریه بنیان

 تلقی با گراواقع مکتب که ترتیب بدین دارد. ریشه امنیت ابعاد و ماهیت از 31«گرایانهجهان»و  30«گرایانهواقع» دیدگاه هایمحدودیت

 هایحرکت تکوین کانون از امنیت، عامل یگانه عنوانبه المللبین نظام تلقی با جهان گرا مکتب نیز و امنیت موضوع یگانه عنوانبه دولت

 هایویژگی و منطقه ساختار به امنیت، سرنوشت و ماهیت از مناسب فهم یارائه برای است الزم بنابراین اند.کرده غفلت منطقه اصلی

 (.75: 1389همکاران،  و کرد )داداندیش توجه برخوردارند، مشابهی امنیتی مالحظات از و دارند قرار خاص ایدر منطقه که کشورهایی

 فرایندهای هاآن در که واحدها از ایمجموعه»کند: می گونه تعریفاین را ایمنطقه امنیتی یمجموعه بوزان نظریه، این اساس بر

 جدا تواندنمی منطقی صورتبه هاآن امنیتی مسائل که است مرتبط یکدیگر با ایگونهبه هاآن هردوی یا و امنیت امنیت، عدم اصلی

 (98: 1393گلشنی و همکاران، )«وتحلیل قراردادتجزیه مورد یکدیگر از

 تواندمی یامنطقه امنیت ینظریه قالب در که هستند مشترکی امنیتی هایدغدغه دارای آسیا غرب کشورهای اساس این بر

 .گیرند قرار تحلیل و موردبررسی

 و پرتنش مناطق از یکی عنوانبه آسیا غرب یمنطقه امنیتی هایپویش و تحوالت دادن قرار مبنا با تا است آن بر پژوهش این

 ضمن چنینهم و بپردازد ریهنظ این اصلی هایمؤلفه و مبانی آزمون به تجربی نقد مبنای بر اخیر، دهه طی دو در جهان برانگیزچالش

« ستراتژیکا عمق»در  امنیتی و سیاسی یپیچیده تحوالت از بهتری درک کاربست با عینی، واقعیات با نظریه این نقد و سنجش

 آید. حاصل آسیا غرب یمنطقه

 ای بوزانامنیتی منطقه نظریه مجموعه-2-1

عنوان یک واحد جغرافیایی است که انداز نظم امنیتی شناخته شد. منطقه بهچشم عنوان یکگرایی بهبعد از جنگ سرد منطقه

: 1388گردد )جعفری ولدانی، های ایدئولوژیک تعیین میشده که حدود آن بر اساس مرزهای فیزیکی و ویژگیچندین کشور تشکیل

جواری تغیرهای وضعیت جغرافیایی است. همترین مای چندین متغیر الزم است از مهمگیری یک نظام منطقه( درواقع برای شکل24

ها منافع مشترک یا متضادی را برای کشورهای منطقه چند کشور، مرزها، وسعت و غیره عناصر جغرافیایی هستند که بر اساس آن
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ا ایفا کند ازجمله متغیر دیگر هویت است عوامل مختلف ایدئولوژیکی و سیاسی در پیدایش هویت یک منطقه نقش مهمی رایجاد می

گیری کنند. از دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر شکلای را فراهم میگیری نظام منطقهزمینه شکلها و تضادها پیشکند. شباهتمی

ای نیازهای اقتصادی کشورهای یک منطقه به یکدیگر و پیوندهای فرهنگی، قومی، مذهبی و تاریخی است که در های منطقهنظام

گرایی به دنبال قدرت و امنیت ای نقش زیربنایی رادارند. لویس فاست معتقد است؛ کشورها درروند منطقههای منطقهپیدایش نظام

گرایی گذاران روند منطقههای نیرومند و قوی منطقه بنیانکنند. دولتهستند و در جهت بقای نظام خود با دیگر کشورها همکاری می

ترین آن تأمین ثبات و امنیت است، ای که حداقلهای منطقهمزایای همکارییابی به های کوچک به دنبال دستهستند و دولت

 (.142: 1396هستند )آذر شب، 

ها ها که نگرانی اصلی امنیتی آندارد؛ گروهی از دولتای چنین اظهار میبوزان در تعریف اولیه از یک مجموعه امنیتی منطقه

توان جدایی از یکدیگر موردتوجه قرارداد. در کتاب صورت منطقی نمیها را بهلی آنخورده است که امنیت مای به یکدیگر گرهتااندازه

ای موردبازنگری قرار گرفت و در تعریف جدید بوزان و ویور یک مجموعه امنیت ها نظریه مجموعه امنیتی منطقهمناطق و قدرت

ایندهای عمده امنیتی کردن و غیرامنیتی کردن یا هردوی ها فرای از واحدها که در آنمجموعه»اند ای را چنین توضیح دادهمنطقه

: 1386)بوزان و همکاران، «. تواند جدایی از یکدیگر تحلیل یا حل شوداند که مشکالت امنیتی نمیتنیده شدهها، آن اندازه درهمآن

55.) 

های طوالنی طی تر نسبت به مسافتتر و راحتهای کوتاه را آسانای تهدیدات مسافتبر اساس نظریه مجموعه امنیتی منطقه

ای شود. مجموعه امنیتی منطقهای میای باعث ظهور مجموعه امنیتی منطقههای درون منطقهها و دغدغهکنند. درواقع ترسمی

وابط ها و متغیرهایی است، اولین متغیر وابستگی متقابل امنیتی است که از عوامل رشد همکاری است که باعث تبیین ردارای ویژگی

 شود.ای میالملل و منطقهها در عرصه روابط بینو رفتار دولت

ای است که ای از تعامالت و روابط امنیتی بین اعضای یک مجموعه امنیتی منطقهوابستگی متقابل امنیتی ناظر بر وجود شبکه

است که وجود یک مجموعه امنیت گردد و از طرف دیگر بدین معنباعث ایجاد احساس مجموعه بودن میان گروهی از کشورها می

 (156: 1383ای امکان دارد لزوماً با خواست و اراده کشورهای عضو این مجموعه انطباق نداشته باشد )عبداهلل خانی، منطقه

وابستگی متقابل امنیتی به معنای آن است که ناامنی یک واحد به معنای ناامنی در واحدهای دیگر است این وجه مثبت 

ها به دلیل اهمیتی که به ابل امنیتی است و در وجه منفی امنیت یک دولت به معنای ناامنی دیگر واحدهاست. دولتوابستگی متق

نوبه خود آمیز با واحدهای سیاسی دیگر رابطه داشته باشند که بهدهند ناچارند از طریق دیپلماسی و ابزارهای مسالمترفاه ملی می

ای است آورد. وجود الگوهای دوستی و دشمنی دومین ویژگی مجموعه امنیتی منطقهوجود میها را به وابستگی متقابل بین دولت

باشد. بوزان و ویور معتقدند که الگوی ای میکه ناظر بر وجود اختالفات تاریخی میان کشورهای عضو یک مجموعه امنیتی منطقه

طرف و متغیرهای داخلی را از طرف دیگر دربرمی گیرد، این ای آغازشده که بازیگران جهانی را ازیکدوست و دشمنی از سطح منطقه

صورت درونی در ترسد و یا چه کسی را دوست دارد ترکیبی از سیاست، تاریخ و شرایط مادی بهالگوی ویژه که کی از چه کسی می

 (58: 1386شود )بوزان و همکاران، سطح منطقه تولید می
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ن اعضای مجموعه جاورت جغرافیایی است، بوزان و ویور داشتن مرز مشترک میاای مسومین ویژگی یک مجموعه امنیت منطقه

سازد و از سوی ای را از مناطق دیگر جدا و متمایز میمجموعه امنیتی منطقه دانند، درواقع مرز جغرافیاییای را الزم میامنیت منطقه

 (.56: 1386دانند )بوزان و همکاران، ای مینیت منطقهای تأثیرگذار را جزء مجموعه امهای فرا منطقهدیگر لیک مورگان قدرت

ای و های منطقهای وجود حداقل دو بازیگر قدرتمند و مؤثر است، قدرتچهارمین متغیر در نظریه مجموعه امنیتی منطقه

 شوند.ای از یکدیگر تفکیک مینیتی منطقههای جهانی در نظریه مجموعه امقدرت

های کنند و قدرتهای عمده را اشغال میها یک انتهای طیف قدرتدولت وجود دارد ابرقدرت 200در جهانی که در آن حدود 

های دهند، در وسط این طیف قدرت، قدرتای نظیر برزیل، نیجریه، مصر، ایران و ... انتهای دیگر طیف را به خود اختصاص میمنطقه

 (.142: 1396ها هستند)آذر شب، های ابرقدرتما فاقد تمامی ویژگیای هستند، اهای منطقهتر از قدرتبزرگ قرار دارند که قوی

 تعریف مفاهیم -2-2

 32غرب آسیا

در جنوب خاورِی اروپا، جنوب  این منطقه ؛فارسهای میان دریای مدیترانه و خلیجای است شامل سرزمینغرب آسیا منطقه

شود و در بعضی موارد طور خاص آسیا شمرده میهباوراسیا یا  -آفریقا غرب آسیا بخشی از  باختری آسیا و شمال آفریقا قرار دارد.

 .گیردجزئی از آفریقای شمالی را در برمی

 33محور مقاومت

ها و افراد، بر اساس اسالم در برابر نظام سلطه و متحدان ها، گروهمحور مقاومت اسالمی عبارت است از مقاومت کشورها، سازمان 

ه و با محوریت مسئله فلسطین و مقاومت در در سطح منطق پیروزی انقالب اسالمی ایران و همسو با این انقالب،ویژه بعد از که بهآن

 باشند.برابر تجاوزت اسرائیل تبلور یافت. این کشورها شامل ایران، عراق، سوریه، لبنان و فلسطین می

 34استراتژی

تدریج به های نظامی بود، امامکانات کشور برای دست یافتن به هدفکارگیری همه ااستراتژی در معنای قدیمی خود به مفهوم به

دهد. امروزه کشور را تشکیل می استراتژی از بعد نظامی محض، فاصله گرفت و در حال حاضر اهداف نظامی، بخشی از اهداف ملی یک

 نظامی قدرت دارند که نیاز ابزارها از ایجموعهمها قادر نیستند تنها با استفاده از قدرت نظامی بر دشمن پیروز شوند، بلکه به دولت

 تأمین راستای در و جنگ منابع کارگیریبه علم و هنر استراتژی نظامی، سطح (. درمجموع در17: 1379هاست )شیرودی، آن از یکی
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 استراتژی، مفهوم کنند.می تعریف آن مساعد پیامدهای و پیروزی به نیل احتمالی افزایش جهت در ملی سیاست از حمایت بیشتر

تعریفی از استراتژی  1963در سال آمریکا(  دفاع پنتاگون )وزارت به وابسته نظامی عالی مطالعات نیست. انجمن نظامی بعد به محدود

های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی ملت به هنگام صلح و جنگ و ارائه کرده است. استراتژی علم و فن توسعه و کاربرد قدرت

و همکاران،  روشندلهای ملی و افزایش احتمال پیروزی و تقلیل احتمال شکست است )منظور تأمین حداکثر پشتیبانی از سیاستبه

1378 :5-6.) 

 عمق راهبردی )استراتژیک(

ک کشور یک ملت و ی ابزارهای سیاسی، جغرافیایی، نیروی انسانی، اعتقادی، نیروهای بالقوه و بالفعل دفاعی»در یک تعریف به 

های گویند. بر اساس این تعریف، عمق استراتژیک بیشتر معطوف به داخل است و مؤلفهمی« برای دفاع از خود، عمق استراتژیک

های یک کشور و دولت برای پیشبرد ها و ظرفیتخارجی کمتر نقش دارند؛ اما تعریف دیگری وجود دارد که بیشتر معطوف به توانایی

تواند توان عمق استراتژیک را همان عمق و دایره و حوزه نفوذ یک کشور و ملت دانست که میز این منظر میهاست ااهداف و برنامه

 (.1387افزار( مثل ایده، تفکر و باورها و اعتقادات باشد )واعظی، افزار( و غیرمادی )نرمشامل هر ابزار و توانایی مادی )سخت

 های پژوهشیافته-3

 ی غرب آسیای و امنیتی ایران در منطقههای مشترک سیاسچالش-3-1

کار سخت و حساسی را در تأمین امنیت خود دارد و در  ایران به دلیل گستره مرزی و وجود کشورهای ناآرام در همسایگی،

 منیتیها و تهدیدات متنوعی در مرزها روبرو است. در مسئله تأمین امنیت مناطق کشور، منطقه مهم که ازلحاظ ااین مسیر با چالش

های ایران سوریه های کشور ما عراق و فراتر از همسایهباشد که در این مناطق همسایههای خاصی است؛ غرب کشور میدارای ویژگی

باشند و از همین رو کشور ما را نیز ازلحاظ امنیتی تحت هایی را ازلحاظ امنیتی دارا میها چالشو لبنان هستند که هرکدام از آن

 دهند.تأثیر قرار می

های زیاد و ناخواسته های تروریستی در این کشورها مشکالت متعددی را برای کشور ما به ارمغان آورده و هزینهحضور گروه

طرف مرزها و ضرورت های آنکند. حساس بودن مرزهای غربی کشور، به دلیل ناامنیانسانی و اقتصادی را به کشور تحمیل می

روی پرداختن به زایناینده از این نواحی، تأمین امنیت این منطقه را برای ایران ضروری کرده است. جلوگیری از تهدیدات احتمالی آ

 مناسبات ایران در منطقه غرب آسیا یک ضرورت است که باید در این قسمت از پژوهش به آن پرداخته شود.

، «پین هاس اینباری»سیا اذعان نداشته باشد. آ ی غربی نفوذ ایران در منطقهکمتر کسی است که در دنیای سیاست، به گستره

، «راشل آوراهام»(. cbn.comگوید )شدن ایران به یک ابرقدرت سخن میدر اسرائیل، از احتمال تبدیل« 35جروزالم»گر مرکز تحلیل

گر سیاسی در ، تحلیل«فرید زکریا»(. Avraham,2014گوید ایران سلطان جدید خاورمیانه است )، می«فورگین پالسی»نویسنده 
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« یوشکا فیشر( »zakaria,2014)«مقایسه نیست.ی ایران قابلآسیا بانفوذ ویژه ی غربنفوذ آمریکا در منطقه»گوید: آمریکا، می

گیری شکل» کیسینجر از (Fischer,2014) «داند.آسیا می ی غربی نفوذ در منطقهی رقابت برای گسترهترین برندهبزرگ»ایران را 

نقش »فرانسه در رابطه با « اکسپرس»ی و روزنامه (Horowitz,2014گوید )سخن می« آسیا ی غربامپراتوری ایران در منطقه

 :نویسدمی« آسیا ی غربکلیدی و مرکزی ایران در منطقه

وجه هیچها بهآسیا خواهیم بود. آن ی غربنمایی ایران در سراسر منطقهزودی شاهد قدرتعتقدند که بهگران اروپایی متحلیل 

ای تبدیل شود و ایران های خریدار منطقهای نزدیک، ایدئولوژی ایرانی به یکی از بارزترین ایدئولوژیدانند که در آیندهبعید نمی

باید خود را برای ایرانی کنند که ها توصیه میآسیا شود. برای همین، آن ی غربصاحب جایگاهی باال و پُرنفوذ و تأثیرگذار در منطقه

 .(6: 1393خواه آسیا، آماده کنیم )نیک ی غربقدرتمند در منطقه

های بین اسرائیل و فلسطینیان اکنون در برابر آمریکا و جهان غرب قرار دارند. تشدید تنشالمللی زیادی همهای بینبستبن»

ی داعش در عراق وفصل آن عاجز است، همچنین پدیدهین که غرب از حلبینی، بحران نظامی بین روسیه و اوکراپیشبا نتایج غیرقابل

گیرند. این در کند، در فهرست این مشکالت و معضالت قرار میو سوریه که مقابله با آن برای غرب، بسیار مشکل و پیچیده جلوه می

ی ایران العادهرد. این موقعیت مرکزی و فوقآسیا قرار دا ی غربحالی است که ایران در مرکز شناخت تمامی مشکالت کنونی منطقه

ی فقط به خاطر نقش و نفوذ این کشور بزرگ منطقهانکار ایران در منطقه، نهتنها به لحاظ وزن غیرقابلی غرب آسیا، نهدر منطقه

یران است. درواقع، ایران ظ موقعیت ژئوپلیتیک خاص و بسیار نادر سرزمین اای، بلکه به لحاآسیا در چندین درگیری مهم منطقه غرب

های خود را هماهنگ کنند، با یکدیگر جمع کنند توانند تالشیکی از معدود کشورهایی است در جهان که در آن، غرب و روسیه می

 (2014)بهزادی، « و پیوند بزنند.

 خت:ی غرب آسیا خواهیم پرداهای مشترک سیاسی و امنیتی ایران در منطقهدر ادامه این بحث به چالش

 طلبی رژیم صهیونیستیخواهی و توسعهزیاده -3-1-1

داده است و هایی بین این رژیم و کشورهای عربی و اسالمی منطقه رخگیری رژیم صهیونیستی تاکنون جنگاز زمان شکل

، بر این 36گوریونبن  روندی تأثیرگذار در منطقه غرب آسیا ایجاد کرده است. اسرائیل در بدو پیدایش، بر اساس دکترین پیرامونی

ویژه امنیت اسرائیل، در مقابل تهدیدات نوعی اتحاد دست یابد تا بتواند منافع خود، بهاتیوپی به باور بود که باید با ترکیه، ایران و

ماتیک ی دیپلرابطه کشورهای عربی را حفظ نماید. بر همین اساس، قبل از انقالب اسالمی و سرنگونی حکومت پهلوی، ایران با اسرائیل

اقتصادی میان دو رژیم ایجاد گردید. مناسبات شاه با اسرائیل تا سرنگونی  های امنیتی وداشت و نوعی همکاری، البته بیشتر در زمینه

 (.5: 1382او هرچند به شکل مخفی اما مستحکم و پابرجا باقی ماند. )حاجی یوسفی، 
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ها، رفته فلسطینیق ازدستانقالب اسالمی و حمایت از حقو خواهیآزادیاما بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران، به سبب روح 

گذار جمهوری اسالمی امام که بنیانمیان ایران و رژیم صهیونیستی آغاز گردید که هم چنان ادامه دارد. چنان خصومت آشکاری

 «ی روزگار محو شوداسرائیل باید از صحنه»خمینی )ره( در قبال این رژیم فرمودند: 

بوده و باید از  ر این اساس جمهوری اسالمی ایران روابط خود را با اسرائیل قطع و اعالم نمود این کشور غاصب و غیر مشروعب

اهلل، حماس، هایی مانند حزبگروه گیریی غرب آسیا و شکلپس از تثبیت جمهوری اسالمی در منطقه ی روزگار محو گردد.صفحه

منازعه  یهود به-اسرائیل، در منطقه و جهان اسالم روند متفاوتی را دنبال کرد و نزاع عرب  رخورد باجهاد اسالمی و مانند آن، شیوه ب

سازش مصر و اردن در قراردادهای کمپ دیوید و وادی عربه،  صهیونیسم تغییر کرد. البته بعد از شکست اعراب از اسرائیل و -اسالم 

نشینی کنند و های خود عقبهای داخلی و جهادی فلسطین از آرمانی از گروهاسرائیل ایجاد شد و باعث شد برخ فضایی امن برای

ای منطقه های جدیدی گذشته ادامه داشت؛ اما با بروز قدرتکه این گفتگوها تا دهه بروند 38«گفتگو برای صلح»و  37«صلح»به دنبال 

می سیاست مقاومت، محور مقاومت، در مقابل سیاست تنها حا عنواناهلل و حماس در کنار سوریه بههم چون جمهوری اسالمی، حزب

 (.5: 1382کرد )حاجی یوسفی،  های موجودیت اسرائیل خودنماییترین چالشعنوان یکی از بزرگیافت و به سازش، موجودیت

ی سیاسی، هاتوان مشاهده کرد. هزینهوضوح میگیری عینی این دو محور در برابر هم دیگر را در بحران اخیر سوریه بهجبهه

سقوط بشار اسد و در مقابل،  متحده( در جهتویژه عربستان، ترکیه و ایاالتامنیتی و مالی محور سازش )مصر، دول عربی منطقه به

منطقه  تر )ایران، عراق، لبنان( از سوریه نشان از اهمیت و جایگاه محور مقاومت در معادالت سیاسی و امنیتیهای محور مقاومحمایت

بندی جدیدی آغاز شد که های تروریستی و تکفیری، تقسیمهای سوریه با گروهدیگر، از زمان آغاز درگیریعبارتدارد. بهغرب آسیا 

اهلل لبنان قرار داشت ژئواستراتژیک منطقه متشکل از ایران، عراق، سوریه و حزب 39«محور موازی»نیروهای نهفته در  طرف آندر یک

های تکفیری گروه متحده آمریکا وویژه ایاالتهای غربی بهفارس، مصر، ترکیه، اسرائیل و دولتخلیج های عربو در طرف مقابل، دولت

ظاهر توجه و مهم است این است که علیرغم قدرت سیاسی و اقتصادی بهها قرار داشتند؛ اما آنچه در این میان قابلپرورده آندست

حاکی از اهمیت و قدرت پنهان در محور موازی  محور مقاومت است و این مطلب العاده محور سازش، پیروز واقعی این میدان،فوق

 (.101: 1393استراتژیک غرب آسیا است )گلشنی و دیگران، 

 تیکی آمریکا در منطقه غرب آسیاحضور ژئوپلی -3-1-2

قدرت اقتصادی و نظامی غرب آسیا ظاهر شد.  ی سیاسیعنوان یک قدرت نوظهور درصحنهبعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا به

جنبش صهیونیسم به  اقتصادی آمریکا از سوی دیگر، سبب شد تا -ها در محافل سیاسی صهیونیست سو و نفوذمتحده از یکایاالت

عنوان متحد خود برای اجرای باعث شد تا آمریکا به جنبش صهیونیسم به های امپریالیستی امریکاآمریکا روی آورد. از طرفی سیاست
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شده شدت تضعیفانگلستان و فرانسه، به های استعماری سابق، یعنیکه قدرتویژه آنهای استعماری در منطقه بنگرد. بهتسیاس

 باخته بود.آسیا رنگ بودند و اقتدار استعمار کهن در غرب

ترین حامی عنوان اصلیبهمقابل اسرائیل نیز  ی غرب آسیا حفظ موجودیت اسرائیل است. درهدف راهبردی آمریکا در منطقه

 داریای مطمئن و مورد اعتماد نظام سرمایهکند. در تحوالت خاورمیانه، اسرائیل گزینهای آمریکا نقش ایفا میهای منطقهسیاست

انقالب اسالمی ایران و ضدیت با رژیم  حال اسالم سیاسی با محوریت و مرکزیتاست که بتواند نظم موجود را حفظ کند. درعین

های هم های آمریکا با ایران و گروهبخش برای مخالفتیکی از منابع مهم و الهام های حامی مقاومت،یونیستی و حمایت از گروهصه

سپتامبر باعث شد تا آمریکا بتواند از طریق اشغال نظامی افغانستان و عراق دست به محاصره فیزیکی  11بوده است. بحران  سو

 (222-198: 1387یمبر و قربانی، جمهوری اسالمی ایران بزند )س

های امنیتی با متحدان این کشور در منطقه خاورمیانه را در قالب همکاری اگرچه سردمداران آمریکایی حضور نظامی خود در

ای جهت حفظ امنیت اسرائیل و سلطه فرا منطقه گریترین هدف این کشور ماجراجویی و نظامیکنند اما یکی از مهممی توجیه

نظامی آمریکا در اغلب  هایخیز است. استقرار پایگاهفارس، آسیای میانه و تسلط بر منابع نفتخلیج دت بر مناطق غرب آسیا،درازم

 دهد که این کشور با گسترش راهبرد تهدید امنیت ومیانه و قفقاز نشان می فارس و برخی کشورهای آسیایکشورهای حوزه خلیج

ی غرب آسیا باهدف ایجاد فشار بر کشورهای منطقه ای برای اعمالشدن به یک اهرم منطقهگری درصدد تبدیلاستراتژی نظامی

های تواند ماجراجوییغرب آسیا می گیری و ایجاد اتحاد استراتژیک درصهیونیستی اسرائیل است. بنابراین شکل محیط امن برای دولت

 (.1394آمریکا در منطقه را تعدیل نماید )عبادی، 

 سلفی(–های تکفیری )وهابی ه هراسی حاکمان عرب و جریانشیع -3-1-3

و فتواهای علمای وهابی و رهبران القاعده نمود  یابی شیعیان در منطقه غرب آسیا، در مواضع سیاسی حکام عربترس از قدرت

گیری رانی شاه اردن از شکلنگ های عربستان و نیزروزه توسط علمای االزهر و مفتی 33اهلل در جنگ به حزب یافته است. فتوای کمک

: 1396های عرب از این واقعیت است )زرقانی و دیگران، بیانگر وحشت پنهان رژیم هالل شیعی با محوریت جمهوری اسالمی ایران

13.) 

 تکفیری از -های وهابی مردم بر دیکتاتورها، جریان های مسلمان در تونس، لیبی و... و در پی پیروزیدر جریان بیداری ملت

ی تفکرات متحجرانه و اشاعه اند. وهابیت تکفیری باشده و اقدام به عضوگیری کردهدر این کشورها فعال این فرصت استفاده کرده و

یافت  های نظامی خود متصل کرد. تحرکات جریان تکفیری هنگامی بروز و ظهورشبکه آمیز خود در این کشورها، جوانان را بهخشونت

های امنیتی مشترک بر این اساس یکی از شاخص شدند. با تفکرات متعصبانه از این کشورها به سوریه اعزام که هزاران نیروی مسلح

های وهابی که برخی گروهطوریبه وهابی است، -های تروریستی سلفیای و گروهافزایش منازعات مسلحانه فرقه در منطقه غرب آسیا،

بیشتر  صورت مستقیم درنظامی سلفی به« ایترتیبات امنیتی منطقه»اند که واردشده -های سیاسی دهی تشکلو سلفی با سازمان

گیری، قتل، سربریدن و پخش آن در اینترنت گذاری، گروگانهای مبارزاتی غیرقانونی مانند عملیات انتحاری، بمباز ابزار و شیوه
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گیری سپتامبر باعث شکل 11حوادث  دهیروریستی مانند سازمانهای تحتی در برخی مواقع با مدیریت برخی اقدام کنند واستفاده می

سیستمی در اراضی  های بروناند و زمینه حضور قدرتمانند گفتمان جنگ یا تروریسم شده المللهای جدیدی در نظام بینگویش

های سلفی است. در حال و گروه های تروریستی القاعدهدرگیر فعالیت اند. غرب آسیا چندین سال است کهاین منطقه را فراهم کرده

جانبه عربستان و با برخورداری از حمایت همه های خود را از سوریه به عراق و لبنان نیز گسترش دادهها دامنه فعالیتاین گروه حاضر

مانند قارچ  سعودی ها با پول دالرهای نفتی عربستانکشند. این گروهکشورها را به خاک و خون می دفاع اینو آمریکا، مردم بی

 (.104: 1393آورند )گلشنی و دیگران، مختلف به وجود می هایی با عناوین اسالمیشوند و گروهسرعت تکثیر میبه

 هاوتحلیل دادهتجزیه -4

 محور موازی امنیت و دفاع در عمق راهبردی ایران-4-1

بین کشورهای ازاین .یایی و کشورداری استهای امنیتی به لحاظ بافت جغرافهاست که منطقه غرب آسیا درگیر دغدغهسال

اند رویکرد مناسبی در حفظ خوبی توانستهایران، عراق، سوریه و لبنان به دلیل اینکه در یک خط موازی محور مقاومت قرار دارند به

وانست با حضور طورجدی تهای تروریستی در سوریه و عراق، ایران بهامنیت کشورهای خود حفظ کنند و با به وجود آمدن گروه

مستشاران خود در این مناطق امنیت خود را حفظ و برای برقراری امنیت در کشورهای سوریه و عراق تالش کند. برای این روش 

ای باری بوزان و نظرات مقام معظم رهبری در خصوص های امنیت منطقهتوانیم مدلی در باب نظریهحفظ امنیت و منافع ملی می

 نامید. 40«ایمحور موازی امنیت منطقه»کنیم و آن را  عمق استراتژیک طراحی

 

 ای )مدل از روح اله پورطالب(مدل محور موازی امنیت منطقه

تعریف به اینکه ای به عمق راهبردی و استراتژیک جمهوری اسالمی ایران است که قبل از نگاه ویژه محور موازی امنیت منطقه

موردبررسی، متفاوت بعد و زمینه به ضروری است که تعریف راهبرد عمق استراتژیک با توجه  این نکتهعمق استراتژیک بپردازیم، ذکر 

تعریف عمق استراتژیک در بعد دفاعی با تعریف آن در بعد اقتصادی شاید متفاوت باشد، ولی کلیت مفهومی آن ای که گونهاست به
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تهدید برای قوت برای کشوری و نقطه هر چیزی که نقطه »راهبرد عمق استراتژیک عبارت است از:  یکسان است. کلیت مفهومی

تعاریف و این کلیت مفهومی، به با «. آن، بازی کندبرای کشور دارنده کشور رقیب محسوب شود و بتواند نقش بازدارندگی را 

 پردازیم:بندی راهبرد عمق استراتژیک در ابعاد جغرافیایی و دفاعی امنیتی میچارچوب

 عمق استراتژیک در بعد جغرافیایی و ژئواستراتژیک:-4-2

پهنای مناسب جغرافیایی در داخل و قدرت تأثیرگذاری در ودن از برخوردار ب» این بعد، عمق استراتژیک عبارت است از:در 

 «.محیط پیرامونی

 ایران در جهان اسالم جایگاه الف(

تواند با جهان، میآینده  روند تحوالت در کهطوریاست. بهیت جهان اسالم قرارگرفته ایران در مرکزازنظر فرهنگی و اعتقادی، 

بهای آن و و فرهنگ پارسی و میراث گران اسالمی -ایرانی ایفا کند. گستردگی تمدنی ی راانقش ارزنده بعضی از کشورهای منطقه

فارس، پاکستان و جنوبی خلیجاین سرزمین، پیوند عمیق فرهنگی، فکری و جغرافیایی با کشورهای حاشیه  تاریخی درخشانگذشته 

امکانات بالقوه دهنده نشاناست که وجود آورده ای استراتژیک را به طقهتا شاخ آفریقا، من غربی یعنی عراق و ترکیهکشورهای همسایه 

 (.109: 1391ای و جهانی است )جعفری پناه، منطقهو چندجانبه های دوجانبه و بالفعل برای گسترش همکاری

در کشور و قابلیت صدور و دینی و وجود آثار تاریخی مناسب برخورداری از تاریخ و تمدنی کهن، با غنای فرهنگ اسالمی 

تمدنی در  -ای جهت نفوذ فرهنگیویژهایران جایگاه جمهوری اسالمی فراسوی مرزها در جهان اسالم، به  کاالهای فرهنگی و دینی به

گردد ای برخوردار میشدهاز حیات تثبیت های ساختاری، هنگامیها و ارزشایران با آرمانبخشد. جمهوری اسالمی جهان اسالم می

بازی خود استمرار و استحکام المللی به ای و نظام بینمنطقه شدهعنوان بازیگری فعال در چارچوب اصول و قواعد تعریفبتواند بهکه 

 .بخشی استراتژیک در جهان اسالم استنفوذ و عمق افزایش حوزه منوط به تأثیرگذاری در منطقهبخشد. بدیهی است هرگونه 

 ایی:ب( بعد جغرافی

 ابعاد جغرافیایی این مسئله خود به دو بعد داخلی و خارجی تقسیم می شود که عبارتند از : 

و   صحراهای بسیارخاطر پهنای عرضی و طولی کشورمان و وجود معارضات و موانع طبیعی ازجمله این بعد به در  بعد داخلی: 

را برای دفاع در مقابل تهاجم زمینه استراتژیک خوب کشورمان دارد که  نشان از عمق و همهو... همه فلک کشیده  های سر بهکوه
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و همچنین برخورداری از ضریب باالی پدافند غیرعامل برای  41«جنگ نامتقارن»احتمالی دشمن بر اساس دکترین دفاعی کشورمان 

 .استحفظ ساختارهای کشور فراهم نموده 

 1404انداز افق ایران در سند چشمتوسعه  محدودهای که جغرافیایی در منطقه لحاظایران، به بعد خارجی: جمهوری اسالمی 

جنوب و  ارتباطی اروپا بهمحل تالقی و راه حساس از جهان که این منطقه ایران در است. قرار گرفتن  ایران تبیین شده، قرارگرفته

اروپا، آسیا و آفریقا هست و امکان قاره  ارتباطی میان سه سوم جمعیت جهان( و پلجنوب شرقی آسیا )محل زندگی بیش از یک

یا ناخواسته  ا خواستهاین امر کشور ما راست. های آزاد از طریق ایران را فراهم نموده آب دسترسی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به

 است.المللی قرار داده در متن تحوالت مهم جهانی و بین

امنیت آن به اسرائیل که نزدیکی جغرافیایی ایران به ویژه ر منطقه، بهبسیاسی حاکم  -های امنیتیاز سوی دیگر حساسیت

این عمق استراتژیک کشورمان در  است که پیمانان آن از اهمیت زیادی برخوردار است باعث شدهلحاظ استراتژیک برای امریکا و هم

امریکا، نوعی بازدارندگی برای کشورمان در اسرائیل در صورت حمله به حمله  د بهسطح، از گستره زیادی برخوردار شود چراکه تهدی

های بالقوه و کیفی سرزمینی و برخورداری از منابع سرشار و ظرفیت است. از سوی دیگر جمعیت کمیمقابل تهدیدات به وجود آورده 

ای گونهاست. بههای بزرگ قرار داده ای قدرتاهرم سیاست منطقهو بالفعل رشد و توسعه انسانی و مدنی کشورمان، ما را مرکز ثقل 

نیست. بر این کننده بخش و قانعهای بزرگ رضایتالمللی برای قدرتای و بینایران در خصوص مسائل منطقهطرفی حتی بی که

امریکا در عرصه یت حساسی است که حساس جنوب غربی آسیا، دارای نقش و موقع ایران در منطقه کهاینبه اساس، با توجه 

هژمونیک جایگاه هرحال بدیهی است، دستیابی به تواند آن را مدنظر قرار ندهد. بهنمیهای راهبردی خود در قبال خاورمیانه سیاست

 .(1387است )محمدی، ایران بوده  یکی از اهداف سیاست خارجی خاورمیانه، همواره ایفای نقش مؤثر در منطقهو 

 امنیتی: -ک در بعد دفاعیعمق استراتژی-4-3

افزاری بر اساس متدها و افزاری و نرمو گسترش سختاز توسعه آن راهبردی که »عمق استراتژیک دفاعی عبارت است از: 

تأمین امنیت کشور و استراتژیک در جهت بازدارندگی دشمن و بومی از ابزار و ادوات نظامی های نوین دفاعی با استفاده دکترین

 توان بیان نمود:شرح زیر میاین تعریف اصول عمق استراتژیک دفاعی را به  بر اساس« برخوردار باشد.

ایجاد تعادل میان مناطق مختلف  و فناوری، مشارکت و ثبات سیاسی،الف: تقویت امنیت و اقتدار ملی با تأکید بر رشد علمی 

 ایران در جهان. نظامیعی و ارتقاء جایگاه کشور، وحدت و هویت ملی و قدرت دفا
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مؤثر در برابر تهدیدات و حفاظت از منافع ملی و ب: ارتقاء توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و مقابله 

 و منابع و منافع حیاتی کشور. انقالب اسالمی

و کیفی  ع از کشور و انقالب، با باال بردن توان کمیر امنیت و دفادر استقرا حضور و سهم نیروهای مردمیبه ویژه  ج: توجه

 بسیج.

اشتغال و سازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به د: تقویت، توسعه، نوسازی و بومی

 سازی دکترین دفاعی کشور.در جهت تبیین و پیادههای پیشرفته فناوری

و اقتصادی کشور متخاصم در صورت تعدی اهداف و تأسیسات و امکانات نظامی زم در خصوص ضربه زدن به ه: اتخاذ تدابیر ال

 (.1387پذیر کشور متخاصم )بصیرت، کشور و شناخت نقاط آسیببه 

 توان راهبردهای زیر را بیان نموداصول فوق میبه با توجه  

 المللیهای بیندوست و سازمانکشورهای اسالمی  امنیتی با -های دفاعیها و پیمانهمکاریتوسعه -1

ها و بسترهای موجود در سطح این کشور از زمینهنماید که ایجاب میغرب آسیا  ایران و نقش آن در منطقهموقعیت ژئوپلیتیک 

امنیتی  -های دفاعیا انعقاد پیمانهاین زمینهبرداری را بنماید، یکی از حداکثر بهرهقدرت برتر منطقه شدن به در جهت تبدیلمنطقه 

 .ای استهای دفاعی منطقههمکاری با سازمانبا کشورهای دوست و نیز توسعه 

 الزامات این راهبرد عبارت است از:

 تشکیل سازمان دفاعی متشکل از کشورهای همسو. -1

 داخل کشور.به های منطقه بحران  پیشگیری از تسری آثار منفی ناشی از-2

 (.260: 1394امنیت کشورهای منطقه )قهرمانی نژاد شایق، ایران به زدن امنیت گره -3

 کشور: ناپذیر مردمیامنیتی و پایان -دفاعیتقویت بنیه -2

این ترین راهبردهای یک کشور است. بنابرالمللی برای بقای هر نظام از مهمبینرئالیسم، کسب قدرت درصحنه بر اساس دیدگاه 

امنیتی  -دفاعیامنیتی در منطقه، باید از بنیه  -های دفاعیای و نیز ضمن برخورداری از پیمانایران در کنار تعامالت منطقه کشور
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ایران را به تواند میهایی که پایدار سازد، راه ناپذیر مردمیو توان دفاعی خود را با منبع پایانبرخوردار بوده  هباالیی در سطح منطق

 باشد:این قابلیت برساند، در قالب الزامات زیر می

 جانبه.الف: تمرکز حداکثر برای تالش برای کسب آمادگی بازدارندگی و دفاع همه

 .با عملیات روانی دشمنصورت فراگیر و اقدامات الزم جهت مقابله عملیات روانی بهاسب جهت توسعه منایجاد سامانه ب: 

 های اساسی کشور.های نیروهای مسلح و زیرساختها و برنامهشئون، بخشو گسترش پدافند غیرعامل بر کلیه ج: توسعه 

 میلیونی.و کیفی ارتش بیست کمید: توسعه 

 (.1387افزاری )محمدی، افزاری و نرمکیفی و افزایش قدرت دفاعی در ابعاد سخت وکمی توسعه  ه:

 تقویت امنیت داخلی: - 3

های اخیر، آن را اند و در طی سالایران اتخاذ کردهجمهوری اسالمی دشمنان در جهت ضربه زدن به  هایی کهیکی از حربه

های متخاصم مثل پژاک در مناطق کردنشین یا گروه تروریستی است، تشکیل گروهامنیت داخلی بوده اند، ضربه زدن به گسترش داده

های مخالف داخلی در ها و یا هدایت گروهگرایی و جدائی قومیتهای داخلی و تهییج قومایجاد و هدایت آشوبدر بلوچستان و یا 

ز دیگر سو تقویت فشارهای مختلف در جهت ضربه زدن سو و یا دولتمردان با مردم اایجاد شکاف بین دولتمردان باهم از یک جهت

از قدرت نرم دشمنان در راهبرد استفاده امنیت داخلی کشور هست که  در جهت ضربه زدن بهو همه تحمل مردمی، ... همه آستانه به 

 این راهبرد عبارت است از:است، الزامات  شدهاجرا گذاشته مرحلهتبیین و به 

 ها از متن مردم.طلب و جدا کردن آنهای تجزیهجدی با گروهالف: برخورد 

 های دشمنان.ب: باال بردن آگاهی مردم در جهت شناساندن توطئه

 با دولت. ج: اتخاذ تدابیری در جهت همیاری و همکاری بیشتر مردمی

 تحمل مردم در شرایط سخت احتمالی.د: باال بردن آستانه 

 ها و اصول نظامها در جهت حفظ پایهیفی بسیج، در جهت جذب آحاد مردم و هدایت آنو ک کمیهـ: تقویت و توسعه 
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ها آنافکنانه های تفرقهسازی سیاستمردم در جهت خنثی ها بهو: شناساندن راهبردهای دشمن و اعمال داخلی و خارجی آن 

 در داخل.

 .(260: 1394های معقول )قهرمانی نژاد شایق، با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی دشمن با اتخاذ سیاستز: مقابله 

 گیرینتیجه -5

ترین های امنیتی ایران در منطقه غرب آسیا با رویکرد به دفاع در عمق راهبردی به بررسی روند مهمپژوهش فوق با عنوان چالش

رداخت. سؤالی که در ابتدای این پژوهش ای پهای امنیتی ایران در این منطقه با استفاده از مدل و الگوی مجموعه امنیت منطقهچالش

های ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران در تحوالت سیاسی و امنیتی منطقه غرب آسیا چه عواملی مطرح نمودیم چنین بود که چالش

سالمی عنوان عمق راهبردی جمهوری اشده را چنین بیان نمودیم که منطقه غرب آسیا همواره بهمی توانند باشند؟ فرضیه مطرح

 شود و چالش های امنیتی، اقتصادی، جغرافیایی را در این خصوص می توانیم اشاره کنیم.ایران مطرح می

ای برخوردار بوده و سیاست خارجی این کشور بر اصول امنیتی و مبارزه با منطقه غرب آسیا همواره برای ایران از اهمیت ویژه

رو روند های رژیم صهیونیستی بنانهاده شده است، ازاینخواهیقابله با زیادهتروریسم در مقابل هجوم تروریسم و همچنین در م

های تروریستی و همچنین اسرائیل و دیگر اتفاقات این منطقه باید های امنیتی ایران در مقابل گروهچگونگی از بین بردن چالش

 همیشه موردتوجه سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران باشد.

رویم فضای محور موازی به این منطقه، آن است که هرچه از ایران به سمت دریای مدیترانه )لبنان( پیش میی این تسمیهوجه

ژئواستراتژیک موردنظر برای پیشبرد اهداف امنیتی ایران با توجه به وجود اسرائیل در حوزه محور مقاومت بیشتر شده و حالت یک 

 .کندمحور موازی پیدا می

توجهی از قدرت سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی نظیر وسعت، جمعیت، ایدئولوژی واحد و مانند قابلهای عمده و پتانسیل

های تأثیرگذار قدرت در عنوان یکی از قطبتواند منطقه غرب آسیا را بهآن در این منطقه وجود دارد که اگر موردتوجه قرار گیرد، می

های سیاسی و امنیتی مشترک نیز ازجمله مسائل وه بر مسائل فکری و فرهنگی، دغدغهالملل مطرح نماید. چون عالی بیننظام آینده

 .ی اتحاد استراتژیک چهار کشور موردبحث را فراهم نمایدتواند زمینهمهم در این منطقه است که می

طریق پذیرفتن تعهدات  امنیت را از توانندتفکر اصلی و مرکزی حاکم بر رهیافت مشارکت جویانه آن است که همه کشورها می

برای خویش تأمین کنند. در این رویکرد امنیتی تنها دوستان و متحدان حضور  های نظامیمتقابل در خصوص محدود کردن توانایی

پذیرند و این دوستان می های فنی را بر رفتار خود خواهند پذیرفت کهفرض بر این است که دشمنان همان محدودیت یابند بلکهنمی

های قانونی و فنی، امتیازات فرض بر این است که این محدودیت اعتمادی متقابل، امری شدنی است. همچنینرغم وجود بیهکار ب

کردن  های امنیتی نه از طریق سلطه بلکه برعکس از راه غیرقابل متقابلداشت. در این الگو، تضمین متقابلی را نیز در بر خواهد
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امنیتی مبتنی بر مشارکت و همکاری، امنیت  آید. در رویکردطه بر رقیبان است، به وجود میها کسب سلهایی که هدف آنگزینش

 تقسیم نیست. این رویکرد کشورها را به دوست، متحد و دشمن تقسیمشود که قابلمی منزله ملک مشاعی تعریفای بهطور فزایندهبه

هستند. این رویکرد بیش از رویارویی بر  شرکا خواستار امنیت متقابلکند، اما تهدیدات علیه همه بازیگران مساوی است و همه نمی

گرایی بر جانبهکاری بر شفافیت، بیش از تنبیه بر ممانعت و بیش از یکمشاوره، بیش از بازدارندگی به اطمینان، بیش از پنهان

 کند.می وابستگی متقابل تأکید

ای تنهایی قادر به دستیابی به اهداف استراتژیک خود نیستند و چارها بهگسیخته است، کشورهدر دنیایی که رقابت در آن لجام

تهدیدهای امنیتی و  های مشترک، اتحاد برای رفعترین همکاریای ندارند. از مهمجز پیوستن به اتحادهای استراتژیک منطقه

 ناپذیر فرهنگی، اطالعاتی ور، آمیختگی وصفدیگعبارتحصارهایی است که در مسیر پیشرفت و توسعه اعضای اتحادیه قرار دارد. به

تواند یکدیگر تأثیر نموده و ناامنی یک کشور می ها نیز براقتصادی کشورها شرایطی را پدید آورده است، که وضعیت امنیتی آن

 .منطقه را ناامن نماید آسانی کشورهای همسایه وبه

عنوان نیتی در هر منطقه از جهان، جمهوری اسالمی ایران بههای امبر اساس نظریه باری بوزان و اهمیت یافتن مجموعه

وسعت خاک، دسترسی به  هایی مانند منابع نفت و گاز، جمعیت نسبتاً باال وغرب آسیا با داشتن پتانسیل یترین کشور منطقهبزرگ

 های قدرت نرم مانند تواندرنهایت مؤلفهچنین دریای خزر و دریای عمان و هم فارس،دریاهای آزاد و استراتژیک جهان مانند خلیج

عنوان یک کشور محوری در تحوالت تواند بهمی باالی ایدئولوژی اسالمی در حمایت از مستضعفین و کشورهای ضعیف منطقه

 .گرایی را در منطقه غرب آسیا تقویت کندکشورهای غرب آسیا تأثیرگذار باشد و روند هم

ای است که کشورهای عضو، امنیت هریک امنیت منطقه هایدر آزمون بزرگی برای تئوریدر حال حاضر بحران سوریه و عراق 

وضوح مشهود است که باشند. به ای پایدار در غرب آسیاگیری نوعی امنیت منطقهخود بدانند و درصدد شکل از اعضا را باید امنیت

واحد  طر، عربستان سعودی و وهابیت تکفیری در یک جبههدر صف مخالفان امنیت کشورهای موردبحث، آمریکا، اسرائیل، انگلیس، ق

اند که سوریه و عراق را از این اتحادیه خود را بر این گذاشته ای، تمام همتهای تسلیحاتی، مالی و رسانهاند و با پشتیبانیقرارگرفته

ویژه غرب نان شیعه و سنی در منطقه بهمسلما عیاری بینهای غرب جنگ مذهبی تمامعالوه بر تضعیف سوریه، با کمک خارج کرده و

های سازند و منافع این جنگ را قدرت نظام وهابیت تکفیری و صهیونیستی و آمریکا مبدلاهل سنّت را به پیاده آسیا راه بیندازند و

های وهابی و روههای تروریستی مانند گیابی شبکهمنطقه ببرند. از جهت دیگر افزایش و قدرت ها و حاکمان عربغربی، صهیونیست

تر از یک کشور، ها در جغرافیایی وسیعمذهبی و فعالیت این سازمان گراییتکفیری، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان و رشد افراط

تر همه کشورهای را به نحوی همکاری وسیع ها از بین برده و ضرورتتنهایی با این سازمانی مؤثر یک کشور را بهمبارزه یزمینه

مشترک مانند تهدیدات  های امنیتیکند تا کشورهای غرب آسیا با چالشتحوالت منطقه ایجاب می ناپذیر کرده است. بنابرایناباجتن

راه حل تر شده و به یکتروریسم و مواد مخدر هر چه بیشتر به هم نزدیک صهیونیستی و خطر گسترش –وهابی  –های سلفی گروه

 ای بیندیشند.منطقه
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شده آید و با توجه به فرضیه مطرحید اشاره کرد که با توجه به تحلیلی که از مدل محور موازی امنیت به دست میدر پایان با

ای، عنوان یک قدرت منطقهآید که فرضیه فوق که جمهوری اسالمی ایران بهدر پاسخ به سؤال پژوهش به این نتیجه به دست می

ود نیاز به دفاع در عمق راهبردی کشورهای منطقه با مبنای کشورهای حوزه مقاومت برای حفظ منافع ملی و تأمین امنیت مرزهای خ

)عراق، سوریه و لبنان( در قبال اسرائیل دارد و باید هرکدام از کشورهای حوزه مقاومت برای حفظ امنیت خود از دیگر کشورهای این 

 های مستشاری و نظامی دریافت کنند.خط موازی کمک
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 پیامدهای ژئوپلیتیک تعارضات نظری و کارکردی ناسیونالیسم در منطقه خاورمیانه

 

 احسان لشگری تفرشی

  داستادیار جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، دانشگاه یز   

 

 چکیده  

مکتب ناسیونالیسم از مکاتب ظهوریافته در اندیشه های سیاسی تمدن مغرب زمین است که با ورود به خاورمیانه تأثیرات مهمی را از 

خود بر جای گذارده است. در واقع فرایند ملت سازی، کشورسازی و تعیین مرزها در منطقه خاورمیانه تا اندازة زیادی تحت تأثیر 

ستعماری و صدور اندیشه ناسیونالیسم به این منطقه بوده است. این در حالی است که ورود این مکتب همچنین سیاست قدرتهای ا

فکری به خاورمیانه تعارضات نظری، ساختی و کارکردی متعددی را در این منطقه ایجاد کرده است که همچنان نمادها و اثرات 

تحلیلی علل و عوامل نظری این  -شش گردیده تا با رویکردی توصیفی فرایندی آن در این منطقه مشاهده می گردد. در این مقاله کو

تعارض و کارکرد تبعی آن در خاورمیانه بررسی گردیده و از این طریق مبنای برخی از بحران های مزمن این حوزه جغرافیایی 

یعد از جتگ سرد در قالب ستیز  شناسایی گردد. یافته های تحقیق بیان گر آن است که مهمترین نمود این تعارض بنیادین بویژه

مذهبی از جمله کارکردهای ناسیونالیسم در  -مذهبی در کشورهای منطقه ظهور یافته است. به طوری که واگرایی سیاسی  -قومی 

 این منطقه است که بویژه بعد از جنگ سرد ابعاد جدیدی یافته است. 

 کلمات کلیدی:ناسیونالیسم، خاورمیانه، ملت، تعارض 
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 مقدمه  -1

زیرساخت بنیادین مفهوم کشور وابسته به سه مفهوم ملت، سرزمین و حکومت است و تمامی این مفاهیم پس از ظهور مکتب 

ناسیونالیسم دچار باز تعریف و بازساخت گردیده است. در واقع بعد از پایان قرون وسطی و در دورة رنسانس در اروپا شرایطی حاکم 

(. ملی گرایی به بیان سرزمینی هویت می 70: 1389ظهور ناسیونالیسم را در این قاره فراهم می نمود)بالکسل، بود که زمینه های 

(. ظهور ملی 291: 1390پردازد و بیان گر حس تعلق به گروه یا جامعه ای است که دارای نظامی سیاسی مشترک می باشد)مانتز، 

ملت حق دخالت در  –ن حاکمیت داخلی به دولت ها محول گردید و دیگر دولت گرایی ریشه در معاهدة وستفالیا دارد که در طی آ

امور داخلی سایر کشورها را نداشتند. این در حالی بود که ملی گرایی و هویت ملی می تواند به معنای تعلق به گروهی باشد که از 

ملی برخوردار می باشد و می تواند در هر مقطعی اززمان مجموعه مشترکی از عقاید، باورها، سنت ها و الگوهای زبانی فراتر از مرزهای 

کشوری را با چالش واگرایی روبرو نماید. از این رو می توان اذعان نمود که عملکرد ناسیونالیسم و ساخت هویت ملی در هر منطقه 

ی به عملکرد هویت ملی در ای از جغرافیای سیاسی جهان پدیده ای یکسان و تعمیم پذیر نمی باشد و می توان با نگاه منطقه ا

 ساخت مرزهای سیاسی کشورها و آینده نگری در مورد آن پرداخت.

از آنجائیکه شرایط نظری ظهور ناسیونالیسم در خاورمیانه بویژه در خاورمیانه عربی وجود نداشت، بنابراین ورود این مفهوم چالش  

یل دهنده کشور شامل ملت، سرزمین و حکومت ایجاد کرد که های نظری و کارکردی متعددی را در این منطقه در سه بُعد تشک

 تاکنون نیز وجود داشته است و شاید بتوان آنرا سرمنشأ بسیاری از بحران های کارکردی و ساختی در این منطقه دانست. 

زی شهروندان با مفهوم بطورکلی سازگاری، همجوشی و یا واگرایی اقوام زیرمجموعه یک کشور تا اندازة زیادی وابسته به درجه همسا

میهن خواهی و ناسیونالیسم می باشد. حتی مطالعه رفتارهای سیاسی و اجتماعی اقوام در هر یک از کشورهای خاورمیانه از جمله 

ایران فارغ از مطالعه ابعاد کالن اثرگذاری ایدئولوژی ناسیونالیسم در منطقه خاورمیانه ناکافی خواه بود. چرا که اثرات ظهور این 

ایدئولوژی در ایران به صورت تعمیم پذیر در سایر کشورهای این منطقه با درجاتی مختلفی از شدت و ضعف قابل مشاهده می باشد. 

فضایی را موجب گردیده و همچنان نیز این فرایند  -بطورکلی ورود این ایدئولوژی به این منطقه شکل خاصی از کنش های سیاسی 

براین واکاوی علت دقیق بسیاری از حوادث منطقه منوط به مطالعه دقیق ابعاد نظری و کارکردی به صورت فعال ادامه دارد. بنا

 ناسیونالیسم در این منطقه می باشد.

در این راستا با توجه به نقش ناسیونالیسم در ساخت فضای سیاسی خاورمیانه در یک سدة گذشته و با توجه به بروز تعارضات نظری 

خاورمیانه می باید به دنبال بررسی این فرضیه بود که بسیاری از معضالت حاکم در خاورمیانه از جمله  و کارکردی این مکتب در

واگرایی های قومی و تعارضات مذهبی همچون برخوردهای قلمروخواهانه تشیع و سنن؛ ریشه در عدم نهادینه شدن مفهوم ناسیونالیسم 

اجتماعی این منطقه می باشد. به بیان دیگر  –تطبیق آن با شرایط تاریخی در معنای عام کلمه در این حوزة جغرافیایی و عدم 

مذهبی شکل  -تعارضات نظری این ایدئولوژی در خاورمیانه اثرات روبنایی و کارکردی آن را نیز در خاورمیانه  در قالب ستیز قومی 
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داده است. به طوری که فرایندها و نمادهای کارکردی این ایدئولوژی در دهه های اخیر در این منطقه همواره شامل واگرایی و تعارض 

بین اقوام و شهروندان بویژه در خاورمیانه عربی بوده است. در این مقاله کوشش شده ضمن برشمردن ابعاد نظری این تعارض، 

 نالیسم در خاورمیانه تبیین گردد. پیامدهای منفی کارکرد ناسیو

 روش تحقیق  -2

تحلیلی  می باشد. در این راستا کوشش گردیده با استفاده از  -این پژوهش از نوع بنیادین و روش تحلیل داده ها در آن توصیفی 

بطه این ایدئولوژی و ادبیات و منابع کتابخانه ای در درجة نخست مفهوم ناسیونالیسم و فلسفه ظهور آن تبیین گردد و سپس را

تعارضات نظری و فرایندی آن با تحوالت سیاسی خاورمیانه تبیین گردد. در این مقاله کوشش گردیده با اتکا به شیوة قیاسی نوعی 

گزارة عام و جهانشمول در رابطه با علل کند بودن فرایند ملت سازی در چارچوب انگارة ناسیونالیسم از دیدگاه جغرافیای سیاسی در 

 اورمیانه و شمال آفریقا بررسی گردد.خ

 

 مبانی نظری -3

 مفهوم ناسیونالیسم  -1-3

ملی گرایی یا ناسیونالیسم شامل ظهور نوعی آگاهی جمعی در یک جامعه متشکل انسانی به وابسته بودن به یک سرزمین و 

عناصر تشکیل دهندة ملت همچون سرزمین، ملت می باشد. آگاهی ملی اغلب پدیدآورندة حس وفاداری و دلبستگی افراد جامعه به 

(. از حیث تاریخی در حالی 140: 1389نژاد، زبان، نمادها، سنت ها، تاریخ و بطورکلی فرهنگ مشترک می باشد)رضائی و حیدری فر، 

در واقع،  که برخی ویژگیهای ملی گرایی )ناسیونالیسم( را می توان از هزاران سال پیش در دولت شهرهای یونان سراغ گرفت ولی

ملی گرایی به صورت یک مکتب سیاسی و اجتماعی، پس از انقالب فرانسه در اروپا پدید آمد. با انقالب فرانسه اکثر مبادی و مبانی 

مکتب ناسیونالیسم شکل گرفت و برای نخستین بار این مکتب در عمل پیاده شد. تهییج احساسات عمومی نسبت به پرچم و میهن، 

مانان ملی، تدوین سرود ملی، اختراع مراسم و اعیاد بزرگ ملی به سبک مراسم مذهبی در طی انقالب فرانسه تجلیل و پرستش قهر

و به دلیل وجود پیش زمینه های الزم به دیگر نقاط اروپا نیز سرایت کرد.  (13: 1380یکی پس از دیگری ظهور پیدا کرد)نقوی، 

(. از دید تاریخی تردیدی نیست که 14: 1379در اروپا نامیده اند )مویر، « سمعصر طالئی ناسیونالی» بدین ترتیب قرن نوزدهم را 

زادگاه یا بوم از نخستین پدیده های است که انسان نوعی احساس تعلق به آن دارد. در حالی که مفهوم سرزمین در مکتب ناسیونالیسم 

کومتها و شهروندان را در یک فضای جغرافیایی معین دارای بار سیاسی و ایدئولوژیک بوده و منبع وحدت، کنش و واکنش سیاسی ح

فراهم می آورد. بنابراین بر عکس مفهوم بوم یا میهن که نوعی احساس غریزی شایع در تمام جانوران از جمله انسان می باشد، 

 سرزمین گرایی ناسیونالیستی نوعی باید و نباید سیاسی ایجاد می نماید. 
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ه مفهومی است غریزی و کامالً غیر سیاسی، ناسیونالیسم یا ملی گرایی مفهومی کامالً بنابراین بر خالف میهن دوستی ک

( که زمینه ساز شکل گیری مفهوم ملت در معنای مدرن خود در اروپا گردید. در حقیقت اگر  70: 1380سیاسی بود)مجتهدزاده، 

ینی خاص بدانیم ملی گرایی نقش عینیت بخشیدن به ملتها را اجتماع مشترک انسانی با مجموعه ای از ویژگیهای فرهنگی و سرزم

(. حال اگر به دنبال علل نظری ظهور ملی گرایی در اروپا باشیم باید  148: 1386این اشتراکات را عهده دار بود )جونز  و دیگران، 

 , Andersonوجود آمد)اذعان نماییم که ملی گرایی مکتبی بود که در دورة رنسانس بخاطر پر کردن خالء ایدئولوژی در غرب ب

اجتماعی و فکری مردم اروپا کنار رفت و بالطبع در این زمان  -(. در حقیقت پس از رنسانس، دین از زندگی سیاسی   84 :1991

نوعی خالء ایدئولوژیک در اروپا احساس شد. پس از رنسانس و عقب نشینی دین از صحنه اجتماعی، غربیها احساس می نمودند که 

، فاقد یک منبع هویت بخش و وحدت آفرین هستند که موجب برانگیختن مردم شود. به همین دلیل مکتب ناسیونالیسم در نبود دین

به معنی اعتقاد به وابستگی به یک فضای سرزمینی مشخص؛ برای پر کردن این خالء زاده شد. بتدریج با تکامل همین اندیشه؛ مفهوم 

 , Smith) ی جدایی ناپذیر از روندهای عقل گرایانه و ظهور اقتصاد صنعتی در اروپا بودملت به مثابه مفهومی مدرن زاده شدکه جزئ

3: 1983)  . 

در این راستا روند صنعتی شدن موجب گردید تا جوامع متحرک و از بُعد فرهنگی یکسان شکل بگیرند. در این جوامع مردم 

داشتند و پس از آنکه حکومتها توانایی یافتند که چنین آموزشها و نیاز به یادگیری مهارتهای جدید و بکارگیری زبانی استاندارد 

 مهارتهای را فراهم کنند افرادی که از هم بیگانه بودند توانستند به شیوه ای سازمان یافته و معنادار با هم ارتباط برقرار کنند. بدین

(. بنابراین ملت پدیده ای کامالً جدید بود که Hutchinson, , 1994: (4 ترتیب این انگیزه نوگرایی باعث بوجود آمدن ملت گردید

در شرایط خاص و جدید ظهور کرد و به نحو ایده آلی مناسب آن شرایط بود. البته این مسأله به معنای آن نیست که تا قبل از ظهور 

یکن با ظهور ناسیونالیسم ل (Gellner, 1983 :169). ناسیونالیسم گروه های فرهنگی و قومیت های متفاوت در اروپا وجود نداشت

انگیزه نوین دستیابی به اقتدار ملی توانست در تلفیق با فرهنگ بسیار کهن نماد نگاری و اسطوره های قومی، ملتها و مرزهای مدرن 

 )به مفهوم گذر از مفهوم سرحد( را در اروپا بوجود آورد که جایگزین هویت آفرینی مذهبی گردید.  

 

 انه محیط شناسی خاورمی -2-3

میالدی توسط آلفرد ماهان بکار گرفته شد و منظور وی تشریح منطقه اطراف خلیج فارس  1902اصطالح خاورمیانه  اولین بار در سال 

:  1386بود که چون از قارة اروپا به آن نگریسته می شد، نه جزء خاورنزدیک و نه جزء خاوردور بحساب می آمد) درایسدل و بلیک، 

یی منطقه خاورمیانه بعدها و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم روشن تر گردید و آن زمانی بود که پایگاه نظامی (. حدود جغرافیا20

متفقین در قاهره معروف به پایگاه خاورمیانه بخشهای وسیعی از شمال آفریقا، ایران و کلیه کشورهای عربی شرق کانال سوئز را تحت 

شمال آفریقا نیز به دالیل عمده همواره جزء منطقه خاورمیانه قلمداد می گردند. پوشش داشت. گذشته از این منطقه شش کشور 

چرا که این کشورها از نظر تاریخی و فرهنگی از حوزة خاورمیانه جداشدنی نیستند ضمن اینکه ویژگیهای جامعه، حکومت و آرمانهای 
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(. از سوی دیگر این منطقه همانند خلیج فارس از 2: 1390سیاسی آنها نیز به خاورمیانه بسیار نزدیک می باشد)حاتمی و ثمری، 

مناطق تولید کنندة نفت در جهان محسوب می گردد. گذشته از این حوزه شش کشور شمال آفریقا نیز به دالیل متعدد جرء مباحث 

ی مشترک اند؛ ضمن خاورمیانه محسوب می گردند. نخست آنکه این کشورها از نظر زبانی)عربی( و دینی) اسالم( با کشورهای عرب

اینکه آرمان های سیاسی آنها نیز به یکدیگر نزدیک است. همچنین کشورهای حوزة شمال آفریقا به اتفاق خلیج فارس از اعضای 

عمدة سازمان کشورهای صادرکنندة نفت) اوپک( به شمار می روند و دریای مدیترانه نیز یک عامل مهم اشتراک بین این دو منطقه 

 می باشد.

چه منطقه خاورمیانه طبق تعریفی که از آن بعمل آمد نه از نظر فیزیکی و نه از جهت فرهنگی منطقه ای الزاماً محدود شده نیست؛ اگر 

لیکن در حوزة مطالعات جغرافیای سیاسی و روابط بین الملل مفهومی کامالً رایج بوده و از مصادیق تثبیت شده به شمار می رود. از 

نصحبت به « خاورمیانه جدید»ث یازده سپتامبر عده ای از اندیشمندان تحت تأثیر پاره ای از سیاستمداران از سوی دیگر بعد از حواد

میان آورده و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز را نیز جزء خاورمیانه به شمار  آوردند. لیکن در این مورد در سطح وسیع اتفاق نظر 

دبیات موجود علوم سیاسی، روابط بین الملل، جغرافیای سیاسی و ... جزء مناطق آسیای حاصل نیامده است و این مناطق همچنان در ا

(. بنابراین خاورمیانه شامل مناطق شبه جزیره عربستان و عراق، شمال آفریقا، 16: 1388مرکزی و قفقاز می باشند)جعفری ولدانی، 

و شرق مدیترانه می باشد که از نظر فرهنگی بویژه اعتقاد به دین  ایران، فالت آناتولی) ترکیه( و منطقه شامات)سوریه، لبنان، اردن(

 اسالم به یکدیگر نزدیک می باشند. 

 

 یافته های تحقیق             -4

 تعارضات نظری ناسیونالیسم در خاورمیانه -1-4

همچنانکه پیشتر ذکر گردید یکی از مهمترین عوامل ظهور اندیشه ناسیونالیسم در اروپا پس از انقالب فرانسه و اهمیت یافتن 

اعتقاد به سرزمین؛ عقب نشینی تدریجی دین از نقش آفرینی در صحنه روابط اجتماعی و سیاسی پس از قرون وسطی و نیاز مبرم 

خاک و زادبوم، جایگزین  -نندة جایگزین بود. به همین دلیل ایجاد عالقه به سرزمین و آب تمدن غرب برای خلق یک نیروی متحدک

(. لیکن شواهد امر بخوبی نشان می دهد که در خاورمیانه خالء ایدئولوژیکی 45: 1392اعتقاد به آموزه های مذهبی گردید)لشگری، 

ا که اسالم از چنان دنیامیسمی برخوردار بود که در سدة اول ناشی از سقوط مذهب همچون اروپا بعد از رنسانس وجود نداشت. چر

پس از ظهورش از شمال آفریقا تا اقصی نقاط آسیا و از اسپانیا تا مغولستان تمامی سرزمین ها را متحد و یکپارچه کرده بود. بنابراین 

مصنوعی وارد این منطقه گردید . این مسئله دو افکار ناسیونالیستی غربی از نیمه قرن نوزدهم بدون وجود زمینه های الزم و به طور 

 دلیل عمده داشت: 
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گرچه تأثیر اندیشه های سیاسی غرب، همراه با حضور نظامی فرانسه در مصر آغاز گردید ؛ اما در شرق جهان عرب و  -الف

ا حضور نظامی  بلکه با بویژه در لبنان و سوریه که مهد ناسیونالیسم عرب به شمار می روند، تأثیر اندیشه های غربی نه ب

 .فعالیتهای مسیونرهای مذهبی و مدارس غربی آغاز شد

 )اختراع ماشین چاپ، آگاهی از امور سیاسی را گسترش و مشوق احیای فرهنگ و ادب ملی جوامع خاورمیانه گردید -ب

مختلف، زمینه های ورود  . ضمن اینکه بعد از رنسانس با پیشرفت علوم ارتباطات در ابعاد (77 :1386، درایسدل و بلیک

 اندیشه های غربی از جمله ناسیونالیسم به منطقه خاورمیانه مهیاتر گردید.

از سوی دیگر ورود این اندیشه های جدید با مفاهیم سنتی اسالمی که در خاورمیانه مستولی بود، دچار تناقض گردید. این  

اجتماعی با زیربنای عقیدتی ویژه خودش  -عملی و سیاسی  -فکری  تناقض از آنجا ناشی می شد که اسالم دارای یک سیستم مستقل

بود و طبیعی است که با ناسیونالیسم بعنوان یک مکتب سیاسی و اجتماعی متفاوت اصطکاک پیدا می نمود. در حقیقت اسالم برخالف 

ارای یک نوع نظام اجتماعی، فلسفی و ادیان دیگر محدود به مناسک و عبادات دینی و باورهای صِرف متافیزیکی نبود بلکه اسالم د

اجتماعی و با زیربنای عقیدتی جداگانه و متفاوت  -سیاسی خاص خود بود و با ناسیونالیسم بعنوان مجموعه دیگری از اصول سیاسی 

نها دارای (.  ضمن اینکه بررسی اکثر جنبش های ملی گرا در خاورمیانه نیز نشان می دهد که آ 70: 1381دچار تناقض بود) هینس، 

جلوه های دین ستیز یا دست کم نادیده انگاری دین بوده اند. قرآن نیز از بُعد نظری به طور صریح مبانی ناسیونالیسم را رد کرده و 

 تأکید دارد زبان، رنگ و نژاد مالک وحدت و امتیاز نیست بلکه فقط تقوی تنها مالک وحدت و امتیاز است:

تیره ها و قبایل مختلف قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید پ، ولی گرامی  ]در[و زن آفریدیم و ای مردم ما شما را از یک مرد » 

(. بطور کلی تمایز اسالم و 13سورة حجرات، آیه « ) خداوند دانا و خبیر است  ]و[ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست 

 ناسیونالیسم را می توان در قالب موارد زیر برشمرد:

 مفهوم ملت و ملیت، چون اساساً محدود است، با اسالم که عقیده و تفکری جهان گرا دارد ، متفاوت است.  -الف

ناسیونالیسم، آیینی است که براصول نژادی، تباری، زبانی و دلبستگی به این مفاهیم استوار بوده است و به عنوان  -ب

(. در حالی که اسالم خواستار 79:  1387ل کرده است)میرترابی، عامل ایجاد اکثر کشورهای اروپایی پس از وستفالیا عم

 وفاداری کامل مسلمانان به اسالم و یکپارچگی کامل آنها بوده است. 

دولت ملی، به عنوان تجسم سیاسی و نهادی و مظهر ناسیونالیسم، پایه ای در اسالم ندارد زیرا جامعة مسلمانان  -ج 

 .   (77 : 1386، درایسدل و بلیک)روحانی و اجتماعی در اسالم است)امت( هم مظهر سیاسی و هم نماد 

بتدریج که امپراطوری عثمانی رو به تجزیه نهاد، فکر خود مختاری برای گروههای ملی نضج گرفت. یونانیان اولین اروپاییانی 

( خود را از قید سلطة عثمانی رها ساختند و سایر گروههای ملی نیز در 1821-30بودند که بعد از یک قیام موفقیت آمیز )

استقالل دست یافتند. در مناطق مسلمان نشین عثمانی نیز گرچه افکار ناسیونالیستی تا بالکان تا قبل از جنگ جهانی اول به 
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م فقط در میان محدودی از روشنفکران خاورمیانه جریان داشت با شروع قرن بیستم یک جریان عمدة  1900قبل از سال 

   (.95 :1380،  سیاسی به حساب آید)هانتر

تب وارداتی بود که کشورهای قدرتمند اروپایی آن را با خود به خاورمیانه آوردند و به بنابراین مکتب ملی گرایی یک فکر و مک

نیز در خاورمیانه عربی روندی بود که تحت تأثیر ورود افکار سیاسی غرب به جهان اسالم   state-nation همین ترتیب تشکیل

  (.17: 1378، بوجود آمد)لوئیس

ق عرب نشین خاورمیانه به صورت تدریجی تحت قلمرو عثمانی در آمد و وحدتی بین تقریباً بطور کلی از قرن شانزدهم میالدی مناط 

تمام مناطق مسلمان نشین خاورمیانه ) بجز ایران( ایجاد گردید. در سراسر حکومت عثمانی تا اوایل قرن بیستم مردمان عرب چندان 

نشین ترک و عرب راضی بودند و سلطان عثمانی را نیز حاکم بر  احساس بیگانگی با ترکان نداشته و ظاهراً از وحدت مناطق مسلمان

» حق مسلمانان می پنداشتند و ترکان عثمانی نیز سعی می نمودند تبعیضی علیه اعراب روا ندارند و فرماندار هر منطقه عرب بنام 

ة میهن پرستی وجود داشت ولی ضرورتاً را از اهالی خود آن منطقه منصوب می کردند. بنابراین در طول دورة عثمانی نیز اید« نقیب

ابعاد ارضی نداشت. به طوری که مفهوم عصبیت به معنای وفاداری به قبیله همچنانکه در آثار ابن خلدون ذکر شده وجود داشت ولی 

تشکل به مثابه یک جامعه م« امت»در دنیای اسالم هر گونه احساسات محلی به سرزمین به دلیل تأکید علما بر اهمیت مضمون 

 انسانی مسلمان که تنها اعتقاد به اسالم منبع تشکیل آن بود، کم اثر و محو می گردید. 

می توان اذعان نمود که حکومت صفوی اولین کلیت سیاسی در جهان اسالم بود که با پی بردن به موجودیت جداگانه اش در اصول 

کیل صفویه در قرن شانزدهم میالدی طرفداران فِرق مختلف اسالمی مذهبی، قومی و زبانی از امت اسالمی کناره گرفت. تا قبل از تش

( و این مسأله بتدریج پس 187: 1387در سراسر جهان اسالم باهم آمیخته بودند؛ لیکن از آن پس آنها از یکدیگر جدا شدند)حسین، 

ی، ناصیف یازیجی  و نجیب عازوری در زمره از انقالب فرانسه به امپراطوری عثمانی نیز سرایت کرد. در میان روشنفکران عرب؛ بوستان

نخستین نظریه پردازان ناسیونالیسم عرب به شمار می روند که تحت تأثیر مستقیم اندیشه های سیاسی اروپا، به قومیت و ناسیونالیسم 

جهت احیای حس در جهان عرب اعتقاد یافتند. آنها همراه مسیونرهای مسیحی در لبنان و سوریه به گسترش زبان و فرهنگ عرب 

(. پس از آن بیشتر متفکران عرب به رهبران عثمانی حمله و 187قومیت و جدایی از امپراطوری عثمانی کمک کردند)همان، ص 

استدالل می کردند که ترکها خالفت را از اعراب غصب کرده اند ، لذا خالفت باید به اوالد پیامبر اسالم و قبیله عربی قریش بازگردانده 

( و پیگیری این روند فروپاشی امپراطوری عثمانی را تسریع کرد. بعد از این فروپاشی رابطه اسالم و ملیت 96: 1377،  شود)احمدی

بعنوان یک موضوع اساسی در بین روشنفکران مسلمان با توجه به دیدگاههای مختلف آنها همواره مطرح بود. این امر بطور مشخص 

   (.147 :1362، عنایت )طراف تناقض اساسی میان ملی گرایی و اسالم شکل گرفتآغاز یک جدال ایدئولوژیک بود که در ا

اما با این وجود و علی رغم تعارضات نظری بین اسالم و ناسیونالیسم، عده ای از اندیشمندان جهان اسالم درصدد بوده اند که بین 

قرآن و احادیث اثبات نمایند که بین این دو مقوله هیچگونه اسالم و ناسیونالیسم رابطه برقرار نموده و با کمک گرفتن از برخی آیات 

(. به عنوان نمونه در ایران چنین اندیشمندانی همانند سید جمال الدین اسدآبادی، دکتر  250: 1358، تضادی وجود ندارد)عنایت
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ن این دو مقوله هیچگونه تضادی قائل شریعتی و مرتضی مطهری به دنبال تبیین رابطه مثبت مابین ناسیونالیسم و اسالم بوده اند و بی

 نبوده اند؛ لیکن در پیشبرد این نوع تفکر کمتر موفق بوده اند. 

 

 تعارضات کارکردی ناسیونالیسم در خاورمیانه -2-4

ــه وارداتی تحت تأثیر قدرتهای اروپایی و نقش    ــم به خاورمیانه به مثابه نوعی اندیش ــیونالیس همچنانکه ذکر گردید ورود ناس

اســـتعماری آنها بوده اســـت و با اندیشـــه امت محور برگرفته از تعالیم دین اســـالم کامالً متفاوت بود. از حیث عملکردی و تبعات 

ــیونالیســم   ــیاســی ورود ناس ــه گانه عربی، ایرانی و ترکی  جغرافیای س به خاورمیانه باعث بروز تحول و چندگانگی و تنوع پذیری س

ــکوالر در دهه   « آتاتورک » گردید. آنچه را که     میالدی در دوران امپراطوری عثمانی در ترکیه    1920و ترکهای جوان و نوگرا و سـ

ست ارا    سیا شد و ملی         انجام دادند و ملی گرایی ترکی را در قالب جدایی دین از  شاه الگوبرداری  ضا سوی ر ئه دادند، کمی بعد از 

گرایی ایرانی مبتنی بر تاریخ ایران باستان پایه گذاری گردید که البته در ملی گرایی ایرانی کنار گذاردن مذهب از حکومت همچون 

 ترکیه موفق نبود.  

سمتهای من         سایر ق سات ملی گرایانه در  سا شی امپراطوری عثمانی  اح طقه از جمله در منطقه عربی نیز فعال گردید  با فروپا

عبدالناصر در مصر هر چه بیشتر قوت گرفت. لیکن همواره ملت سازی و شکل گیری ایدة هویت ملی در       1952که با کودتای سال  

س          سل صل یک  شکیل دولتهای جدید در قلمرو جهان عرب، حا ست. چراکه ت شین بوده ا له ایران و ترکیه موفق تر از مناطق عرب ن

ستند         شورهای اروپایی می توان ست. زیرا از این طریق ک شورهای اروپایی نیز مرتبط بوده ا ست که با منافع ک عوامل و عملکردهایی ا

شوند. بنابراین در این          شورهای کوچک و پراکنده مواجه  شکل بود با ک سلط بر آن م شدن با یک قدرت بزرگ که ت به عوض روبرو 

ی اروپا بر این روند اســتوار بود که ابتدا ســرزمین های دیگر را فتح می کردند و ســاختارهای  برهه ســیاســت قدرت های اســتعمار

 سیاسی و رهبری جوامع تحت استعمار  را تغییر می دادند؛ سپس دولتهای جدیدی را به جای ساختارهای قدیمی پدید می آوردند

(Marina  , 2002: 3) لیتیک در کشور سازی در این منطقه بود.و این روند بیان گر نقش برجسته تفکرات ژئوپ 

ــی      ــتم با فروپاش ــالم در حیطة عمل نیز در قرن بیس ــم با آموزه های دین اس ــیونالیس ــات نظری مکتب ناس بنابراین فارغ از تعارض

اسالم  امپراطوری عثمانی بطور ناخودآگاه ناسیونالیسم غربی در خاورمیانه غلبه یافت و کشورهای ملی یکی پس از دیگری در جهان

شــکل گرفتند. البته نوع ناســیونالیســم ظهوریافته در چارچوب مرزهای خاورمیانه کامالً متفاوت بود. ناســیونالیســم ظهور یافته در 

ترکیه بعد از جنگ جهانی اول موفق به جداکردن مذهب از ناســیونالیســم گردید و از نظر به اســالم به عنوان صــبغة فرهنگی خود 

ین طرز تفکر کامالً حکومتی بود و با ذهنیت و ساخت تاریخی مردم ترکیه مغایرت داشت و شعله ور کردن این    امتناع ورزید. البته ا

 نوع احساسات ناسیونالیستی کامالً با فشار حکومت تازه تأسسیس مصطفی کمال )آتاتورک( میسر گردید.  

ستی خود            سیونالی ستند مذهب را از عقاید نا سالم )یعنی اعراب و ایران( احتماالً نمی توان سم دیگر در جهان ا سیونالی در دو نوع نا

سم         سیونالی صول نا شان توجه می کردند. اما با این حال بین ا صول عقاید خود به عنوان میراث فرهنگی خود جداکنند؛ زیرا آنها به ا
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ه که قباًل نیز ذکر شد تفاوت عمده ای وجود داشت. ناسیونالیسم ایرانی عالوه بر دین اسالم بر زبان فارسی و        عربی و ایرانی همانگون

فرهنگ ملی و باستانی ایرانیان نیز تکیه داشت. از همین رو بود که حتی الگوی تقسیمات کشوری سلسله ساسانیان در دورة صفویه 

ساخت   شت . در دورة جدید       برای اولین بار نمود عینی یافت و باز سم عربی تنها بر زبان عربی تکیه دا سیونالی گردید، در حالیکه نا

حتی رقابتهای ژئوپلیتیک ایران، عربســتان ســعودی و ترکیه نیز بر مبنای همین تضــاد هویتی قابل تفســیر می باشــد)مصــلی       

ــی11: 1393نژاد، ــیعی ، دنباله روی ترکیه از س ــتان از (. بطوری که حمایت ایران از هالل ش ــتها نوعثمانی گری و حمایت عربس اس

 گروههای مبارز اهل تسنن در منطقه در همین راستا قابل ارزیابی می باشد.

شته اند که از              سه نقش مهمی دا ستان و فران سی خاورمیانه، دولت انگل سیا شة  ست که در ایجاد نق نکته حائز اهمیت این ا

کشورهای مصر، عراق،   . (25:  1382) احمدیان،  قلمرو عثمانــــــی اشاره کرد جمله آن می توان به نقش این دو کشور در تجزیه 

ستان        شکل گرفته و تحت الحمایه انگل شی عثمانی  سطین و قبرس همگی از زمره کشورهایی بودند که بعد از فروپا ماورای اردن، فل

شکیل دولتهای حوزه جنوبی خلیج فارس نیز نقش     ستان همچنین در ت ست. زیرا که آبراهة    قرار گرفتند. انگل شته ا قابل توجهی دا

شف ذخائر نفتی برای آن       ستم به دلیل ک ستان و در قرن بی خلیج فارس و دریای عمان، در قرن نوزدهم به جهت مجاورت با هندو

شکیل واحدهای                سابق نیز در ت شوروی  شورهای ایتالیا، هلند و  سه ک ستان و فران ست. عالوه بر انگل شته ا صی دا شور اهمیت خا   ک

(. کشور فرانسه ) سوریه، لبنان، الجزایر، مراکش، مالی، سنگال  96: 1377سیاسی در جهان اسالم نقش بسزایی داشته اند)احمدی،   

سلطه               سیای مرکزی را در زیر  سلمان آ شورهای م سابق ک شوروی  شور هلند )اندونزی( و اتحاد  شور ایتالیا )لیبی(، ک و تونس(، ک

ن بیستم تمامی این کشورها به استقالل رسیدند. بدیهی است سیاست های ژئوپلیتیک این قدرتهای         داشتند که بتدریج تا پایان قر 

 استعماری نیز در شدت بخشیدن تعارضات کارکردی ناسیونالیسم در خاورمیانه مؤثر بوده است.    

ــورهای کنونی خاورمیانه عربی با تلفیقی  ــیاری از کش ــتم بس ــتعماری قدرتهای   بدین ترتیب بود که در خالل قرن بیس از اهداف اس

شاوندی و اجتماع     سوی دیگر مرزهای تازه با خطوط ارتباطی قدیمی، نظام اداری خوی اروپایی و ملی گرایی وارداتی تولد یافتند. از 

شت) هولیس،    شین مغایرت دا شور     525: 1386پی صورت یک ک ستان از عثمانی بود و هیچگاه به  سه ا  (. به عنوان نمونه عراق قبالً 

سته         شت از بین برد و ناخوا صورت فراملیتی در دوره عثمانی وجود دا ستقل نبود. این نظام نوین؛ وحدت عربی و ترکی را که به  م

چون به معنای واقعی مفهوم  قالبهای مردمی با قومیت های مختلف در کشــورهایی نظیر لبنان، عراق، ســوریه و... را بوجود آورد  و

زها شکل نگرفته بود؛ این مسأله فرایند قوام دمکراسی را نیز در این جوامع دچار مشکل نمود. بنابراین هویت در بین ساکنان این مر

ــورهای    ــد بطوریکه اکثر کش ــم در این منطقه ایجاد مانع در راه ایجاد یکپارچگی ملی می باش ــیونالیس یکی از کارکردهای مهم ناس

ی از هویت ملی دارند که این مسأله در خاورمیانه عربی به مراتب بیشتر منطقه از حیث قومی و مذهبی ناهمگون بوده و درک ضعیف

 است. 

این مسأله بصورت ادواری برخوردهای قومی و مذهبی را در این کشورها سبب گردیده که بویژه در کشورهای عربی فاقد درآمدهای  

هور بیشتری دارد. در همین راستا پس از جنگ   نفتی که توان حکومت برای ایجاد نظام های اجتماعی همگون کمتر است؛ بروز و ظ 

سیونالیسم بوده و کشورهای            سال های اخیر نیز رادیکالیزه شدن خاورمیانه در ناشی از نقش تعارضات کارکردی نا سرد و بویژه در 
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سی دمکراتیک            سیا ساختار  سی و تولید  سیا شارکت  شند توان الزم برای م شته و  که فاقد زیربنای ملی هویتی تاریخی می با را ندا

مذهبی در آنها زیاد است و تنها راه حل کوتاه مدت وجود رهبران کاریزما و مقتدر، وجود ارتش های قوی   -استعداد واگرایی قومی  

 و در عین حال مدافع قدرت موجود می باشد.  

 

 نتیجه گیری   -5

فارغ مطالعه ابعاد نظری و تاریخی اندیشــه ملی   در دورة معاصــر مطالعه واگرایی یا همگرایی اقوام و شــهروندان در جوامع مختلف 

گرایی در این جوامع ناکافی خواهد بود. همانگونه که در بحثهای پیشین تشریح گردید ظهور ناسیونالیسم)ملی گرایی( در خاورمیانه     

ست که تاکنون نیز با قوت     شته ا ضعف ادامه یافته  هم از حیث نظری و هم از حیث کارکردی چالش های مختلفی را به دنبال دا و 

 است. این موضوع بویژه در مورد کشورهای عربی که فاقد تاریخ و هویت مستقل بوده اند بیشتر صدق می نماید.    

( حکومتهای  1919در حقیقت همانگونه که در بحثهای پیشــین ذکر گردید پس از فروپاشــی عثمانی در پایان جنگ جهانی اول ) 

سده تحت لوای      عربی برای اولین بار در جامعه م شتند و حداقل چند  شدند ، آنها عمدتاً تجربه ای در زمینه کشورداری ندا لل ظاهر 

شبه جزیره           صوص در  سازی در منطقه خاورمیانه عربی بخ شور ست کرده بودند. به همین دلیل فرایند ک مدیریت ترکان عثمانی زی

شور        ستقیماً آموزش ک سالیان دراز به طول انجامید و م ستان  تا  صول      عرب ساالری حکومتی ، پیروی از ا شامل ایجاد دیوان  داری 

شد . در حقیقت           ستعماری اروپایی انجام  سلح  با کمک قدرتهای ا شکیل نیروهای م ضی ، دریافت مالیات و ت شده ، ثبت ارا تدوین 

 مفهوم کشور به مثابه مفهوم مدرن آن ،

نداشت که با ورود جوانه های ناسیونالیسم به درون دنیای عرب ،    در خاورمیانه عربی هیچگاه به صورت یک مفهوم پیشینی وجود      

سیاری از موارد            شی عثمانی نیز در ب شده پس از فروپا شکیل  شورهای ت شکوفا گرداند . به همین دلیل ک ستقل ملی آنها را  هویت م

ساس وجود          صلی آن بر ا شاکله ا شورهای مجازی بودند که  شور  به معنای واقعی نبودند ؛ بلکه ک شکل می گرفت. همین   ک قبایل 

زیرساخت معیوب سبب متزلزل شدن تکامل سایر وجوه سیاسی مربوط به کشور نظیر حکومت قانون، دمکراسی و احترام به حقوق          

 اقلیت ها در این منطقه از جهان گردید که تا امروز نیز ادامه یافته است. 

شد عالوه براین تعارض ؛ اهداف قدرت  سزایی        اما همانگونه که ذکر  سازی در این منطقه نقش ب شور سیم مرزها و ک های بزرگ در تر

ضادهای قومی        ساله ت ست و این م شته ا شکل از اقوام و          -دا شورهای نوظهور مت ست. بطوریکه غالب ک شیده ا شدت بخ مذهبی را 

سی منطقه خاورمیانه عر       سیا شند . از این رو نظام های  ضاد با الگوهای هویتی متمایز می با شکال    مذاهب مت ستثنائاتی، در ا بی با ا

ــاس منافع کوتاه مدت و بلندمدت قدرتهای بزرگ قوام یافتند و  ــلطنتی و یا جمهوریهایی با رهبران مادام العمر و بر اس رژیم های س

ــیدند و تنها راه حل    ــتمرار بخش ــور کوتاه مدت و بلندمدت داخلی و خارجی، موجودیت خود را اس ــمن مقابله با تهدیدهای متص ض

ن برای کشــورســازی نیز طی همین طریق بوده اســت. چراکه به معنای واقعی نمادها و فرایندهای تاریخی ملت ســاز بویژه در  ممک

 خاورمیانه عربی وجود نداشته است. از این رو با از بین رفتن رهبران مقتدر در این جوامع غالباً اساس کشور دچار تزلزل می گردد.
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عان کرد نمود که ترکیه و ایران تنها کشـــورهای در خاورمیانه هســـتند که مؤلفه ها و ویژگیهای از این رو به صـــراحت می توان اذ

را به ارث برده اند . یعنی در جایی که حکومت گران بومی به نسبت بهتر توانستند مرزها را تعیین کنند و   nation – stateروشن

قومی زبانی وجود داشــت تشــکیل حکومتهای ملت پایه بر اســاس ایدئولوژی  –همخوانی و ســازگاری نســبی بین حکومت و هویت 

ضمن اینکه پیش زمینه های نظری الزم برای ورود مفاهیم ملی گرایی به این          ست.  شترین موفقیت همراه بوده ا سم با بی سیونالی نا

ست. به همین جهت بود که ورود مفهوم      سایر کشورهای منطقه فراهم بوده ا سیونالیسم غربی به این دو کشور و      کشورها بیش از  نا

سه با خاورمیانه عربی روبرو             شورهای منطقه بویژه در مقای سایر ک سبت به  سازی با موانع کمتری ن شور سازی و ک طی فرایند ملت 

به گردید. چه اینکه مفاهیم مربوط به حکومت نظیر دمکراســی و ... نیز بهتر توانســت پیشــرفت کند. این در حالی اســت که  در شــ

جزیره عربستان و به طور کلی در خاورمیانه عربی همخوانی و هماهنگی بنیادینی در رابطه با مفهوم حکومت به لحاظ تاریخی وجود  

نداشت و به جای آن به واحدهای مانند شهر، قبیله، فرقه های مذهبی یا اجتماع بزرگ اسالمی) امت ( تکیه می شد و این مسأله به  

 ل عدم قوام دمکراسی در این منطقه بوده است. خودی خود یکی از دالی

ــته اند. زیرا که     ــتری داش ــیدن به جامعه یکپارچه موفقیتهای بیش ــاحب نفت در راه رس ــورها، حکومتهای ص البته در میان این کش

ا را در درآمدهای هنگفت نفت، آنها را قادر ســـاخته که یک شـــبکه ارتباطی جامع ملی ایجاد کنند و به کمک آن گرایشـــهای واگر

سایل ارتباطی و افزایش            سازی، بهبود و سرمایه داری، نوین  صاد  شد اقت شود که ر جوامع خود تخفیف دهند. البته اغلب فرض می 

کنش های متقابل اجتماعی و فضــایی، هویت ملی واحد را قوام می بخشــد؛ لیکن  واقعیت به مراتب پیچیده تر می باشــد. چراکه   

 بوجود آورندة هماهنگی بیشتر و یا تفاهم بیشتر نیستند. در واقع نوین سازی جامعه حتی ممکن است کنشهای متقابل فزاینده لزوماً

سی کمیاب بدتر کند. در             سا صیص کاالهای ا سر تخ شدید رقابت بر  سبات درون قومی را با ت بیداری گروهی را افزایش دهد و منا

که در اروپا ملت های شکل گرفته در اثر ناسیونالیسم حکومتهای     حقیقت تبیین این تعارضات در فهم این نکته کلیدی نهفته است  

صنوعی بودند که ملت       شکل گرفته م شکل دادند؛ در حالی که در خاورمیانه بویژه خاورمیانه عربی، این دولت های  حاکم بر خود را 

سم در خاورمیا          سیونالی ضات نظری نا شکل دادند. بنابراین اگرچه تعار سیطره خود را  سلمان    های تحت  شورهای م نه برای تمام ک

خاورمیانه صادق است لیکن تعارضات عملکردی در زیر حوزة های تمدنی خاورمیانه متناسب با تاریخ و سیر تکامل اندیشه سیاسی          

 این کشورها و حوزه ها متفاوت می باشد.  
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دکترین عمق بررسی و تحلیل مناسبات ژئوپلیتیکی ترکیه  با جمهوری عربی سوریه در جنوب غرب آسیا، مبتنی بر 

 . م(.2020تا2003استراتژیک  و نئوعثمانیسم ) 

 3محسن سلطانی ،2، شقایق برادران مطیع1محسن جانپرور

 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد-1

 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد-2

 دانشگاه فردوسی مشهدمدرس و کاندیدای دکترای جغرافیای سیاسی، -3

 

 چکیده

میالدی و آغاز زمامداری حزب عدالت و توسعه در این کشور،  2003مناسبات ژئوپلیتیکی بین ترکیه با جمهوری عربی سوریه، بعد از 

ت اما بعد و آغاز بحران داخلی سوریه، روابط دو کشور در ابعاد مختلف، بهبود و توسعه یاف 2011روند متفاوتی داشته است. تا قبل از 

تحلیلی -از این مقطع، به رویکردی تقابلی تبدیل شد و تا حضور نظامی ترکیه در سوریه کشیده شد. این پژوهش با رویکردی توصیفی

و با  مبنا قراردادن دکترین عمق استراتژیک و نئوعثمانیسم به بررسی این روابط پرداخته است و پس از انجام تحقیق مشخص گردید 

، بدلیل منافع ژئواکونومیک و سیاسی ترکیه در سوریه و نقش مهم این کشور در ژئوپلیتیک انرژی آنکارا، 2011ل از که در مقطع قب

بدلیل متغیرهایی مانند  2011اتخاذ دکترین عمق استراتژیک و نئوعثمانیسم  منجر به بهبود روابط دوجانبه شده است و بعد از 

ظهور داعش و تامین منافع ملی ترکیه از طریق همگرایی با دول مخالف اسد، ژئوپلیتیک  نگرانی از تغییر جغرافیای سیاسی  منطقه،

انرژی و نگرانی از جایگزینی ایران، تالش برای ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه، تالش برای ایجاد مدل حکومتی سکوالر سنی 

 سوریه شده است. مذهب و توسعه عمق استراتژیک ترکیه، باعث تنش در روابط این کشور با

 واژگان کلیدی: مناسبات ژئوپلیتیکی، ترکیه، سوریه، عمق استراتژیک، نئوعثمانیسم
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 مقدمه-1

مایل( آن در  250کیلومتر ) 400مایل( مرز مشترک دارند که حدود  511کیلومتر ) 822ترکیه و جمهوری عربی سوریه حدود 

دقیقه  42درجه و  37بین دو رود فرات و دجله(. مرز بین دو کشور تقریباً از مدار النهرین فوقانی قرار دارد، )یعنی حد فاصل بین

یا به عربی « اورنتس»شود و در غرب در کنار استان ختای ترکیه در امتداد رودخانه آهن بغداد در شرق شروع میاز راه -شرقی 

 ,International Boundary Study شود.)میدر ساحل دریای مدیترانه ختم « جبل اقرع»، به دامنه جنوبی کوه «عاصی»

2008.) 

المللی های زیادی داشته است. با تحوالت گسترده در نظام بینروابط آنکارا و دمشق از زمان استقالل سوریه از فرانسه، فراز و نشیب

ط میان آنکارا و دمشق نسبت و داخل سوریه از یکسو و به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه از سوی دیگر، شاهد دگرگونی در رواب

ایم. بخشی از این دگرگونی و بعبارتی بهتر؛ بهبود به قبل از آغاز هزاره جدید و دوران پساکمالیسم در سیاست خارجی ترکیه بوده

عسل اهگردد. اما این م( برمی2003های جدید در سیاست خارجی ترکیه )بعد از مناسبات بین دو کشور، به مبنا قرار دادن استراتژی

های موسوم به بهار عربی/ بیداری اسالمی به سوریه و سپس تولد بحران داعش در در روابط دوجانبه دیری نپائید و با سرایت ناآرامی

سال اخیر  17این کشور، این روابط حسنه نیز از بین رفت. به طور کلی مناسبات ژئوپلیتیکی ترکیه با جمهوری عربی سوریه در طی 

و ظهور داعش و آغاز بحران سوریه، روابط  2011(، نشان دهنده دو رویکرد کامال متفاوت از همدیگر است. تا قبل از 2020تا  2003)

، این مناسبات به صحنه تقابل و رویارویی مطلق تبدیل شده و تا 2011های مختلف گسترش یافت اما بعد از بین دو کشور در عرصه

 شد.حضور نظامی ترکیه در سوریه نیز کشیده 

(، به این 2020تا 2003ساله) 17گیری دو نوع کامال متفاوت و متضاد از روابط ترکیه با سوریه در بازه زمانی در بررسی علل شکل

ای در دست نیست اما به طور کلی در مورد عوامل حضور ترکیه در سوریه، بویژه از نگرانه در پژوهش کنونی، نوشتهجانبهشکل همه

 های چندی به رشته تحریر درآمده است:عش، مقالهزمان آغاز بحران دا

، به بررسی گفتمان «نگاه استراتژیک ترکیه به سوریه»ای با عنوان در مقاله« عمر تاسپینار»از میان مقاالت التین، به عنوان مثال 

را برای حضور ترکیه در پردازد و معتقد است این دو گفتمان هر یک دالیل خاصی کمالیسم و گلیسم در سیاست خارجی ترکیه می

 اند. سازی کردهسوریه زمینه

( نیزبه نظرات متفاوت پژوهشگران اشاره دارد، اما به طور ویژه؛ برخی تغییر سیاست دولت سوریه نسبت به کُردهای 2014دامال ارس )

 سوری به طورعام و پ.ک.ک به طور خاص را از دالیل موثر در روابط ترکیه با سوریه میداند.

بحران سوریه با تاکید بر »ای با عنوان ( در مقاله1392پناه درو و محمدمهدی نامداری )های داخلی، کیومرث یزدانین پژوهشدر ب

راهبرد ترکیه در سوریه را بعلت هماهنگی با موضع ایاالت متحده امریکا و سعی « رویکرد نظام غرب و راهبرد ترکیه در این کشور

 دانند.حوزه خلیج فارس میآنکارا در جلب نظر کشورهای 
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( در پژوهش خود سعی دارند به این سواالت پاسخ دهند که هدف ترکیه از موضعگیری در  1390نسب و امین چگینی )علی فاطمی

باشد؟ و تحوالت سوریه چه تاثیری را بر امنیت جمهوری اسالمی ایران دارد؟ نویسندگان برابر تحوالت داخلی در سوریه چه می

 باشد.ترکیه با همکاری غرب و کشورهای حوزه خلیج فارس درصدد لطمه زدن به محور مقاومت میمعتقدند 

بعدی و با تاکید بر یک متغیر خاص به بررسی روابط ترکیه و های انجام شده عمدتا بصورت تکتوان ادعا کرد پژوهشبه جرات می

اصول چندگانه آن و نیز دکترین نئوعثمانیسم در مناسبات  سوریه پرداخته و جایگاه درخوری برای دکترین عمق استراتژیک و

گیری این روند متفاوت در مناسبات ژئوپلیتیکی دو اند. عوامل و متغیرهای متعددی در شکلژئوپلیتیکی دوکشور همسایه قائل نشده

باط، به بررسی و تحلیل این متغیرها از اند. و مقاله کنونی به منظور رفع کمبود پیشینه مطالعاتی در این ارتکشور همسایه موثر بوده

 منظر دکترین عمق استراتژیک و نئوعثمانیسم پرداخته است. 

هدف پژوهش کنونی بدنبال پاسخگویی به این سوال اصلی است که در چارچوب دکترین عمق استراتژیک و نئوعثمانیسم، چه عوامل 

در مناسبات ترکیه با سوریه موثر بوده اند؟ و منافع ترکیه از پیگیری  2020تا  2003و متغیرهای ژئوپلیتیکی، در فاصله سالهای بین 

 میالدی، نسبت  به همسایه جنوبی خود چه بوده است؟ 2011دو نوع سیاست خارجی متفاوت در دو دوره قبل و بعد از 

 روش تحقیق-2

ای و مراجعه به نیاز در قالب منابع کتابخانهتحلیلی است و اطالعات مورد -روش تحقیق این مقاله با توجه به ماهیت آن، توصیفی

 ها و سازمانهای مربوطه( بدست آمده است.منابع معتبر شامل کتب، مقاالت خارجی و داخلی و منابع اینترنتی)پرتال وزارتخانه

 مبانی نظری-3

 «دکترین عمق استراتژیک» 1-3

-2014(، وزیر امور خارجه )2002-2009ت خارجی اردوغان )دکترین عمق استراتژیک توسط احمد داوود اوغلو، مشاور ارشد سیاس

 تاریخی کشور ترکیه مطرح گردید.-ها و پتانسیل جغرافیاییم( و با توجه به واقعیت2014-2016( و نخست وزیر ترکیه )2009

دوران جنگ سرد در  شود و نباید این کشور را همچوندر این دکترین، ترکیه بعنوان کشوری مرکزی  در سیاست جهانی قلمداد می

میان کشورهای وابسته به غرب و یا حائل در نظر گرفت. بلکه ترکیه کشوری مرکزی  است که از حوزه نفوذ قابل توجهی در مناطق 

جغرافیایی همجوار خود و حتی فراتر از آن برخوردار است و نباید به موقعیت خود در خاورمیانه و حوزه ژئوپلیتیکی بالکان قانع 

 (.Kardas, 2012: 124باشد.)

ای، خلیج فارسی ای، بالکانی، قفقازی، آسیای مرکزی، مدیترانهرهیافت عمق استراتژیک، از نظر ژئوپلیتیکی ترکیه را کشوری خاورمیانه

(. این نظریه تاکید دارد که Davutoglu, 2008: 12-13 کند.)و همچنین متعلق به منطقه ژئوپلیتیکی دریای سیاه قلمداد می

 10، این کشور جز  2023کند صلح و ثبات در محیط پیرامونی آن برقرار باشد و از آنجا که باید تا ال منفعت ترکیه ایجاب میاصو

المللی برای آن اولویت دارد. نظریه عمق استراتژیک بر چند کشور نخست اقتصادی جهان باشد، تقویت سطح همکاری در عرصه بین

 اصل اساسی استوار است:
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 - صفر با همسایگانتنش 

 -گرایانهسیاست خارجی چندجانبه 

 -ای و جهانیتاکید بر میانجیگری ترکیه در حل و فصل مناقشات منطقه 

 -امنیت زدایی از سیاست خارجی. ( Davutoglu,2001: 22( ،) Murison, 2006: 945-54). 

 «نئوعثمانیسم» 2-3

تا  2003یگان و از جمله جمهوری عربی سوریه در فاصله بین سالهای به منظور درک بهتر روند مناسبات جمهوری ترکیه با همسا

، الزم است عالوه بر دکترین عمق استراتژیک، به دکترین نئوعثمانیسم نیز که خود ریشه در نظریه قبلی دارد پرداخته شود. 2020

گری نامیده وعثمانیسم یا نئوعثمانیسیاست خارجی ترکیه در بویژه یک دهه اخیر از سوی محافل علمی سیاسی و ژئوپلیتیکی، نئ

 شود.می

های کاربردی در دوران امپراطوری عثمانی و احیای گری سیاستی است مبتنی بر بازتولید برخی تجربهاز نظر داوود اوغلو، نوعثمانی

 (.Davutoglu, 2001: 89 عظمت ترکیه جدید با تکیه بر مفروضات برآمده ار کارآمدی رویکرد دولت عثمانی در دوره تنظیمات.)

گرایی را گری در داخل تالش دارد تا با هویتی جدید و تعریف جدیدی از تابعیت، مسائل داخلی ترکیه مانند قومدکترین نوعثمانی

طلبی آنها جلوگیری کند و در خارج از ترکیه نیز برای گسترش سیاسی متناسب با ارزشهای رو به رشد مرتفع ساخته و از تجزیه

گری های نوعثمانی(. مهمترین مولفهTaspinar, 2012:192 ییرات اساسی را در سیاست خارجی خود ایجاد کند.)جهانی، تغ

 عبارتند از:

 -.ضرورت توجه به میراث اسالمی و عثمانی با استفاده از دیپلماسی و قدرت نرم 

 -.احساس عظمت و اعتماد بنفس در سیاست خارجی 

 - الگویی برای کشورهایی که سابقا در حوزه قلمرو عثمانی بودند از نظر حقوق بشر و دموکراسی.قرار دادن ترکیه در موقعیت 

 -ای و میانجیگریمدیریت بحرانهای منطقه 

 -.توسعه همزمان روابط سیاسی با جهان اسالم و غرب 

 -های اقتصادی و فنی به حوزهتسری دادن همکاری(.10-5های سیاسی : Ulgen, 2010.) 

المللی، در عین تمایل به  سوی آمریکا و اروپا، با ای و بیناستراتژی نئوعثمانیسم، ترکیه با ایجاد توازن در سیاست منطقهدر راستای 

گیری خود را معطوف حاکم بر این کشور، با اتخاذ سیاست نگاه به شرق، بخشی از جهت 2003گیری از سیاستهای دول قبل فاصله

، تا 2003همسایگان خود ساخته است و لذا نوع مناسبات ژئوپلیتیکی این کشور با سوریه از بعد از  جانبه بهبه توجه گسترده و همه

 باشد.حدود زیادی متاثر از این دکترین می

 های پژوهشیافته-4

 مناسبات ژئوپلیتیکی ترکیه با  جمهوری عربی سوریه 1-4



 

179 
 

گیری بحران داعش و درگیری داخلی توان مبتنی بر شکل.م  را می2020تا  2003مناسبات ژئوپلیتیکی ترکیه با کشور سوریه بعد از 

میالدی، به دو دوره مجزا از یکدیگر تقسیم کرد که در هر دوره، متغیرهایی چند، نوع روابط آنکارا با دمشق  2011این کشور در سال 

 کرد:را تعیین می

 2011قبل از آغاز بحران داخلی سوریه در ژانویه  1-1-4

« سیاست تنش صفر با همسایگان»و مبتنی بر حاکمیت عنصر  2011ویکرد، ابتدا به روابط ژئوپلیتیکی این دو کشور در قبل از با این ر

 شود.رود، پرداخته میای دکترین عمق استراتژیک به شمار میکه یکی از اصول پایه

کرد زیرا این کشور از تنش صفر با همسایگان قلمداد میدر این دوره، دولت ترکیه، سوریه را بهترین گزینه برای اجرای استراتژی 

رفت و از منظر ژئواکونومی، دروازه دستیابی به بازارهای مصرف نظر سیاسی دروازه ورودی کشورهای عربی برای ترکیه به شمار می

گیری (.  با شکلAras & Polat, 2010: 18 شد و بنابراین رویکرد، سوریه بعنوان یک متحد بالقوه مطرح شد.)بزرگ عربی  تلقی می

ای از گرایی به امضا دو طرف رسید و مجموعهای در زمینه مبارزه با تروریسم و بنیادنامهتفاهم 2003این فضای مثبت، در سپتامبر 

ید کرد جمهور بشار اسد از ترکیه بازد، رییس2004های سیاسی بین سران دو کشور شکل گرفت. در ژانویه رفت و آمدها و مالقات

سابقه بود و پاسخ متقابل اردوغان در سفر به سوریه به فاصله کوتاه چندماهه از سفر بی 1946که از زمان استقالل سوریه در سال 

: 1394، هر گونه تردید نسبت به آغاز دوران جدیدی از روابط دو همسایه را از بین برد.)دانش نیا و هاشمی، 2004اسد، در دسامبر 

52.) 

های بلوکه شده سوریه در ن حاکم بر زمام سیاسی ترکیه در پاسخ به رویکرد تعاملی سوریه، ترتیبی اتخاذ کردند که داراییدولتمردا

(. در این دوره، ترکیه، 2014ها قرار گیرد.)روزنامه العرب، تر در دسترس سوریکشورهای اروپایی و برخی کشورهای عربی، آسان

ای و ایفای نقش میانجی بود و در این تژیک و نئوعثمانیسم، سعی در مدیریت مشکالت منطقهمبتنی بر اصول دکترین عمق استرا

« گیلعاد شالیت»راستا تالش داشت بین دو کشور سوریه و اسرائیل نقش میانجی ایفا کند که نخستین مورد، در ارتباط با آزادی 

ترکیه، تالش برای ایجاد مذاکرات صلح بین دو کشور یاد شده  سرباز اسراییلی اسیر شده توسط حماس و دومین اقدام میانجیگرانه

بود تا در مقابل بتواند اسرائیل را راضی به برگشت دادن منطقه استراتژیک جوالن به سوریه بکند. در این مورد چهار دور مذاکره بین 

ید اما آنکارا نقش خود را بعنوان یک میانجی سوریه و اسرائیل و با واسطه ترکیه انجام شد که با وجود اینکه به هیچ سرانجامی نرس

 (.www.aljazeera.com, 24/6/2012 قابل اطمینان برای سوریه بخوبی انجام داد.)

بین ترکیه و سوریه به وقوع  2011عالوه بر آنچه گفته شد رخدادهای مهم دیگری از نظر مناسبات ژئوپلیتیکی و سیاسی، تا قبل از 

 گردد:اشاره میها پیوست که در ذیل بدان

در جریان سفر دوم اسد به ترکیه. که در راستای دکترین  2009های استراتژیک بین دو کشور در سپتامبر تشکیل شورای همکاری-

 شود.های سیاسی تفسیر میهای اقتصادی و فنی به حوزهنئوعثمانیسم؛ یعنی تسری دادن همکاری
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 24که طی آن و به فاصله کمتر از  2010قه با سوریه و تشکیل کابینه مشترک در انعقاد نخستین پیمان استراتژیک ترکیه در منط-

 :Dufner and Berthold, 2010 ترکیه برگزار شد.)« غازی انتب»ساعت، کابینه مشترک دو کشور در شهرهای حلب سوریه و 

1.) 

سران ترکیه و سوریه. که این مسئله را  2009تاکید بر همگرایی ملت دو کشور، وطن یکپارچه و دین مشترک در جریان دیدار -

 زدایی از سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه و مبتنی بر اصول دکترین عمق استراتژیک تفسیر کرد.توان نوعی امنیتمی

 توریستی.-امنیتی-فرهنگی-اقتصادی-های مختلف سیاسینامه بین دو کشور در زمینهتفاهم 50گیری شکل-

 .2010شورای همکاری استراتژیک دو طرف در شهرهای مختلف سوریه و ترکیه تا قبل از  برگزاری منظم جلسات-

رفت. نتیجه این اقدام، سابقه در خاورمیانه بشمار میکه اقدامی بی 2009لغو ویزا برای اتباع سوری از سوی دولت ترکیه در سال -

 679/509ها ) از شد دو برابری میزان سفرهای توریستی سوریافزایش شدید محبوبیت ترکیه در بین افکارعمومی ملت سوریه شد و ر

( به همسایه شمالی خود را باعث شد. و متقابال  و طی این یکسال، میزان 2010نفر در  494/899به تعداد  2009هزار نفر در 

 Meral andنفر رسید.)  میلیون 209/664/1نفر به  132/733درصد افزایش از  100سفرهای گردشگری اتباع ترکیه به سوریه با 

Paris, 2010: 81 ،بدیهی است که از منظر ژئوپلیتیک، گسترش مراودات توریستی بین دو کشور، نقش مهمی در افزایش امنیت .)

 آمیز بین آنها دارد.گیری رابطه ژئوپلیتیکی مسالمتتوان اقتصادی، ارتباطات فرهنگی و در نتیجه شکل

در « کتاب قرمز»ای تهدید کننده امنیت ملی ترکیه از سند امنیت ملی این کشور موسوم به حذف نام سوریه از فهرست کشوره-

. که این اقدام آنکارا گامی در راستای تحقق بخشیدن به یکی از اصول دکترین عمق استراتژیک، یعنی امنیت زدایی از 2009سال 

 شود.سیاست خارجی تلقی می

که در سوی مقابل، دولت سوریه بدلیل اقتصاد  2007ریه از سوی دولت اردوغان در ساللغو عوارض گمرکی بر تمامی محصوالت سو-

 داد.ساله انجام می 12تر، این لغو عوارض را در یک بازه زمانی ضعیف

رکیه در نتیجه پیگیری این مناسبات حسنه با سوریه، این کشور تبدیل به دروازه ورود کاالهای ترکیه به لبنان و اردن نیز گردید. ت

در این دوره موفق شد با نفوذی که در سوریه بدست آورد، دو کشور ذکر شده را نیز تحت تاثیر قرار داده و شورای همکاری استراتژیک 

چهارگانه با سوریه، اردن و لبنان شکل دهد. هدف این شورای همکاری استراتژیک در واقع ایجاد یک منطقه آزاد انتقال کاال و تردد 

دهد (.  این مسئله نشان میwww.aljazeera.com, 24/6/2012 تیجه تامین بیشتر منافع ژئواکونومیک ترکیه بود.)اتباع و در ن

چگونه دولت ترکیه توانست با تکیه بر دکترین نئوعثمانیسم و یکی از اصول مهم آن یعنی استفاده از دیپلماسی و قدرت نرم، نفوذ 

گرایانه و نگاه به شرق و کشورهای شامات توسعه دهد و در ادامه سیاست خارجی چندجانبهخود را در دولتهای عربی شرق مدیترانه و 

 های دکترین عمق استراتژیک هست را تحقق بخشد.اسالمی منطقه را که از دیگر مولفه

لت اردوغان بخوبی م و آغاز بحران سوریه، بیانگر این است که دو2011بررسی نوع مناسبات ژئوپلیتیکی ترکیه با سوریه تا قبل از 

ای تنش صفر و امنیت توانست مطابق بر آنچه گسترش حوزه نفوذ از طریق استفاده از ابزارهای قدرت نرم  و در چارچوب عنصر پایه

آمیز زدایی از سیاست خارجی انجام گرفت؛ یعنی نفوذ از طرق فرهنگ، اقتصاد و ابزارهای سیاسی، موفق ظاهر شده و روابط مسالمت
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های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و ...  با همسایه رچوب احترام متقابل، همراه با مزیتهای فراوان در عرصهو در چا

سوریه در -جنوبی خود بوجود آورد. به طور کلی اجرای اصول دکترین عمق استراتژیک و نئوعثمانیسم منجر به بهبود روابط ترکیه

 گردید. 2011قبل از 

 به بعد 2011رکیه و سوریه از روابط ت 2-1-4

در مناسبات این دو کشور جاری بوده را در قالب مهمترین متغیرهای موثر بر روابط دو کشور همسایه  2011در ارتباط با آنچه بعد از 

به شکل گیری بحران داخلی سوریه اما بعد از شکل اندکنیم. هر چند برخی از این متغیرها قبال نیز موضوعیت داشتهبررسی می

 شوند.تری مطرح میپررنگ

گیری بحران داخلی سوریه و ظهور داعش، تامین منافع ملی ترکیه از طریق همگرایی با دول مخالف شکل  1-2-1-4

 اسد

، روابط دو کشور دچار عقبگرد شد و به تدریج در مسیر تنش و تعارض با یکدیگر قرار 2011با آغاز بحران سوریه در ماههای میانی 

ند. دولت ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان در مراحل آغازین اعتراضات مخالفان حکومت بشار اسد، سعی داشت از طریق گرفت

اجرای دکترین عمق استراتژیک، به نوعی نقش میانجیگرایانه ایفا کند و تالش کرد با احتیاط کامل نظام سوریه را به اجرای اصالحات 

گیر ترکیه در سوریه قابل چشم پوشی نبود و به همین دلیل هنوز مقامات افع گسترده و چشمتشویق کند. واقعیت آن است که من

کردند اما با ادامه بحران و با توجه به تغییر شرایط و قرار گرفتن کشورهای غربی و نیز کشورهای آنکارا نظام حاکم بر سوریه را تایید می

 اقتصادی بزرگ در کنار مخالفان دولت سوریه، تغییر جهت دادند.  عربی خاورمیانه مانند عربستان و قطر با بازارهای

بندی رسید که سیاست به صفر رساندن مشکالت با برآیند این رویه متناقض به این صورت تجلی یافت که دولت ترکیه به این جمع

را نسبت به دولت سوریه به صفر برساند. کند و باید به جای استراتژی تنش صفر، تعهدات خود سوریه دیگر منافع ترکیه را تأمین نمی

در نتیجه ترجیح داد در راستای تامین منافع ملی ترکیه  به سراغ اجرای مؤلفه دیگر این دکترین)نئوعثمانیسم و عمق استراتژیک(؛ 

بگان سیاسی کشورهای یعنی ارائه تصویری مثبت از ترکیه به عنوان الگویی از دموکراسی، آزادی و حقوق بشر در نزد افکار عمومی و نخ

اسالمی منطقه برود. البته که روند مداخالت ترکیه در سوریه در سالیان بعد، هیچ نشانی از این تصویر مثبت و موقعیت الگویی  -عربی 

 بر جای نگذاشت.

ان سعی در ایفای نقش همانطور که اشاره شد روابط خوب ترکیه و سوریه تا مدتی بعد از آغاز بحران سوریه نیز از بین نرفت  و اردوغ

آوریل  1در « دوستان مردم سوریه»گر را داشت اما به یکباره این سیاست پس از برگزاری دومین کنفرانس گروه موسوم به میانجی

مالی از گروههای مسلح معارض دولت اسد و -در استانبول، حالتی تهاجمی گرفته و آغازی برای حمایت گسترده لجستیکی 2012

 حضور نظامی مستقیم ترکیه در سوریه منجر شد. از جمله مهمترین این اقدامات نظامی عبارت بودند از :در نهایت به 

 .2015در فوریه « عملیات شاه فرات»_

 .2017عملیات ادلب در اکتبر -
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 (.168: 1398کیا و فرهادی، .)محمودی2018عملیات نظامی موسوم به شاخه زیتون در ژانویه -

 در شمال شرقی سوریه. 2019ر اکتبر عملیات چشمه صلح د-

 گیری خودگردانی کردی در سوریهنگرانی از تغییر جغرافیای سیاسی  منطقه و شکل 2-2-1-4

شود که ویژه بعد از تحوالت موسوم به بهار عربی، این تهدید القا میها پیش، بهدر بین نخبگان حزب عدالت و توسعه ترکیه از مدت

هست و در این راه سعی دارد هرکدام از کشورهای مهم خاورمیانه، « سایکس ـ پیکو»دوباره مفاد موافقتنامه دنبال اجرای غرب به

های قومی و مذهبی بر ویژگیتر و مبتنی مانند: ترکیه، سوریه، عراق، ایران و حتی عربستان سعودی و مصر را به چند کشور کوچک

یری موجودیت مستقل کردی در کشورهای عراق و سوریه و متعاقب آن، کریدور کردی گاساس، آنها تهدید شکلتجزیه نماید؛ برهمین

ها، آنکارا در کردند که یکی از دالیل اصلی عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه همین موضوع است؛ زیرا از نگاه ترکرا مطرح می

شمال عراق دخالت نکرد و اکنون با حکومت دوفاکتوی  پیمانانش داشت درزمان اشغال عراق، براساس اعتمادی که به آمریکا و هم

های خواهد تجربه عراق را در سوریه تکرار کند. البته ترکیه با انجام عملیاتاساس نمیرو شده است و براینکردی در شمال عراق روبه

بخش غربی و منتهی به دریای سپر فرات و شاخه زیتون در جرابلس، الباب و عفرین و نیز مداخله هماهنگ با روسیه در ادلب، 

 مدیترانه این کریدور را از کار انداخته است.

یکی از اهداف مهم ژئوپلیتیکی دولت ترکیه در سوریه، مهار کردهای این کشور، جلوگیری از تجزیه سوریه و به دنبال آن بنابراین 

اهنمای سیاست خارجی ترکیه در سوریه است و باشد. مقابله با کردها، رتشکیل دولت کردی مستقل یا خودمختار در سوریه می

های کردی، به شدت با امنیت ملی ترکیه در تعارض هرگونه اقدام کردهای همسایه جنوبی برای کسب استقالل و یا تشکیل کانتون

یجه موازنه افزاید و در نتهست. ایجاد منطقه مستقل در شمال سوریه، به عمق استراتژیک کردها از غرب سوریه تا شرق عراق می

زند. این مسئله برای ترکیه با توجه به وجود اقلیت بزرگی از کردها در بدنه ملت خود، به قدرت میان ترکیه و کردها را بر هم می

هیچوجه مورد پذیرش نخواهد بود و لذا با دخالت نظامی در بحران سوریه، سعی در پیشگیری از تولد فدرالیسم و خودمختاری کردی 

 توسط ارتش ترکیه در شمال شرق سوریه، در این راستا انجام گرفت. 2019های نظامی همچون چشمه صلح در عملیات دارد. انجام

های کردی هست که در این نگرانی دیگر ترکیه  در شمال سوریه، کنترل مرزهای جنوبی این کشور در مرز با سوریه توسط گروه

با خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد بود و روابط اقتصادی ترکیه با کشورهایی مانند صورت مانع بزرگی بر سرراه ارتباط زمینی ترکیه 

سوریه) در فردای پایان بحران داخلی این کشور(، فلسطین اشغالی، اردن و کشورهای شمال آفریقا که اهمیت روزافزونی در مناسبات 

نطقه خواهد شد. تالش آنکارا برای جلوگیری از خودگردانی  خارجی ترکیه دارند ایجاد خواهد کرد و سبب انزوای نسبی ترکیه در م

یا استقالل کردهای سوریه با دخالت نظامی و جلوگیری از تغییر در جغرافیای سیاسی منطقه، در راستای حفظ عمق استراتژیک 

گری محسوب نیآنکارا و همچنین حفظ احساس عظمت و اعتماد به نفس ترکیه در سیاست خارجی که یکی از اصول مهم عثما

 گردد. شود، ارزیابی میمی

 گسترش حوزه نفوذ ژئوپلیتیکی در حوزه قلمرو سابق عثمانی 3-2-1-4
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قرار دادن ترکیه در موقعیت الگویی برای کشورهایی که سابقا در حوزه قلمرو عثمانی بودند از نظر حقوق بشر و دموکراسی، از 

 شود.میهای مهم در گفتمان نئوعثمانیسم محسوب مولفه

در این راستا یکی از مهمترین فرصتهای پیش روی آنکارا، مطرح شدن جدی الگوی دموکراسی ترکیه در سوریه است. ترکیه به  

های کشورهای عربی دنبال این است که خود را به عنوان یک الگوی موفق در آزادی بیان، دموکراسی و حقوق بشر در میان ملت

های مخالف سوری همچون ارتش آزاد، در صورت سقوط بشار اسد، خواهان ه با حمایت از گروهنشان دهد. بدیهی است که ترکی

های سیاسی که مدعی آنست، در این کشور خواهد بود.)یزدانی استقرار رژیم مشابه مدل ترکیه یعنی همان اسالم لیبرال و سایر ارزش

 (.183: 1396و دیگران، 

وغان با مطبوعات و انتقادات ضد دولتی داخلی، استفاده از مهاجران سوری برای کسب البته نوع برخورد بسیار سخت دولت ارد

و مقاومت در برابر نتایج انتخابات شهرداریها  2016امتیازات سیاسی از اتحادیه اروپا، سرکوب شدید مخالفان بویژه بعد از کودتای 

ه را به احزاب رقیب واگذار کرده بود و برگزاری مجدد آن با فشار بویژه در استانبول و عدم پذیرش نتایج انتخاباتی که در آن، نتیج

های مدنی هایی همچون دموکراسی، حقوق بشر و آزادی( موقعیت الگویی ترکیه در ارزشwww.bbc.com) 2019دولت در سال 

 و ... را برای صدور به کشورهای دیگر همچون سوریه،  مورد تردید قرار داده است.

 تیک انرژیژئوپلی 4-2-1-4

انرژی ) شامل کشورهای دارنده منابع انرژی، کشورهای مسیر انتقال انرژی و مکانهای مصرف انرژی(، بعنوان یکی از مهمترین 

 رود.المللی جهان امروز به شمار میمتغیرهای ژئوپلیتیکی در نظام سیاسی کنونی جهان و نیز در مناسبات ژئوپلیتیکی بین

ای را برای این کشور در عرصه ژئوپلتیک لیتیکی ترکیه بعنوان معبر ارتباطی اوراسیا، مقدورات قابل مالحظهموقعیت جغرافیایی و ژئوپ

انرژی، بویژه از نظر ترانزیت این موتور محرکه اقتصاد جهانی بوجود آورده است. در نتیجه ترکیه همواره سعی کرده به منظور افزایش 

زهای اقتصاد با سرعت رشد باالی خود، گسترش نفوذ ژئوپلیتیک، افزایش سطح امنیت ملی قدرت اقتصادی، پاسخگویی به افزایش نیا

خود از طریق تحمیل بخشی از امنیت سرزمین خود به کشورهای دارای منافع در زمینه ترانزیت انرژی از این کشور و در نهایت 

مینه ترانزیت انرژی و انتقال نفت و گاز تولیدکنندگان به الملل، به کشوری مرکزی در ززنی خود در مناسبات بینارتقای توان چانه

بازار مصرف بسیار بزرگ اروپا تبدیل شود. این امر با احساس عظمت و اعتماد به نفس در سیاست خارجی، بعنوان یک اصل از 

 گردد.نئوعثمانیسم نیز تفسیر می

ه شد، ظهور انقالبهای رنگی در آسیای مرکزی و قفقاز و نقطه عطفی که موجب برجسته شدن نقش ترانزیت انرژی برای دولت ترکی

بود. در نتیجه  2009اوکراین در -و مناقشه روسیه 2006اخالل  در روند صدور گاز روسیه )بزرگترین صادرکننده گاز به اروپا( در 

یه را بهترین گزینه یافتند. در نتیجه و اروپا و آمریکا به دنبال منابع گازی جدید و مسیر جایگزین انتقال انرژی بودند و بدینگونه ترک

با امضای خط لوله ناباکو، ترکیه به کشوری مهم در ترانزیت انرژی نفت و بویژه گاز به اروپا تبدیل شد. مضاف بر اینکه ترکیه بعنوان 

ست، به منظور رشد گذاری کرده ااقتصاد اول جهان را هدف 10عضویت در  2023انداز اقتصاد بزرگ جهان که تا چشم 20یکی از 

، به 2014پایدار اقتصادی به دسترسی مداوم به انرژی نیازمند است و  در سند استراتژی انرژی منتشر شده این کشور در سال 
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ای و جهانی ترکیه در زمینه انرژی، های اصلی از پنج استراتژی امنیت عرضه انرژی، کارایی منطقهترانزیت گاز به عنوان یکی از قطب

 (.Bilgin,2015: 90یست و توسعه تاکید شده است)محیط ز

 ای که درحال حاضر در دسترس هستد شامل:طلبانه ترکیه نیازمند منابع گازی مطمئن است و خطوط لولهاهداف جاه

دانند که می: بزرگترین و مهمترین تامین کننده گاز مورد نیاز ترکیه و اروپا است. اتحادیه اروپا و دولت آنکارا به خوبی روسیه-الف

زنی خود در سیاست خارجی، بایستی از وابستگی به واردات گاز روسیه بکاهند. چرا که  ژئوپلیتیک گاز اهرمی به منظور افزایش چانه

 گاه بر اروپا و ترکیه است.قوی در سیاست خارجی روسیه برای اعمال فشار گاه و بی

موقعیت - 2وجود منابع سرشار گاز -1طلبی گازی همسایه غربی خود است: اهاین کشور از دو طریق، مانع بزرگی برای ج  ایران: -ب

طوریکه هر اندازه ترکیه به مدد موقعیت جغرافیایی خود توانایی ژئوپلیتیکی، که ایران را به مهمترین رقیب ترکیه تبدیل کرده است؛ به

تواند نقشی مهم ایفا کند.) البته تحقق یران نیز به همان اندازه میانتقال انرژی از دریای خزر و خلیج فارس را به اتحادیه اروپا دارد؛ ا

نیازهای مهمی همچون تغییرات بنیادین در نوع مناسبات ژئوپلیتیکی ایران با مجموعه دول اروپای گیری پیشاین مسئله نیاز به شکل

ه منظور تغذیه خطوط لوله انتقال گاز منطقه به اروپا غربی و ایاالت متحده دارد( بنابراین ایران یک گزینه در اولویت برای ترکیه، ب

 گیرد.ای مستقیم ترکیه هست در اولویت مهمتری قرار مینیست و کشوری همچون قطر، نسبت به ایران که رقیب منطقه

کند اما : اگرچه دولت آذربایجان روابط مناسبی با غرب و ترکیه دارد و گاز خود را به ترکیه صادر میجمهوری آذربایجان-پ

تواند مقادیر اندکی از گاز اروپا و ترکیه را تامین کند، تریلیون متر مکعب است که به تنهایی می 20/1آذربایجان کشوری با ذخایر 

بخشی به منابع تامین انرژی این قاره، اهمیت بنابراین منابع و حجم گاز صادراتی این کشور برای ترکیه و اتحادیه اروپا بجز تنوع

 ندارد.حیاتی 

 بینی شده ترکیه برای تامین گاز ترانزیتی به اروپا عبارتند از:های پیشبجز موارد یاد شده، مهمترین پروژه

 کیلومتر. 225ای به طول خط لوله)شاه دنیز( برای انتقال گاز آذربایجان از طریق گرجستان به ترکیه با خط لوله-

 در مصر به حمص سوریه و کیلیس ترکیه انتخاب شده است. از آریش کیلومتر 323خط لوله عرب: این خط لوله به طول -

 به ترکیه. KRG احداث خط لوله از سرزمین تحت کنترل کردهای منطقه عراق-

(به اتحادیه Tamarقرارداد ترکیه با اسراییل به منظور بررسی خط لوله در اعماق دریای مدیترانه و انتقال گاز تامار )-

 (.Newman, 2014: 4اروپا.)

( به مرحله اجرایی نرسیده و درنتیجه خط 2020خط لوله ناباکو که بدلیل عدم موفقیت در جذب سرمایه و مشکالت فنی تاکنون)-

دنیز انتخاب لوله تاناپ بعنوان خط لوله نهایی انتقال گاز خزر به ترکیه و اروپا از سوی کنسرسیوم پروژه گازی شاه

 (.www.indipendentpersian.comشد.)
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دنیزآذربایجان و به صورت بالقوه ترکمنستان به ترکیه (، برای انتقال گاز میدان نفتی شاهTANAPآناتولی، ) -احداث خط لوله ترانس-

 (. www.tanap.comبرداری رسید.)به بهره 2018و سپس اتحادیه اروپا که در 

 (.     Bilgin, 2015: 72 ( برای انتقال گاز قزاقستان به ترکیه.)Cyhane -Unye-Samsunسامسون)-خط لوله جیهان -

 

  Source: Republic of Turkey Ministry of Energy and Natural Resources (enerji.gov.tr) خط -نقشه

                       لوله ناباکو

موانع مهمی برای ژئوپلیتیک گازی ترکیه هستند، در مورد روسیه و ایران و هر یک از خطوط لوله بالقوه و بالفعل بیان شده دارای 

توان جمهوری آذربایجان که در صفحات قبل بدان اشاره گردید اما در مورد سایر منابع انرژی گازی و خطوط لوله مرتبط با آنها می

 به موانع ذیل اشاره کرد:

کند و روابط خود د را طبق توافق با شرکت گازپروم روسیه، به چین ارسال میقزاقستان: این کشور بخش بزرگی از صادرات گاز خو-

 با روسیه را فدای صادرات گاز به ترکیه و اروپا نخواهد کرد.

میلیارد متر مکعب( به گازپروم و قسمتی از صادرات خود را از طریق 50ترکمنستان با وجود ذخایر بزرگ گاز، بخشی از گاز خود را )-

دهد. این کشور توان صادرات گاز به اروپا از طریق آذربایجان)خط لوله تاناپ( را نیز دارد اما ازبکستان به چین انجام می قزاقستان و

خودداری ترکمنستان از تبدیل شدن به رقیب روسیه در بازار گاز اروپا -1چندین مانع جدی در این مسیر وجود دارد که عبارتند از 

مسیر ایران نیز برای صادرات گاز  -4وضعیت حل نشده رژیم حقوقی خزر  -3مورد منابع انرژی خزر اختالف با آذربایجان در -2

خواهد ابزار سیاسی قدرتمندی در دست ایران بر علیه آنکارا ببیند. از سوی دیگر ایران نیز ترکمنستان، باب میل ترکیه نیست و نمی

 آورد.نین امکانی را برای رقیب ترکمن خود در بازار پررقابت گاز بوجود نمیتمایلی به انتقال گاز ترکمنستان به ترکیه ندارد و چ

http://www.tanap.com/
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در مورد کشور عراق نیز با وجود نزدیکی سرزمینی به ترکیه، به دلیل عدم توافق بین دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان بر سر  -

 (.66: 1396زمردی، فروش ذخایر انرژی، توافقی بین آنکارا و بغداد شکل نگرفته است.)موسوی و 

بنابرآنچه گفته شد آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و منطقه کردنشین عراق؛ هیچ کدام ترکیه را به اهداف ژئوپلیتیک انرژی خود 

ستانه نزدیک نکردند. میزان گاز صادراتی آذربایجان یارای رقابت با میزان ذخایر و تولیدات روسیه و ایران را ندارد، قزاقستان روابط دو

کند. ترکمنستان و عراق نیز مشکالت بزرگ خود را با روسیه حفظ کرده و از ایجاد تنش در روابط خود با مسکو به شدت پرهیزمی

 خود را دارند.

شود و زمینه به بررسی جایگاه ژئوپلیتیک انرژی، بویژه گاز طبیعی در مناسبات ژئوپلیتیکی ترکیه با سوریه پرداخته میبا این پیش

 نکه اساسا چرا سوریه از دیدگاه ژئوپلیتیک گازی، برای همسایه نیرومند شمالی خود اهمیت دارد؟ای

ای که در فوق بیان شد، اما یک منبع عظیم گاز، نگاه ترکیه را به خود معطوف با وجود موانع مهم در هر یک از منابع و خطوط لوله 

 کرده است؛ خلیج فارس و مشخصا کشور قطر.

، بعد از دو 2018درصد ذخایر جهانی در  12تریلیون متر مکعب حجم ذخایر گاز و 24ه به آمار ارائه شده توسط اوپک، با قطر با توج

ای بسیار مناسب برای تامین انرژی اروپا و ترکیه کشور ایران و روسیه باالترین ذخایر جهانی گاز طبیعی را دارد و گزینه

 (.www.bbc.comاست)

طر به ترکیه و اروپا؛ از مسیر عربستان و سوریه به ترکیه خواهد رسید. قطر نیز به علت رقابت با ایران بر سر ذخایر خط لوله عبور گاز ق

امنیتی و اقتصادی -گازی پارس جنوبی، در پی یافتن راهی برای صدور گاز خود از طریق خطوط لوله است و لذا با وجود روابط سیاسی

 کند.ر استقبال میبسیار مطلوب با ترکیه، از این ام

با قطر و همچنین تنشهایی که با ترکیه در مواردی همچون موضوع قتل خبرنگار منتقد  2017عربستان با وجود بحران 

خالد »و « طارق بن زیاد»(، افتتاح دو پایگاه نظامی ترکیه در قطر)پایگاههای 2018عربستانی)جمال خاشقچی( در استانبول)اکتبر 

و اختالف نظر بر سر جریان اخوان « خلیفه حفتر»و « فائز سراج»ر لیبی بدلیل حمایت از دو نیروی متضاد ، اختالف د«(بن زبیر

المسلمین،  با عبور این خط لوله احتمالی مخالفت خواهد کرد اما چون این اختالفات از نوع بحران ژئوپلیتیکی نبوده و عمدتا سیاسی 

توافق صلح بین عربستان و قطر به امضا رسید و تالشهایی برای  2021الست)در ژانویه هستند و در نتیجه احتمال حل و فصل آنها با

از سوی عربستان صورت گرفته است( و از سویی عربستان به دلیل  20گروه جی  2020آنکارا قبل از آغاز اجالس -بهبود روابط ریاض

آمریکا از انتقال گاز قطر به اروپا برای تحت فشار گذاشتن  رقابت با روسیه در زمینه انرژی  و همچنین پشتیبانی و حمایت احتمالی

 روسیه و همچنین تحت فشار قرار دادن ایران در میادین گازی خلیج فارس و ... در نهایت با عبور خط لوله مزبور موافقت خواهد کرد.

ز مهمترین مناطق حوزه قلمرو سرزمینی توان به اهمیت سوریه در چارچوب ژئوپلیتیک انرژی ترکیه پی برد، سوریه یکی ااکنون می

 شود.امپراطوری عثمانی بوده و در دکترین عمق استراتژیک، برای دولت اردوغان بسیار بااهمیت محسوب می
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تر. درواقع سوریه و موقعیت ژئوپلیتیکی ای کم اهمیتسوریه همانند ترکیه، کشوری مهم در مسیر انتقال انرژی است البته در درجه

شرق مدیترانه و  و(. سوریه دروازه ورود ترکیه به خاورمیانه Escobar, 2012رود)استراتژی گازی ترکیه به شمار می آن، مکمل

 رود.ترانزیت گاز قطر به ترکیه به شمار می

بتدا به ور اتوان به یکی از مهمترین دالیل ترکیه از منظر ژئوپلیتیکی، برای حضور نظامی در سوریه پی برد. برای این منظاکنون می

 2011یه( و دلیل تغییر سیاست خارجی ترکیه بعد از سوریه و ترک -عربستان -گیری بشار اسد در قبال این خط لوله) قطرموضع

 شود:نسبت به سوریه از دیدگاه ژئوپلیتیک گازی پرداخته می

گذشت و در نهایت به ترکیه ن و سوریه مین، اردای را داد که از عربستامیالدی دولت قطر پیشنهاد ساخت خط لوله 2009در سال 

د بلکه برعکس درحال (. اما بشار اسد نه تنها امضای این توافقنامه پیشنهادی از سوی قطر را رد کر  Northrup,2013 رسید)می

می ایران نیز به سال(. از آنجاییکه جمهوری اDuren,2013: 5انجام مذاکراتی برای امضای قراردادی مشابه و جایگزین با ایران بود )

از  سوریه را که -باشد، لذا مسیر عراق دنبال مسیری برای احداث خط لوله و صدور گاز به اروپا از طریق متحدین خود در منطقه می

)  2011ژوئن  25سوریه در _راق ع _ای میان ایران متحدین  ایران در منطقه هستند برگزید و درنتیجه یادداشت تفاهم سه جانبه

میلیارد  40میلیون متر مکعب گاز در روز یا  110ای با ظرفیت ( در شهر بوشهر به امضا رسید که قرار شد خط لوله 1390اد مرد 6

ه سال تخمین زده سمیلیارد دالر در مدت  5/2تا  2افتتاح شود. هزینه خط لوله اسالمی؛  2016متر مکعب گاز در سال احداث و در 

 (.1390ن، بود.)سایت وزارت نفت ج.ا.ایرا

ها به شمسی که ناآرامی 1390کرد و سپس در سوم مرداد  ترکیه را رد -بدین ترتیب بشار اسد ابتدا قرارداد احداث خط لوله قطر

قطر شد. خط لوله  سوریه نیز رسیده بود، با ایران قرارداد احداث خط لوله اسالمی را منعقد کرد که باعث نگرانی شدید ترکیه و

ل ذخایر گازی، خط ( بود. با مقایسه برآورد میزان انتقاTANAPخط لوله ناباکو در غرب و خط لوله ترنس آناتولی)اسالمی به وسعت 

میلیارد متر مکعب گاز در سال را  40کعب و به طور متوسط میلیون مترم 110سوریه؛ قابلیت انتقال روازنه  –عراق  -لوله ایران 

(. Okumus, 2013یلیارد متر مکعب در سال بود.)م 20آناتولی -دو خط لوله ناباکو و ترانسداشت در حالی که میانگین انتقال گاز از 

طلبانه ترکیه در حوزه شد، یکبار برای همیشه اهداف جاهاگرایران موفق به احداث خط لوله یادشده و صدور گاز از سوریه به اروپا می

بشار اسد در راس حکومت  در نتیجه برای دولت ترکیه مسجل شد که وجود یافت.انرژی و تبدیل شدن به کانون انرژی اروپا خاتمه می

 سوریه، در تضاد با اهداف ژئوپلیتیک گازی این کشور است و لذا به تقابل با دولت وی پرداخت.

 ه حائل و تغییر بافت جمعیتی شمال سوریه و معضل آوارگان سوریایجاد منطق 5-2-1-4

کیلومتری و امتداد  35نظامی در شمال سوریه، در سرتاسر نوار مرزی ترکیه با این کشور تا عمق  دولت آنکارا تالش دارد با دخالت

نظران معتقدند هدف شود، یک منطقه حائل ایجاد کند. برخی صاحبدرصد کل وسعت سوریه می 8کیلومتر که معادل  440مرزی 

ه قبرس یا اصطالحا قبرسی کردن شمال سوریه جغرافیایی مشاب-نهایی ترکیه در این منطقه، ایجاد یک واحد سیاسی

میلیون آواره عمدتا عرب زبان به  6/3(. اما به طور کلی عمده هدف ترکیه، تالش برای اسکان www.radiofarda.comاست.)

بافت جمعیتی کرد زبان به عرب و تالش برای دور کردن جای کردهای آواره شده در پی حمالت ارتش ترکیه در این محدوده و تغییر 

http://www.radiofarda.com/
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هدف (.   .2019October  10Al Jazeeraباشد. )( از نوار مرزی خود می42نیروهای حزب دموکراتیک سوریه موسوم به ) د ی پ

ها را به وده میلیونی سوریدیگر ترکیه بازگرداندن این آوارگان به خاک سوریه و اسکان آنهاست و فراتر از این، ترکیه قصد دارد این ت

همراه جمعیت چند ده هزار نفری فعاالن سیاسی مخالف بشار اسد که هزاران نیروی مسلح دراختیار دارند، در ساختار سیاسی جدید 

( نیز 2020جانبه ترکیه ـ ایران ـ روسیه که تا زمان کنونی)کارهای جدی ترکیه در مذاکرات سه سوریه جای دهد و یکی از دستور

گیری یک نیروی سیاسی هوادار ترکیه در سوریه و به تبع آن، افزایش قدرت نرم این امر زمینه شکل ادامه دارد، همین مسئله است.

عالوه بر این از منظر ژئوپلیتیکی و دکترین عمق استراتژیک و   کرد )نقشه ذیل(.این کشور در همسایه عرب جنوبی را فراهم می

های کردی، مانع بزرگی بر سرراه ارتباط زمینی ترکیه با ویژه مرز با سوریه توسط گروهی جنوبی ترکیه بهنئوعثمانیسم، کنترل مرزها

حوزه نفوذ شرق مدیترانه، حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا خواهد بود و بخش بزرگی از حضور نظامی ترکیه در سوریه از این دیدگاه 

 باشد.قابل بررسی و تحلیل می

                            

 :source ناحیه هاشور زده()-نطقه حائل پیشنهادی دولت ترکیه در شمال سوریهم-نقشه               

indianpunchline.com    

 گیری اخوان المسلمینیجاد مدل حکومتی سکوالر سنی مذهب و کمک به قدرتاتالش برای  6-2-1-4

یت الگویی و برقراری ، در راستای قرارگیری در موقع2011خارجی ترکیه در ارتباط با سوریه بعد از  یکی از متغیرهای مهم در سیاست

مذهب  و سکوالر مشابه ترکیه در سوریه در راستای گفتمان نئوعثمانیسم، حذف علویان از راس ساختار قدرت این حکومتی سنی

شود. البته مورد آخر، مربوط به اوایل لمین  در آن کشور تفسیر میالمسهای اخوانیابی جریانکشور و همچنین تالش برای قدرت

گیری داعش و النصره، به کلی از جمع متغیرهای موثر برفضای مناسبات سیاسی حاکم بر شروع بحران سیاسی سوریه بود و با اوج

 (.Alaranta, 2017: 2 ترکیه ناپدید گردید.)-روابط سوریه

 ترکیهتوسعه عمق استراتژیک  7-2-1-4
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های این کشور در سوریه بر سر کار آید )نظیر آن چه در مصر زمان محمد از نگاه دولت ترکیه، چنانچه حکومتی نزدیک به دیدگاه

یابد به منزله حیات خلوت ترکیه عمل مرسی و لیبی اتفاق افتاده(، مرزهای استراتژیک ترکیه از حلب به درعا )مرز اردن( افزایش می

(. این موضوع از دیدگاه دکترین عمق استراتژیک از یکسو منجر به کاهش تنش با سوریه 161-163، 1391ری، خواهد نمود.)کبی

ترکیه را در منطقه غرب آسیا در موقعیت الگویی قرار داده و با تقویت قدرت نرم این کشور  شد و با توجه به گفتمان نئوعثمانیسم،می

 کرد.عه نفوذ خود در حوزه قلمرویی عثمانی، استوار میهای آنکارا را برای توساز این طریق، گام

(، با توجه به آزادسازی بخش بزرگی از خاک 2020تاکنون) 2003در انتهای بحث مربوط به روابط ژئوپلیتیکی ترکیه با سوریه از 

رسد دولت ترکیه در می روسیه و عراق، بنظر-ای این کشور شامل ایرانسوریه از سلطه داعش توسط ارتش سوریه و متحدان منطقه

های جدیدی در سیاست خارجی خود نسبت رسیدن به برخی اهداف خود در این کشور با شکست مواجه شده است و باید استراتژی

ای و به همسایه جنوبی  تدوین کند. با توجه به عملگرا بودن دولت رجب طیب اردوغان و اینکه وی در مواجه با شرایط جدید منطقه

های جدید، چندان ها و سیاستدهد، اتخاذ این استراتژیی، و با توجه به شرایط حاکم بر منطقه بسرعت تغییر سیاست میالمللبین

 نماید.غیرممکن نمی

 گیریتجزیه و تحلیل و نتیجه-5

دو رویکرد کامال  .م، نشان از وجود2020تا  2003بررسی مناسبات ژئوپلیتیکی ترکیه با جمهوری عربی سوریه در فاصله بین سالهای 

و آغاز بحران داخلی و ظهور داعش در سوریه دارد. این پژوهش روند مناسبات  2011متفاوت از روابط فیمابین، بویژه در قبل و بعد از 

گانه های ششدو کشور یاد شده را در چارچوب دکترین عمق استراتژیک و اصول چهارگانه آن و نیز دکترین نئوعثمانیسم و مولفه

 ررسی کرده است.آن ب

بین  2011نتایج بررسی این مناسبات حاکی از تاثیر متفاوت اتخاذ دکترین عمق استراتژیک و نئوعثمانیسم در دو دوره قبل و بعد از 

نگاه های یاد شده و تفاوت نوع ترکیه با سوریه بوده است. این تفاوت روند مناسبات، ناشی از تاثیر منافع ملی ترکیه در اتخاذ دکترین

اند اما تحت های آنها در دو مقطع زمانی بوده است و همچنین با وجود آنکه اصول این دکترین ثابت بودهدولتمردان ترک به مولفه

 اند.تاثیر متغیرهای متفاوتی قرار گرفته و آثار متفاوتی داشته

سیاسی دروازه ورود ترکیه به جهان -از نظر اقتصادی ، منافع مهم ژئواکونومیک مانند بازار مصرف مساعد سوریه و اینکه2011تاقبل از 

شد و نیز جایگاه مهم سوریه در ژئوپلیتیک انرژی آنکارا ، باعث شد تا ترکیه سوریه را در اولویت اجرای دکترین عرب محسوب می

ف اقتصادی، توریستی، سیاسی، عمق استراتژیک قرار دهد. و نتیجه اجرای این دکترین؛ بهبود مناسبات ترکیه با سوریه در ابعاد مختل

امنیتی و استراتژیک و دستیابی به اهداف حداکثری آنکارا در این کشور بود از جمله: امضای پیمان شورای همکاریهای استراتژیک با 

میانجیگری بیروت،  بهبود وجهه ترکیه در بدنه ملت و حکومت سوریه با اقداماتی همچون لغو روادید برای اتباع سوری،  -امان  -دمشق

 بین سوریه با اسرائیل، برخی کشورهای اروپایی و عربی، حذف سوریه از فهرست تهدیدکنندگان امنیت ملی ترکیه و ... .  

ساز برای پیگیری بهتر کننده یا زمینه گیری برخی عوامل نگرانو آغاز بحران داخلی سوریه و ظهور داعش، شکل 2011اما بعد از 

غرافیای سیاسی سوریه، باعث شد دکترین عمق استراتژیک و نئوعثمانیسم در سیاست خارجی ترکیه، اثر کامال منافع ملی ترکیه در ج

 در مناسبات این کشور با سوریه داشته باشد. 2011متفاوتی نسبت به قبل از 
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یق قرارگیری در جبهه برخی ظهور بحران داعش و تالش برای تامین منافع ملی از طر -این متغیرهای ژئوپلیتیکی عبارت بودند از: 

عربی حامی مخالفان سوریه، که باعث شد ترکیه، قرارگیری در موقعیت الگویی مدنظر دکترین عمق استراتژیک و -دول غربی

گیری خودگردانی کردی در سوریه و تالش ترس از شکل -نئوعثمانیسم را در مخالفت با نظام)دیکتاتوری اسد از نگاه آنکارا( ببیند

تالش برای قرارگیری در موقعیت الگویی بواسطه استقرار ارزشهای ترکیه در  -ظ عمق استراتژیک ترکیه از طریق نظامیبرای حف

به  خطر افتادن اهداف مهم ژئوپلیتیک انرژی ترکیه به دلیل مخالفت  -سوریه از طریق سقوط بشار اسد از راس حکومت سوریه

تالش برای ایجاد مدل حکومتی  -ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه -همسایه شمالیحکومت سوریه با خط لوله انتقال گاز مد نظر 

 مطلوب آنکارا در سوریه و در نهایت ایجاد فرصت مطلوب برای توسعه عمق استراتژیک ترکیه. 
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 و تهدیدهای پروژه یک کمربند یک راه برای جمهوری اسالمی ایرانها بررسی فرصت

 

 3، امیدعلی خوارزمی2، هادی اعظمی 1سیده الهام قباسفیدی 

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد 1

 دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد 2
 دانشگاه فردوسی مشهد ریزی شهریاستادیار جغرافیا و برنامه 3

 

 چکیده

آفرینی گیری این تغییرات در جهان به میزان زیادی وابسته به نقشباشد. شکلالملل کنونی شاهد تحوالت فراوان مینظام بین

یک راه )جاده -های اخیر، با ابتکار پروژه یک کمربندهای دهههای بزرگ جهانی است و کشور چین به عنوان یکی از قدرتقدرت

عنوان یک به« یک کمربند ـ یک راه»المللی دارد. کشورچین طرح خودرا با نام ابریشم نوین(، سعی در ایجاد تغییرات در نظام بین

گیرد و دارای ابعاد متعدد و مختلف اقتصادی، تجاری، کشور را دربرمی 65مطرح کردکه حدود  2013ای در سال طرح فراگیر منطقه

تواند آثار و پیامدهای وسیعی در منطقه و جهان داشته باشد. همچنین تحقق یتیکی و امنیتی است که میعلمی، فرهنگی وحتی ژئوپل

دهنده سؤال ها و تهدیداتی همراه خواهد بود که این مسئله شکلاین طرح برای کشورهای واقع در این مسیر، از جمله ایران، با فرصت

هایی مانند: افزایش است که پروژه یک کمربند یک راه برای کشور ایران فرصتهای پژوهش، حاکی از آن این مقاله است. یافته

همکاری و پیوند متقابل ایران و چین، ایجاد اتصاالت زیرساختی میان ایران و کشورهای کلیدی اوراسیا،  ایجاد زمینه برای افزایش 

له با نفوذ آمریکا در منطقه، روابط و همکاری با غرب و قدرت ایران در منطقه، کاهش ناامنی در داخل کشور و حوزه پیرامونی، مقاب

شرق خواهد داشت و تهدیداتی نیز مانند: ظهور چین به عنوان یک قدرت بزرگ و تقویت تسلط چین بر ژئوپلیتیک و  ژئواکونومی 

سیه، هند، عربستان سعودی( های بزرگ و بازیگران دیگر )ایاالت متحده آمریکا، رومحیط پیرامونی ایران و تهدیدات ناشی از قدرت

 در پروژه یک کمربند یک راه برای ایران دربر خواهد داشت.

 ابریشم نوین، ژئوپلیتیک، چین، ایران جاده کلمات کلیدی:
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 مقدمه

هایی را در راســتای تأمین  روســت و بازیگران مختلفی طرحدر عصــر کنونی آســیا به عنوان یک قاره پهناور با تحوالت جدیدی روبه

ست؛ دوره  اند. نظام بیناهداف خود در مناطق مختلف آن ارائه داده شده ا های در ای که قدرتالملل بار دیگر وارد دوره انتقال قدرت 

(. کشــور چین 1396:9نیا و عزیزی، کنند )شــریعتیالمللی ایفا میدهی به دســتور کارهای بینای در شــکلحال ظهور نقش فزاینده

شتاب          مهمترین قدرت در حال  ستمر و پر شد م ست که، چند دهه ر صاد بزرگ جهان ا ظهور و از بازیگران مبتکر دنیا با دومین اقت

ــیدن به روند خیزش خود به عنوان قدرتی جهانی و رفع تنگناهای پیش روی    ــتمرار بخش ــادی را تجربه کرده و امروز برای اس اقتص

ستا، مقام های پکن      اقتصاد صادرات محور خود، به شدت به امنیت بخشی به منابع       سته است. در همین را عرضه انرژی وارداتی، واب

المللی را در چارچوب احیای جاده ابریشم به منظور ایجاد پیوندهای اقتصادی، تجاری، زیرساختی و  چند سالی است که ابتکاری بین 

(. کمربند اقصــادی جاده ابریشــم که از 207: 1398اند )میرترابی و ترکی، انرژی با ده ها کشــور جهان مطرح و با قدرت دنبال کرده

گیری کشورهای مختلف برانگیخته است. بسیاری از    ترین ابتکارات کشور چین است، مناظرات فراوانی در مراکز فکری و تصمیم   مهم

صاد چین به       ضروریات گذار اقت شی از  شم جدید را نا ضعیت عادی جدید »محققین، ابتکار جاده ابری سته « و (.  wang,2016اند )دان

ست کالن چین با ابتنای بر     (.Yu, 2016اند )نمایی چین به تحلیل این طرح پرداختهبرخی دیگر از منظر ژئوپلیتیک و قدرت سیا

سال     سب قدرت از طریق ثروت از  شم نوین را مهیا کرد. در این    زمینه 2013رویکرد ک ستراتژی جدیدی با نام جاده ابری های طرح ا

ستراتژی، چین به دنب  ساخت      ا ست که با پیگیری زیر سیا ا سیا و غرب آ صلی در این راهبرد )جاده   ال پیوند میان اورا های دو مولفه ا

ــتراتژی بال ــت. چین با این اسـ ــیای زمینی و دریایی( به دنبال احیای رویای چین بزرگ اسـ های ژئوپلیتیک خود را در منطقه آسـ

سیای جنوب غربی که از مهم  سیمبر،        ردی تلقی میترین مناطق راهبمرکزی و آ ضاپور و  ست )ر شوده ا (. این 179: 1398شوند، گ

جاده یکی از ابتکارهای اســـاســـی ســـیاســـت خارجی چین برای گســـترش حوزه نفوذ و تأثیرگذاری خود به دیگر مناطق اســـت 

نوان یک طرح فراگیر عبه« یک کمربند ـــ یک راه»(. جمهوری خلق چین طرح خود را با نام 9: 1395آبادی، )امیراحمدیان و دولت

ــور را دربرمی 65ای مطرح کرده که حدود منطقه ــادی تجاری، علمی، فرهنگی و حتی کش گیرد و دارای ابعاد متعدد و مختلف اقتص

(. همچنین مسیر جاده  17: 1396پور، تواند آثار و پیامدهای وسیعی در منطقه داشته باشد )خداقلی   ژئوپلتیک و امنیتی است که می 

های با ذخایر سرشار انرژی و معدنی و پایگاه جمعیتی قابل توجه عبور   دید چین از مرکز استراتژیک اورآسیا، از میان دولت  ابریشم ج 

توان اهداف ژئوپلیتیک خواهد کرد. هر چند کشور چین مدعی است که هدف اصلی این طرح منافع اقتصادی و جمعی است اما نمی     

ران را نادیده گرفت. چین برای رقم زدن عصری طالیی در جهانی سازی متفاوت از آمریکا با    چین در این طرح و همکاری با کشور ای 

های زیرساختی چین در کشورهای مختلف جهان از الئوس،   استفاده از طرح جاده ابریشم نوین قدم برداشته است و سرمایه گذاری      

ست. این پروژ           شده ا سترده  ستان تا یونان گ صرب ستان ،  ستان ، مجار سیا، آفریقا و اروپا        هپاک سر آ سرا ساختی در  سترده زیر های گ

های اقتصادی و ژئوپولیتیک بلند پروازانه پکن است. این امر به وضوح روشن است که چین قصد         درحال انجام است و ستون برنامه  

شان دهد. ابتکار یک کمربند       سازی متفاوت از غرب ن شورش را به عنوان حامی جهانی  ترین مگاپروژه  ه چین مهمیک را –دارد تا ک

ها و المللی در شــرایط کنونی اســت. این پروژه عظیم برای تمام کشــورهای مســیر راه ابریشــم نوین، فرصــتاقتصــاد ســیاســی بین

صت   چالش شورهای درگیر در این ابتکار نقش ایران و فر شور با چین  ها و چالشهایی به همراه دارد. در میان ک های همکاری این ک

ــت؛ در حالی که به بیان رئیس جمهور چین، ایران می       چندان مو  تواند نقش مهمی در این طرح ایفا نماید.      رد بحث قرار نگرفته اسـ

مند بوده ایران، ازجمله کشورهایی است که به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب از مزایای ترانزیتی خوبی بهره     

تواند از این مزایا در راستای افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای موقعیت باط مطمئن و کارآمد میو با گسترش شبکه حمل و نقل و ارت

کشور جهان از طریق مرزهای آبی و خاکی ارتباط دارد و درعین  15استراتژیک خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده کند. ایران با 
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ــایر مناطق جهان ایفای نقش نماید. از طرف دیگر این عنوان پل ارتباطی م تواند بهحال نیز به نوبه خود می ــورها و سـ یان این کشـ

به خود عالوه بر                   به نو مل نیز  عا که این  ند  یادی نیز برخوردار های ز مد جای داده و از درآ یت بزرگی را در خود  ها جمع ــور کشـ

ازارهای هدف درمنطقه باشد )سلمانیان و   تواند به عنوان عامل توسعه تجارت و ب های ملی خدادادی میدراختیارداشتن منابع وثروت 

ــور ایران، تحقق پروژه یک کمربند یک راه می         1389زندمقدم،    تواند تأثیرات قابل توجهی در قالب         (. با توجه به جایگاه ویژه کشـ

صت  صت         های ویژه، تهدیدات و چالشفر سی این فر شد که برر شته با شور دا شتن عم هایی برای این ک لکرد ها و تهدیدات برای دا

مناســب کشــور ایران، در زمینه همکاری با کشــور چین و دیگر کشــورهای بازیگر در این طرح از اهمیت بســزایی برخوردار اســت.  

 بنابراین در این پژوهش برآنیم تا به بررسی این موضوع حائز اهمیت بپردازیم. 

 پیشینه پژوهش-1
های مقاله را تدوین نمودند. یافته« کمربند اقتصادی جاده ابریشم همکاری ایران و چین در»( مقاله 1396شریعتی نیا و عزیزی )

های پیش روی همکاری آنان در ترین چالشهای دو کشور در حوضه تسهیل ارتباطات و کلیدیترین فرصتدهد که مهمنشان می

نوین به مثابه راهبرد سیاست  جاده ابریشم»( پژوهشی با عنوان 1396حوزه همگرایی مالی است. ارغوانی پیرسالمی و پیرانخو )

هایی دهد که این ابتکار با فرصتهای این پژوهش نشان میاند. یافته، را تدوین نموده«ها و تهدیدها برای ایرانخارجی چین: فرصت

کشور و ای، حفظ و ارتقای امنیت ملی و ثبات داخلی سازی برای برتری منطقههمچون توسعه و تعمیق روابط ایران و چین، ظرفیت

سازی برای تعامل همزمان با غرب و شرق و تهدیدهایی مانند توفق چین بر ژئواکونومی ایران، امنیتی شدن فزاینده ایران در فرصت

سپهر سیاست آمریکایی و دامن زدن به رقابت با رقبای ژئوپلیتیک همچون روسیه، هند، آمریکا و توسعه روابط چین با اعراب و به 

ها و تهدیدها برای ایران، پاکستان و ابتکار جاده ابریشم نوین؛ فرصت»( پژوهش 1398اه است. رضاپور و سیمبر )ویژه عربستان همر

 اقتصادی-سیاسی یابیقدرت واسطه به جاده ابریشم های این مقاله حاکی از آن است که ابتکاراند. یافتهرا تدوین نموده« قزاقستان

 ایران، مندیبهره یکدیگر، با کشورها اقتصادی تجاری روابط تعمیق و موجب توسعه اقتصادی بخش در المللیبین عرصه در چین

 و دریایی خشکی مختلف مسیرهای ایجاد جهانی، اقتصادی در جایگاه ارتقای برای فرصتی عنوان به ابتکار از این قزاقستان و پاکستان

 جهت در کنندگان مصرف و کنندگانعرضه برای انرژی انتقال امنیت افزایش و تسهیل تأمین، انرژی، واردات مبادی سازیمتنوع و

 برای تالش غرب، و شرق با همزمان تعامل ای،منطقه برتری سازی برایظرفیت سیاسی، بخش است. در شده متقابل منافع تأمین

 است. در آورده وجود به کشور سه این برای را المللیبین صحنه در عمل آزادی افزایش و مستعد ناامنی کشورهای در ثبات ایجاد

 روسیه، رقابت و تشدید قزاقستان و پاکستان ایران، کشورهای ژئواکونومی ساختار بر چین تفوق همانند محورهایی هاذیل چالش

 توسعه و انرژی امنیت تأمین تکاپوی چین در ابریشم جاده احیای ابتکار»پژوهش  .است داشته همراه به نیز را منطقه در آمریکا هند،

 به یک راه، ( نیز انجام شده است. نتایج این مقاله بیانگر این است که ابتکار یک کمربند1398توسط میرترابی و ترکی )« صادرات

 بخش در گذاریسرمایه در چینی هایشرکت راهبرد ترغیب از پس چین وارداتی انرژی امنیت تقویت راهبرد در تکمیلی حلقه عنوان

 محور صادرات توسعه الگوی استمرار به بخشی تحکیم راستای در دو، هر این آید ومی حساب به خیز نفت درکشورهای باالدستی

را تدوین نموده « ایران اسالمی جمهوری ملی منافع آن بر تأثیر و چین راه  کمربند ابتکار»( مقاله 1396پور )است. خداقلی کشور این

 و همسویی ایران بر ابتکار این تأثیرگذاری هایزمینه ابتکار، این هایچالش و هافرصت ها،انگیزه اهداف، تبیین مقاله، با است. این

 کشد.می تصویر به را ایران اسالمی جمهوری ملی منافع با آن
 

 مبانی نظری-2

 جاده ابریشم در گذشته 
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مرکزی، اروپا و خاورمیانه اشاره دارد که در دوران های چین، آسیای راه ابریشم به تجارت باستانی و مسیرهای ارتباطی بین تمدن

از قرن نوزده میالدی مورد استفاده بوده و به شبکه تجاری « جاده ابریشم»(. واژه Tatar, 2013: 2سلسله هان آغاز به کار کرد )

تجاری حدوداً در قرن  کرده است. این شبکهشده است که از منطقه اوراسیا و اقیانوس هند گذر میغربی اطالق می-سنتی شرقی

 روابط سال، هزار دو از بیش مدت (. بهLin,2011شد )دریایی را شامل می-شانزده میالدی به وجود آمد و هر دو مسیر خشکی

 کوهستانی هایگذرگاه از متشکل وخم پرپیچ تجاری شبکه یک از که شدمی کهن انجام ابریشم جاده توسط خارج جهان با چین تجاری

 چین از اروپا و آسیا قارة دو در باستان دوران از که رو کاروان راهی (. این جاده،102: 1398بود )ترابی و صانعی،  دریایی مسیرهایو 

 سال صدها که دارد قرار ابریشمی جاده پایه بر ابریشم جاده ابتکار است. بوده سیاحتی و زیارتی تجارتی، برداریبهره مدیترانه، مورد تا

 در بازرگانی ای با هدفپیوسته هم به هایراه شبکه ابریشم، راه یا ابریشم جاده واقع به کرد.می متصل کشورهای اروپایی به را چین

مدت  به میالدی پانزدهم سده تا که مسیری داد؛می پیوند شرق اروپا و آفریقا شمال به را آسیا جنوب و غرب و شرق که بود آسیا

 برگزید، این مسیرها برای میالدی، 1877سال  در را ابریشم راه نام که کسی بود. نخستین دنیا بازرگانیشبکه  ترینبزرگ سال، 1700

 شاید را ابریشم برگزید. جاده آن برای را نام این راه بود. وی به سبب حمل ابریشم از این 43«ریختوفن فردیناند»آلمانی  دانجغرافی

و  شمالی درجه عرض 40و  30بین  راه این اصلی (. مسیرWaugh, 2017: 1کرد ) تصور قرن پانزدهم تا دنیا جاده ترینمهم بتوان

 اهمیت دلیل به که پیوستهمی آن به ایران جنوب و هند از نیز دیگری فرعی هایداشته است. راه امتداد شرقی درجه طول 110تا  10

درجه عرض  20ها نیز تا ها داده شده است. این راه، به آن"ادویهراه "دیگری، مثل  هاینام شده،می حمل هادر آن که کاالهایی نوع

انتقال  باعث بلکه کردمی پذیرامکان را کاال و انتقال نقل تنها نه جاده (. این3: 1389اند )سلمانیان و زندمقدم، یافتهشمالی امتداد می

 جاده ابتکار نام از استفاده با دارد تالش دولت چین دلیل همین شد. به نیز مسیحیت و بودیسم هندوئیسم، اسالم، مثل فکری باورهای

(. Waugh, 2017: 2کند ) استفاده خود اقتصادی کالن اهداف تحقق جهت در عنوان ابزاری به آن مثبت تاریخی سابقه از ابریشم،

های این جاده مسیر رفت و آمد کاروانارمغان جاده ابریشم برای کشورهایی که در مسیر آن قرار داشتند، رونق تجارت و بازرگانی بود. 

های سراسر ها و همچنین فرهنگتجاری بین چین، دره سند، آسیای صغیر و مدیترانه بود که با تبادل محصوالت، دانش، فناوری، ایده

تواند آن، میرفت، که در صورت احیای مجدد های بزرگ چین، هند، ایران و رم به شمار میقاره آسیا، عامل مهمی در توسعه تمدن

(. همچنین این جاده نشان دهنده Ploeg & et al, 2011: 6به پیکربندی دوباره روابط اقتصادی و دیپلماتیک جهانی کمک کند )

(. اهمیت جاده ابریشم Abdoullaev, 2014: 1ای و ارتباطات فرهنگی است )یک درس تاریخی از توجه به مبادالت بین منطقه

توانست ادعای ساخت و اداره آن را داشته باشد. این به فرد آن قرار داشت زیرا هیچ قدرت و دولتی نمیتاریخی در ماهیت منحصر 

ای مؤثری است که امروزه در حل مسائل و مشکالت مشترک جهانی بیش از پیش مورد توجه امر بیانگر مشارکت و همگرایی منطقه

گرایی و ارتباطات دو یا های ابتکاری برای منطقهریزی و پیگیری طرحامهترین ضرورت و دلیل ارائه، برنگیرد و خود مهمقرار می

 (.102: 1395باشد )زرقانی و اسکندران، چندجانبه از جمله طرح احیای جاده ابریشم می

 

 

                                                           
43 Ferdinand von Richthofen 
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 : جاده ابریشم باستانی1شکل 

 

 1396ارغوانی پیرسالمی و پیرانخو،  منبع:

 جاده ابریشم نوین -3-2

 آن گسترش و مجدد اندازی راه برای را هاییشرقی طرح و غربی اندیشمندان و شده احیا مجددا ابریشم جاده ایده اخیر، های سال در

ای نیست؛ اما به طور اند. تالش برای احیای جاده ابریشم به صورت یکباره شکل نگرفته است و این اصطالح مفهوم تازهداده ارائه

های نوینی همچون نگاه به و اتخاذ سیاست 2013عنوان رئیس جمهور چین در سال  پینگ، بهجینمشخص با روی کار آمدن شی

گیری دیپلماسی نوینی تحت عنوان جاده ابریشم جدید به وجود آمد )ارغوانی پیرسالمی، مرزهای غربی و رویای چینی، زمینه شکل

گوید: می که چینی معروف المثلضرب بر اتکا با و نوسازی تداوم خارج و دنیای با تعامل کلی سیاست از متاثر (. چین161: 1394

 مرکزی، آسیای به کشورهای سفر در چین جمهور ، رئیس«باش جاده ساختن فکر به همه از اول برسی، سعادت  به خواهی می اگر»

 آسیای و چین که داد پیشنهاد قزاقستان، نظربایف دانشگاه در پینگجینشی .کرد مطرح را ابریشم جاده اقتصادی کمربند ابتکار طرح

 چین جمهور رئیس .بسازند منطقه در های بیشترهمکاری برای را ابریشم جاده اقتصادی کمربند و دهند هم دست به مرکزی دست

 جاده نامید. مسیر« یک راه-یک کمربند»خود را  طرح دو هر و داد ارائه نیز را دریایی جاده ابریشم ابتکار 2013اکتبر  در همچنین

 عبور توجه قابل جمعیتی پایگاه و معدنی و انرژی ذخایر سرشار با هاییدولت میان از اوراسیا استراتژیک مرکز از چین جدید ابریشم

 سوریه عراق، ایران، سپس از و رفته قزاقستان مرز در اورومچی شهر به و شروع چین جنوب در منطقه شیان از مسیر این کرد. خواهد

 چهار اساس بر ابتکار (. اینHong, 2015: 3بسیاری این طرح را نسخه چینی از طرح مارشال نامیدند )کرد.  خواهد عبور ترکیه و
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 تجارت، راه سر بر موانع حذف اقتصادی منطقه، و سیاسی هماهنگی افزایش منطقه، زیرساختارهای است: بهبود پیوسته به هم هدف

و  انرژی نقل، و حمل زیرساختاری هایبرنامه برای کلی طرح تر. اینوسیع هایاز طرح پشتیبانی برای فرهنگی ارتباطات تشویق

باشد می نیز فرهنگی تغییرات و مالی ائتالف ای،منطقه دیپلماتیک هماهنگی افزایش برای هاییبرنامه همراه به دور راه از ارتباطات

 توانمی که دارد نوین مدنظر ابریشم جاده طرح توسعه از را چندی اهداف چین کشور (. بنابراین25-24: 1397)سجادپور و نیاکی، 

 کرد:  بندیتقسیم امنیتی-سیاسی و اقتصادی دسته دو به را آنها

 و خود پیرامون هایدولت به ارائه امتیاز منطقه؛ در چین دیپلماتیک اهرم تقویت ای؛منطقه اقتصادی گراییهم تعمیق -

 کشورها این در آمریکا نفوذ تضعیف

 را زمان مسیر به اروپا )این کاال صدور برای زمینی مسیرترانزیت جایگزینی و غربی کشورهای با اقتصادی تعامالتافزایش  -

 دهد(می کاهش نصف به

 آسیا جنوب و غرب شرقی، آسیای ونقل حمل شبکه تشکیل و دریای بالتیک تا پاسیفیک از ایجاده اتصال -

 انتقال ریسک و کاهش روسیه و مرکزی آسیای از انرژی جریان تضمین اوراسیایی؛ بازار دهیشکل در اوراسیا؛ نفوذ افزایش  -

 ماالکا( آمریکا )تنگه کنترل تحت دریایی مسیر از انرژی

 مالی انتقال و نقل در تقویت یوآن گذاری؛سرمایه و تجارت چینی الگوهای تثبیت و سازیجهانی از جدید ارائه الگویی -

 دالر به اتکا کاهش و المللیبین

 ایمتوازن منطقه رشد و داخلی رقابت توان افزایش کیانگ( سین جمله غربی )از ناآرام استان توسعه در هایپروژه پیشبرد -

 در دخالت منطقه؛ بازارهای به چینی ورود کاالهای تسهیل و هازیرساخت ایجاد برای صنعتی تولیدات ظرفیت از استفاده  -

 (.Yu,2017: 362های تازه برای اعمال نفوذ در منطقه )منطقه و ایجاد کانالاطالعات  فنآوری هایزیرساخت ایجاد

 ابتکار کننده درو جدول زیر کشورهای شرکت شودمی شروع چین از ابریشم راه خشکی بخش چین، رهبر پیشنهادی طرح مطابق 

  دهد: ابریشم را نشان می جاده

 

 میانمار، تایلند، ویتنام، کامبوج، برونئی، فیلیپین، الئوسمغولستان، سنگاپور، مالزی، اندونزی،  آسیای شرقی

های اشغالی، عربستان سعودی، یمن، عمان، امارات، ایران، عراق، ترکیه، سوریه، اردن، لبنان، سرزمین آسیای غربی

 قطر، کویت، بحرین، یونان، قبرس، مصر

 نپال، بوتان، مالدیوهند، پاکستان، بنگالدش، افغانستان، سیرالئون،  آسیای جنوبی

 قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان آسیای مرکزی

 روسیه، اوکراین، بالروس، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، مولداوی قفقاز

اروپای شرقی و 

 مرکزی

هرزگوین، مونته هلند، لیتوانی، استونی، لیتونی، چک، اسلواکی، مجارستان، اسلونی، کرواسی، بوسنی 

 نگرو، صربستان، آلبانی، رومانی، بلغارستان، مقدونیه
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Giiffiths,2017 

 قاره سه در کل جهان جمعیت از درصد 60و  کشور 65جدید  ابریشم جاده ابتکار شده است، گفته که در منابع متعدد گونههمان

 یک از باشد.می چینی تولیدات و محصوالت صادرات تجاری برای مسیرهای بازسازی آن هدف و داده پوشش را اروپا و آفریقا آسیا،

 جاده دیگر، رساند. از سوییمی اروپا به مرکزی آسیای کشورهای طریق از را چین زمینی مسیر از جاده ابریشم اقتصادی کمربند سو

 اروپا و خاورمیانه آفریقا، آسیا، در کشور 65بر  کند. عالوهمتصل می آفریقا و خاورمیانه آسیا، شرق جنوب به را چین دریایی ابریشم

 و نمود امضا 2015ژوئن  در را چین و اروپا اتحادیه ارتباطی برنامه تفاهم یادداشت اروپایی کمیسیون ابتکار هستند، این از بخشی که

 چیزی خواهد می که نموده اعالن کرد. چین هماهنگ کمربند چین و راه پروژه با را کمیسیون این فرااروپایی راهبرد طریق این از

 ( که درMiner, Djankov, 2016: 1-5گذاری کند )پروژه در کشورهای مختلف سرمایه 900بیش از  در را دالر تریلیون 4بر بالغ

 دریایی ابریشم جاده و جدید ابریشم جاده کمربند اقتصادی بخش دو از طرح ندارد. این مانند اتفاقی چنین تاکنون بشریت تاریخ

و  اقتصادی پیامدهای و آثار تواندمی آنکه از جدای عظیمی هایطرح چنین پیشبرد چین برای اهتمام و است. تالش شده تشکیل

در مسیر جاده ابریشم و  پیامدهای اقتصادی و سیاسی برای کشورهای تواندمی باشد، داشته پی در کشورچین برای جدی سیاسی

انداز و اقدامات برای ساخت چشم»کمربند ابریشم که از سوی دولت چین تحت عنوان باشد. در سند  داشته حوزه نفوذ آن نیز،

های منتشر شده، پنج حوزه به عنوان اولویت« مشترک کمربند اقتصادی جاده ابریشم و جاده ابریشم دریایی قرن بیست و یکم

در این ابتکار  (. پنج حوزه مطرح شدهState Council, 2015اند )همکاری و همگرایی میان کشورهای مسیر کمربند برشمرده شده

مردمی. -گذاری؛ تسهیل پیوندها و ارتباطات؛ آزادسازی تجاری؛ همگرایی مالی و پیوندهای فرهنگیعبارتند از: هماهنگی در سیاست

ر بوده تا با ها دولت چین در دو سال گذشته به صورت جدی مشغول مذاکرات دوجانبه با کشورهای مسیدر حوزه هماهنگی سیاست

دستیابی به توافقات اولیه فرایند اجرایی را آغاز نماید. در زمینه تسهیل پیوندها و ارتباطات محورهای در دستور کار این طرح عبارتند 

و  ای زیرساختی میان آسیا، اروپادهی به شبکهها با یکدیگر، شکلسازی نظامسازی ارتباطات زیرساختی با دیگران، همگوناز: بهینه

دهی به سازوکاری برای هدایت و مدیریت کالن حوزه ترانزیت مبتنی بر قواعد استاندارد و همگون و در نهایت ایجاد آفریقا، شکل

 هایواقعیت مبنای بر و ایدئولوژیک بدون مالحظات چین ابریشم جاده طرح (.NDRC, 2015جاده ابریشم ارتباطی و اطالعاتی )

اعمال  هدف با طرح دارد. این مدنظر را آن توسعه و قدیم ابریشم جاده احیای که شده است سازماندهی ژئواستراتژیک، و ژئوپلیتیک

 شده معرفی جهان همچنین و کشورهای منطقه همه برای برد  -برد بازی ارائه و اسالمی کشورهای قبال در دوستانه هایسیاست

 پیشنهاد اقتصادی، رشد بهبود سیاسی؛ انعطاف ایجاد ای،منطقه همکاری طرح ایجاد در ابزاری جدید ابریشم جاده هایاست. پروژه

 را ایسابقهبی تاریخی یک فرصت هااین هستند. همه انرژی و معدن هایبخش نقل، و حمل در گذاریسرمایه و سازی تجارت تنوع

: 1397شوند )رضاپور و سیمبر،  تبدیل جهانی اقتصاد در مهمی بازیگران به تا دهدمی ایران ارائه مخصوصا اسالمی کشورهای برای

المللی رسد استراتژی ابتکار جاده ابریشم نوین، محصول درک فعلی چین از ساختار قدرت در نظام بین(. در مجموع به نظر می159

ه وضوح، است. رئیس جمهور چین با احیای جاده ابریشم باستانی، خواهان توسعه مشترک توسط یک کمربند اقتصادی است که ب

« یک کمربند یک جاده»انعکاسی از استراتژی بزرگ چین است. در واقع هدف چین ایجاد نظامی چندقطبی است که در قالب طرح 

کند. بنابراین چین با این ابتکار در پی نقش آفرینی و جایگاه خود به مثابه برای انتقال شرایط خود به یک استراتژی جدید تالش می

ست تا این نگرش را نهادینه کرده و استراتژی جدیدی را در راستای سیاست خارجی خود، برای اهداف و منافع ای ایک قدرت منطقه

الملل همچون ایاالت متحده و روسیه مواجه شده های دیگر نظام بینها از یک سو با واکنش قدرتخود به وجود آورد. اما این تالش
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ده است و از سوی دیگر، چین را برای پیشبرد این طرح نیازمند متحدان استراتژیک کرده ها را بسیار به هم نزدیک کرو مرز رقابت آن

-24: 1396گرایانه با غرب دارند. از جمله این متحدان استراتژیک می تواند ایران باشد )ارغوانی پیرسالمی و پیرانخو، که رویکردی وا

انداز و اقدامات مشترک برای ساخت کمربند اقتصادی چشم"ت عنوان ( عالوه بر مبنای سندی که دولت چین در مورد این طرح تح25

گرایی، احترام به مدل توسعه کشورها، منتشر کرده است، پیشبرد چند قطبی "یکوجاده ابریشم و جاده ابریشم دریایی قرن بیست

ادین در پیشبرد این طرح محسوب آمیز و احترام به حاکمیت کشورها از جمله اصول بنیترویج تنوع فرهنگی، همزیستی مسالمت

ای برخوردارند. ها نیز از اهمیت ویژهشوند، اصولی که در سیاست خارجی ایران و رویکرد کالن این کشور به همکاری با سایر دولتمی

کند. شاهد یبنابراین ایران در سطح استراتژیک، این طرح را به عنوان یک فرصت برای پیشبرد توسعه خود و توسعه در منطقه تلقی م

ای خردمندانه ای در دیدار با رئیس جمهور چین طرح ابریشم را ایدهاهلل خامنهاین مدعا سخنان رهبر ایران در مورد این طرح است. آیت

(. ایران از کشورهایی است که این طرح را فرصتی 1394خواند و از همکاری دو کشور در این قالب استقبال نمود )خبرگذاری تنسیم، 

الملل راتژیک برای منطقه خود، محیط پیرامونی این کشور و در سطح کالن برای ایجاد توازن در روندهای اقتصاد سیاسی بیناست

کند زیرا به طور تاریخی کشوری مهم در مسیر این جاده بوده است و احیای این موقعیت در قالب کمربند اقتصادی جاده تلقی می

ژئواکونومیک این کشور کمک نماید. افزون براین تعامالت ایران و چین در سه دهه گذشته دوستانه  تواند به احیای موقعیتابریشم می

 بوده است و تئوری تهدید چین چندان در این کشور رایج نیست. 

 

 : جاده ابریشم نوین2شکل

 

www.silk-road.com 
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 ژئوپلیتیک

های وم سیاسی رودلف کلین ابداع شد. کلین معتقد بود ویژگیتوسط دانشمند عل 1899اصطالح ژئوپلیتیک نخستین بار در سال 

(. جونز نیز معتقد است 73: 1379نیا،باشد )حافظها متأثر از اشکال فیزیکی و محیطی کشورشان می، سیاسی و اقتصادی ملتنظامی

های ده است و دارای زمینهژئوپلیتیک مطالعه جهان سیاسی است که با مفاهیمی همچون سیاست، فضا، مکان و قلمرو ادغام ش

دهد و روش ارتباط (. از نظر اتوتایل ژئوپلیتیک تصویری کالن را ارائه میJones, 2004) مختلف با فعل و انفعاالت گوناگون است

دهد و شیوه فضایی اندیشیدن درباره آرایش ای با سیستم و نظام جهانی به عنوان یک کل را پیشنهاد میتحوالت محلی و منطقه

(. OTuathail,1994دهد )های مختلف را به طور همزمان بر روی صفحه شطرنج جهان نشان میازیگران، عناصر و موقعیتب

های مرتبط با آن از یک سو و فرایندهای سیاسی از سویی های جغرافیایی و دیدگاهژئوپلیتیک به عنوان تحلیل تعامل میان زمینه

پذیرند ی جغرافیایی و فرایندهای سیاسی هر دو پویا هستند و بر یکدیگر تأثیر گذاشته و تأثیر میهاشود. بنابراین زمینهدیگر تعریف می

(Cohen, 2008: 42در واقع ژئوپلیتیک را می .) توان مطالعات مربوط به رابطه جغرافیا و سیاست جهانی دانست. عنوان ژئوپلیتیک

 (.Agnew, 2003:6یایی که بنیان سیاست جهان است، استفاده شده است )های جغرافبرای اشاره به مطالعات عرصه ادبیات و شیوه

وری و حفظ منابع جغرافیایی قدرت در مناسبات فروملی، توان بیان نمود که ژئوپلیتیک دانش شناخت، کسب، بهرهاز سویی دیگر می

های زندگی سیاسی های متنوع مطالعاتی آن همواره عرصهژئوپلیتیک و حوزه (.28: 1396ای و جهانی است )جان پرور، ملی، منطقه

های ژئوپلیتیک عاملی تعیین کننده ای و جهانی متأثر ساخته است. از این رو کنشو اجتماعی را در سطوح گوناگون داخلی، منطقه

(. شکی نیست که 346: 1395فضلی و همکاران، در مناسبات خارجی و فرامرزی کشورها و نیز معادالت پیچیده نظام جهانی است )ا

گونه که راه ابریشم باستان چنین بوده است. با وجود اندازی ژئوپلیتیک ارائه شده است؛ هماناز چشم "یک کمربند ، یک راه "ابتکار 

توانند از ابعاد مهم یهای مبتنی بر ژئوپلیتیک، اگرچه بیشتر بر منطق اقتصادی متکی هستند، اما در عین حال ماین، استراتژی

فرهنگی و مبتنی بر قدرت نرم نیز بهره مند باشند. این ابتکار نیز چارچوبی را برای سیاستمداری اقتصادی چین و افزایش نقاط قوت 

یار، آورد )تیشهسازی برحسب شرایط چین فراهم میاین کشور به منظور نفوذ سیاسی و تعیین دستور کاری جدید برای جهانی

 (.18: 1396کانی، تویسر

 جایگاه ایران در پروژه یک کمربند یک راه

اند: الیه اول کشورهای همسایه و حوزه پیرامونی چین در طرح جاده ابریشم جدید، کشورها به لحاظ اهمیت به چندالیه تعریف شده

ای غرب آسیا و آسیای مرکزی )کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا و همچنین جنوب آسیا مانند پاکستان( هستند؛ الیه دوم کشوره

 ویژه موقعیت به توجه با ایران اسالمی (. جمهوری29: 1396پور، )مانند ایران(؛ الیه سوم کشورهای آفریقا و مدیترانه )خداقلی

 تی،مواصال و زیرساختی ویژه امکانات و هاظرفیت با آسیا، جنوب و غرب آسیای مرکزی، چهارراه در خود ژئواستراتژیک و جغرافیایی

تواند در روند این طرح و استراتژی نقش و بازیگری مهمی داشته باشد. صرف ای در پروژه یک کمربند یک راه دارد و میجایگاه ویژه

سو و از یک« رقابت شرق و غرب»الملل با عبارت دار میان چین و ایران سیاست موازنه قوا در نظام بیننظر از روابط تاریخی و ریشه

یعنی خلیج فارس از سوی دیگر، ایران را به مرکز ثقل برخی از منافع « تراتژیک به مناطق دور از دسترس زمینینفوذ ژئواس»

دهد که شناسایی مناطق های بسیاری از اندیشمندان ژئوپلیتیک نشان میاستراتژیک و کلیدی چین تبدیل کرده است. توجه به نظریه

های آنان را شکل های آنان بوده و بر این اساس شناخت مناطق مهم جزء مهم نظریهمهم و راهبردی جهان، همواره یکی از دغدغه
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ها بر سر این مناطق، رویکرد اصلی ژئوپلیتیک داده است. به عبارتی معرفی و شناسایی مناطق مهم جغرافیایی و نیز رقابت قدرتمی

یک بر عامل تعیین کننده اصلی تولید امنیت و قدرت توسط دهد. اگرچه در شکل کالسیک، ژئوپلیتدر روابط بین الملل را تشکیل می

های قدرت و متعاقباً امنیت نیز از شکل سنتی خود لفهالملل که همان جغرافیا است تأکید دارد، اما امروزه مؤدولت در عرصه بین

(. نقش 109: 1391)مایل افشار، شود خارج شده و برای دستیابی به قدرت، توجه به جایگاه ژئواکونومی کشورها نیز مهم تلقی می

ای که در میان کشورهای واقع شده در مسیر راه ابریشم جدید ژئوپلیتیک ایران از دیرباز تاکنون غیرقابل اغماض بوده است؛ به گونه

ایی را ایران یکی از کشورهایی است که توانایی ایفای نقش مثبت و سازنده و در توسعه ارتباطات و مناسبات میان کشورهای آسی

داراست. هرچند با زوال نسبی جاده ابریشم قدیم بسیاری از کشورهای مستقر در مسیر آن به حاشیه رانده شدند، ایران همچنان 

 جمهوری ترانزیتی (. عالوه بر این، مسیرهای1395آباد، نقش مهم و ژئوپلتیک خود را ایفا کرده است )امیراحمدیان و صالحی دولت

 کریدور میان این در که است کشورمان برای مطلوب جدید ابریشم برای جاده ایزمینه پیش مرکزی آسیای منطقه در ایران اسالمی

تواند ترین مسیر به سوی اروپا میهایی مانند داشتن کوتاهدارد. در شرایط کنونی ایران با توجه به مزیت ایاهمیت ویژه جنوب– شمال

احیا و تکمیل جاده ابریشم ایفا کند؛ همچنین فروپاشی شوروی و به تبع آن استقالل کشورهای  ای در ترانزیت کاال پس ازنقش ارزنده

آسیای مرکزی جایگاه ایران را در احیای راه ابریشم پررنگ کرده است. اهمیت چنین جایگاهی به محصور بودن منطقه آسیای مرکزی 

های آزاد برای کشورهای ود برای دسترسی به خلیج فارس و آبو قفقاز در خشکی و مطرح شدن ایران به عنوان تنها گزینه موج

 اختصاص خود به ایجایگاه ویژه نیز جدید ابریشم جاده در ایران اسالمی جمهوری تا شده باعث هاویژگی شود. اینمنطقه مربوط می

 نداده اختصاص خود به را مهمی چندان جایگاه ایران راه، -ابتکار کمربند در چین دولت اولیه هاینقشه و هاطرح در که دهد. هرچند

 آشکارا با ایران، همکاری موانع رفع و 1394بهار  اواخر در 5+1با  ایران اسالمی جمهوری ایهسته پس از توافق رویکرد این اما بود،

 راه -کمربند دریایی مسیر در هم و زمینی مسیر هم در محوری نقطه عنوانبه ایران از مکررا چینی کارشناسان و مقامات و کرد تغییر

ای و گسترش فعالیت شرکت های های هستههای ایران و چین به ویژه پس از تحریم(. همکاری36: 1396پور، کردند )خداقلی یاد

های گوناگون در بازارهای تولیدی و تجاری تا آنجا پیش رفته است که اکنون چین بزرگترین شریک تجاری ایران چینی در زمینه

شود و بخشی از نیازهای این کشور در کنندگان مهم نفت خام چین محسوب مییل شده است. در همین راستا ایران از تامینتبد

حجم تجارت  2014در حال افزایش است تا جایی که در سال  2000کند. روند تجارت بین آنها از سال زمینه انرژی را تامین می

دهد )امیراحمدیان میلیارد دالر افزایش را نشان می 12رسید که نسبت به سال قبل آن حدود  میلیارد دالر 52میان دو کشور به مبلغ 

(. ایران از نظر چین، عنصری مرکزی در کمربند اقتصادی جاده ابریشم این کشور است؛ کمربندی که 1395آباد، و صالحی دولت

از طریق آسیای مرکزی به خلیج فارس و اروپاست. موقعیت  کند و هدف آن گسترش نفوذ فرامرزی چینبرایش به شدت بازارگرمی می

های نفت و گاز در اقتصاد جهانی بخشیده جایی کار کاال و عبور خطوط لولهای به این کشور به لحاظ جابهجغرافیایی ایران، اهمیت ویژه

ای که با مچنین رابطه خوب چندین سالهشود. هاست. ایران عالوه بر جایگاه استراتژیک خود، منبع با ارزش انرژی نیز محسوب می

-افزاید. با دسترسی به خلیج فارس و دریای خزر و قرار گرفتن در کریدورهای شمالهای دیگرش میکشور چین دارد هم بر مزیت

ه ابریشم جدید توان به عنوان شاهراه جادغرب و فراهم نمودن امکانات انتقال زمینی و دریایی انرژی و کاال ایران را می-جنوب و شرق

دست آورد و جایگاه تواند منافع بسیاری را بهها میگیری از این مزیت(. ایران با بهره86: 1396معرفی کرد )آجیلی و همکاران، 

های ها و کسب آمادگیگیری از فرصتها بهرهای و جهانی ارتقا بخشد. این مهم، مستلزم درک واقعیتاقتصادی خود را در سطوح منطقه

جنوب یک فرصت استثنایی و بی نظیر اقتصادی و تجاری -المللی است. طرح کریدور شمالای و بینم برای رقابت با رقبای منطقهالز
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برای ایران است. از طرفی برای تقویت و حمل کاالی ترانزیتی در اسرع زمان با هزینه کمتر و ایمنی بیشتر، احداث خط راه آهن 

جنوب و در نتیجه -رسد؛ همچنین قرار گرفتن بندر چابهار در مسیر کریدورهای ترانزیتی شمالیچابهار سرخس و ضروری به نظر م

مرکزی و قفقاز از یک سو و آسیای جنوب شرقی، برقراری ارتباط ترانزیتی کشورهای روسیه، اروپای شرقی، مرکزی، شمالی، آسیای 

شود و دلیل کوتاهی مسیر ک مزیت برجسته برای ایران قلمداد میخاور دور، اقیانوسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس به عنوان ی

های مختلف حمل و فراهم آوردن امکانات و تسهیالت گسترده در بخشها و جنوب و تجهیز امکانات و زیرساخت-در کریدور شمال

 کمربند (. ابتکار162و163: 1393مدی، محهای فراوانی برای ترانزیت کاال برخوردار باشد )یزدانی و شاهنقل، مسیر ایران از جذابیت

 ملحوظ علت سایبری( به و زمینی محتوایی گونه دو و دریایی- خشکی شکلی گونه دو هر چین )در جدید ابریشم جاده اقتصادی

 منطقه ایران در اسالمی جمهوری امنیتی و اقتصادی ژئواستراتژیک، منافع کننده تأمین تواندمی محوری ایران و اساسی نقش داشتن

گذارد، اما به باشد. اگرچه خط دریایی جاده ابریشم جدید به نوعی مسیر ترانزیتی خلیج فارس را به نوعی از مسیرهای اصلی کنار می

را در قالب مسیرهای فرعی بگنجاند و از این تواند آن دلیل جایگاه این منطقه از حیث توزیع انرژی و جریان نقل و انتقال کاالها، می

 کمتری خواهند بازدهی اما هستند، تحقق قابل هم ایران بدون موجود هایطرح واقع یابد. بهعیت ایران در این خط ارتقاء رو موق

 راه احداث، در مؤثر نقش ایفای و طرح این بیشتر در چه هر شدن گنجانده برای ایران اسالمی جمهوری تالش حال، این با داشت.

ای از جمله جمهوری باشد. اتخاذ سیاست مناسبی از طرف هر بازیگر منطقهمی حائز اهمیت بسیار جدید، ابریشم جاده تداوم و اندازی

 اسالمی ایران باید منوط به تعریف خود و جایگاه خود در این استراتژی کالن چین باشد. 

 های پژوهشیافته -4

 های پروژه یک کمربند یک راه برای ایران:فرصت -4-1

های تقابل در زمینهمامکان برقراری پیوند و همکاری با کشور چین و تأمین نیازهای پیوند متقابل ایران و چین:  افزایش همکاری و

تواند برای ایران های بالقوه و بالفعل، میشود. چین به دلیل برخورداری از پتانسیلگوناگون از طریق احیای جاده ابریشم ایجاد می

هاست. سازی با سایر قدرتبرای ایجاد ثبات و امنیت و حفظ آن در منطقه از طریق توازن به کمک یک متحد استراتژیک باشد که قادر

ا آن شده است. به بپیشرفته بودن چین در زمینه تجارت، علوم و فناوری و توسعه اقتصادی، موجب عالقه ایران به برقراری ارتباط 

های اقتصادی، سیاسی و آید که ارتباط با آن و استفاده از پتانسیلحساب میطور کلی چین در جهان فعلی، یک متغیر کلیدی به

اده ابریشم بر این اساس طرح ج (.238: 1381امنیتی آن برای ایران موجب رشد و توسعه در ابعاد مختلف خواهد شد )سالمی، 

بستگی را ایجاد کند. به وسیله تقویت وا های ایران و چین را تقویت کرده و زمینه وابستگی متقابل و با وزن مساویتواند همکاریمی

  های عدم همکاری در شرایط بحرانی را بکاهد.تواند هزینهمتقابل با چین، کشور ایران می

 در ایران ارتباطی و جغرافیایی ویژه موقعیت به توجه با اوراسیا: کلیدی کشورهای و ایران میان زیرساختی اتصاالت ایجاد

 کمربند جغرافیایی مهمی از بخش در زیربنایی اتصاالت شدن اجرایی الزم شرط ایران، ارتباطی هایزیرساختتوسعه  آسیا، غرب

 را ایشبکه باید گامبهگام و تدریج به ابریشم جاده اقتصادی عملیاتی کمربند برنامه مبنای بر که اتصاالتی شود؛می محسوب ابریشم

 احداث طرح چین ترین مسیر،کوتاه کردنفراهم برای راستا همین سازد. در متصل یکدیگر به را آفریقا و آسیا، اروپا که دهد شکل
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 چین طرح، این اجرای صورت در که است داده پیشنهاد را تهران به سین کیانگ( )مرکز 44اورومچی از که مایلی 2000آهن  راه خط

 (.Erdbrink, 2017بزرگترین شریک تجاری ایران خواهد شد )

همچنین  کشور ایران به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی خاص وایجاد زمینه برای افزایش قدرت ایران در منطقه: 

ها در کنار قرارگیری ای را داراست. این ظرفیتموقعیت ژئواکونومی و منابع نفت و گاز پتانسیل بالقوه تبدیل شدن به قدرت منطقه

برای تثبیت و تحکیم جایگاه ایران به عنوان یک قدرت  تواند گامی بلندای، مینقش برجسته منطقهها و ایران در کانون توجه قدرت

کند، در نتیجه اولویت ضمنی چین ای داشته باشد. کشور چین برای جلوگیری از نفوذ آمریکا در منطقه شرق تالش میبرتر منطقه

(. 1395رونده واشینگتن در آسیا باشد )علیمات، جلوگیری از روندهای پیش ای در خاورمیانه برایسازی منطقهتواند تقویت موازنهمی

مریکایی آن به دنبال احیای آ-ر نوع عربیچینی در براب-سازی ایرانیدهد تا از طریق ائتالفاین روند فرصتی را در اختیار ایران قرار می

 (.  29: 1396پیرسالمی و پیرانخو، یگیرد )ارغوانیلشعاع قرار ماهای آمریکا در منطقه تحتجایگاهی باشد که بعضاً در نتیجه حمایت

 عوامل از کشور است. یکی هر مسائل مهمترین از یکی آن، حفظ ایجاد امنیتکاهش ناامنی در داخل کشور و حوزه پیرامونی: 

 و حکومتی سران که است بوده انیج و مالی امنیت ها برقراریجاده طول در ستد و داد و تجارت جریان و گیریشکل ایجاد، در مهم

اند. در نظریات مطرح شده در حوزه جغرافیای سیاسی، پرداختهمی مهم عامل این تأمین به های گوناگونیشیوه به تجارت متصدیان

اهداف اصلی توسعه و امنیت الزم و ملزوم یکدیگرند. از آنجا که توسعه اقتصادی کشورهای عضو در طرح احیای جاده ابریشم، یکی از 

باشد، تحقق این طرح تأثیر بسزایی در افزایش سطح امنیت و ثبات کشورهای مسیر جاده ابریشم خواهد داشت. این این طرح می

ها در تأمین نظم اجتماعی و ثبات سیاسی تأثیر دارد. وابستگی و اتحاد میان کشورها در زمینه طرح با کمک به توسعه زیرساخت

تواند شود و از این طریق ایران میها، باعث افزایش ضریب امنیت و منافع ملی میگذاری در زیرساختسرمایه تبادل انرژی و کاال و

 و همگرایی اقتصادی تعمیق در بسزایی تأثیر ابریشم جاده اقتصادی کمربند هزینه تهدید و تجاوز به کشورش را افزایش دهد. ابتکار

 اقتصادی کمربند و است همگرایی تحقق در منطقه، مزبور امنیت به دستیابی نمود. کلید واهدخ ایفا منطقه در امنیت تأمین آن، تبع به

به  را مرکزی آسیای مرکزی، آسیای به را آسیا شرق که چین نظر مورد ابریشم همگرایی است. جاده این تحقق ملزوم ابریشم جاده

 که است ذکر شایان زد. همچنین رقم خواهد نیز را اروپا با ایفرامنطقه همگرایی سازد،می متصل اروپا به را آسیا غرب و آسیا غرب

پردازی،  ایده قالب در فعاالنه صورت به ایران که کندمی ایجاب ایران اسالمی برای جمهوری آن اهمیت و جدید ابریشم جاده ضرورت

(. عالوه بر این، جدیت ایران در پیوستن 163: 1393محمدی، نماید )یزدانی و شاه نقش ایفای ابتکار این در گذاری سرمایه و حمایت

ساز باشد. راه شمالی که از طریق آسیای مرکزی از طریق روسیه به تواند هم برای چین و هم برای ایران سرنوشتبه این ابتکار می

گذرد با سنتی که از ایران می پیوندد به سبب رقابت روسیه با چین، با تعلل و کارشکنی روسیه مواجه خواهد بود. ولی راهاروپا می

آبادی، دولتتواند آینده روشنی برای ایران و چین ترسیم کند )امیراحمدیان و صالحیبرقراری ثبات و امنیت در عراق و سوریه، می

مؤثر است.  (. برقراری امنیت در کشورهای عراق و سوریه و دیگر کشورهای ناامن پیرامون ایران، بر ثبات داخلی ایران نیز36: 1395

 مزبور است. طرح شده مطرح این کشور خارجی سیاست اهداف و چین داخلی اقتصاد مشکالت به پاسخ در کمربند به طور کلی ابتکار

 جای دارد، تأکید اقتصادی همکاری طریق از مشترک امنیت روی که رشد چین، به رو امنیتیِ مضامین قالب در خوبی به همچنین

                                                           
44 Urumqi 
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 اقتصادی و همبستگی رشد توسعة مبانی از یکی به تواندمی احتماالً یابد، تداوم و شده اجرا موفقیت با کمربند واقع، اگر گیرد. درمی

 .شود تبدیل منطقه در امنیتی و سیاسی نزدیکتر همکاری و آسیا

است. ادامه این روند انگیزه المللی منافع کشور چین و ایران در معرض تهدید آمریکا در عرصه بینمقابله با نفوذ آمریکا در منطقه: 

الملل کنونی تحت سیطره ایاالت متحده از آنجا که فضای اقتصادی در نظام بین اتحاد و همگرایی ایران و چین را افزایش خواهد داد.

ش های دیگر( است، بنابراین چین نیز با طراحی راهبردهای نوین اقتصادی، ضمن اینکه برای توسعه اقتصادی تال)در رأس قدرت

های ایاالت متحده بکاهد. بر این اساس طرح جاده ابریشم نوین، کند، سعی دارد امنیت منطقه را حفظ کرده و از حساسیتمی

المللی مورد نظر چین را با محدودیت مواجه خواهد ساخت های استراتژیک ایالت متحده برای نفوذ در محیط اقتصادی بینظرفیت

هایی مانند آمریکا برای الملل کنونی و نفوذ قدرتهای نظام بین(. این ابتکار واکنش چین به چالش24: 1396)پیرسالمی و پیرانخو، 

تسلط بر مناطق راهبردی ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک جهان است. طرح جاده ابریشم نوین پتانسیل ایجاد اتحاد میان کشورهای منطقه 

تواند در بلند مدت چالشی چنینی میهای اینگیری از طرحها را دارد که بهرهای از منافع دولتدهی به شبکه به هم پیوستهو شکل

 های آمریکا باشد و قدرت دیپلماتیک ایران را افزایش دهد.در برابر سیاست

بار اتکای صرف به شرق یا غرب در سیاست خارجی ایران مشخص شده در ادوار مختلف آثار زیانتعامل همزمان با غرب و شرق: 

بر المللی شرکت داشته باشد و از این طریق از اتکای صرف های بینبنابر همین تجربه تاریخی، بهتر است کشور ایران در طرحاست. 

های ایران، احتماالً زمینه پیگیری یک طرف برای تأمین منافع ملی خویش فراتر رود. طرح جاده ابریشم نوین و نیز حل مسأله تحریم

های غرب و شرق با منافع ملی ایران بیشتر سازگار گرا را به ایران خواهد داد. تعادل در برخورداری از مزیتگرا و شرقدو گفتمان غرب

گرا گرا و غربای در جهت ایجاد وزنه تعادلی بین گفتمان شرقاست و این طرح فرصتی است که ایران بایستی از آن به مثابه سرمایه

 (.160-157: 1394استفاده کند )زارع، 

 گذاری مستقیم خارجی )بسیاریجذب سرمایه کشور، پذیریتحریم ها و منافع دیگر این طرح برای ایران شامل: کاهشجمله فرصت از

 جذب برای قابل توجهی زمینه چین طرح و است خارجی گذاریسرمایه جذب کشور مستلزم توسعه برنامه تاکید مورد هایبرنامه از

ها، ارتباطات، گردشگری(، تعریف ایران های مزیت ایران )حمل و نقل، انرژی، زیرساختتطابق با حوزهآورد(، می فراهم هااین سرمایه

: 1396پور، باشد )خداقلییابی آن و به طور کلی توسعه اقتصادی کشور ایران میالمللی و کاهش هراس از قدرتدر یک مجموعه بین

44.) 

 ایران:تهدیدات پروژه یک کمربند یک راه برای  -4-2

مشارکت ظهور چین به عنوان یک قدرت بزرگ و تقویت تسلط چین بر ژئوپلیتیک و  ژئواکونومی محیط پیرامونی ایران: 

راه چین مزایای زیادی از جمله توسعه اقتصادی را برای ایران به همراه خواهد داشت اما کشور ایران بایستی -ایران در پروژه کمربند

ه شده و عالوه بر منافع تهدیدات ناشی از این طرح را نیز در نظر بگیرد. یکی از این تهدیدات ارتقاء به طور هوشمندانه وارد عرص

باشد. های بزرگ جهانی و فراهم شدن زمینه دخالت و نفوذ سیاسی در مناطق حساس و حیاتی میجایگاه چین به عنوان یکی از قدرت

طراحی شده است و به « برد-برد»ست که ابتکارات جاده ابریشم بر پایه سیاست که پکن بارها بر این موضوع تأکید نموده ادر حالی

های دنبال گسترش حوزه نفوذ چین نیست، لیکن بسیاری از کشورهای همسایه چین در این خصوص بدبین هستند. دیپلمات
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های خود را در خصوص مقاصد نگرانیهایشان به طور علنی مدعی حمایت از این چارچوب هستند، ظاهراً، در خفا کشورهایی که دولت

های ناشی از این پروژه آگاهی کافی داشته باشد. همچنین اند. ایران نیز در شروع همکاری باید نسبت به سود و زیانچین ابراز نموده

 & Cloverونقل بین چین و منطقه، عدم موازنه تجاری را بیش از پیش به نفع چین افزایش خواهد داد )افزایش ظرفیت حمل

Hornby, 2015: 29 ( و احتمال وابستگی اقتصادی یک سویه ایران به چین نیز در این طرح وجود دارد. )ارغوانی پیرسالمی و

رئیس جمهور  45«دیپلماسی همسایگی»به لحاظ ژئوپلیتیکی، کمربند اقتصادی جاده ابریشم مولفه کلیدی  .(36: 1396پیرانخو، 

بهبود روابط با کشورهای پیرامونی چین از طریق ایجاد کاالهای عمومی همچون ارتباطات حمل چین به حساب آمده و هدف از آن، 

کند های تولید نیرو است. در این چارچوب، این کمربند اقتصادی چارچوبی برای مدیریت اقتصادی ارائه میو نقلی و زیرساخت

به نفوذ سیاسی تبدیل کرده  -وسازصص و قابلیت تولید و ساختهای ارزان، تخمنابع عظیم سرمایه و وام–طوری که قدرت چین را به

 (. با اجرای کامل164: 1398و دستور کار جدیدی برای جهانی شدن منطبق با تعاریف جدید چین تعیین کند )رضاپور و سیمبر، 

دیپلماسی ایران را منطقه  تواند سیاست خارجی وراه دامنه نفوذ چین در منطقه افزایش خواهد یافت و این امر می-طرح کمربند

سازد. همچنین شراکت تجاری و محدود نماید و در عمل ایران را با حضور یک قدرت بزرگ دیگر در محیط استراتژیک خود مواجه 

اقتصادی گسترده چین با کشورهای آسیای مرکزی منجر به نفوذ قدرت نرم چین و تسلط بر ژئواکونومی منطقه شده و تهدیداتی 

بند ایران در منطقه، تبدیل نفوذ اقتصادی چین به نفوذ سیاسی، دخالت چین در امور سیاسی دست دادن بازارهای نیمهمچون از 

 (.158: 1394منطقه، ایجاد سود مستقیم برای چین و سود غیر مستقیم برای کشورهای منطقه را در پی دارد )زارع، 

 رای ایرانبروژه یک کمربند یک راه پ های بزرگ و بازیگران دیگر درتهدیدات ناشی از قدرت

آفرینی ایران در ایاالت متحده آمریکا نسبت به کشور ایران دیدگاه امنیتی داشته و برای حضور و نقشایاالت متحده آمریکا: 

ارگذاشتن کند. طبق تجربه، کشور چین نیز در برابر فشار آمریکا برای کنهایی ایجاد میالمللی موانع و محدودیتهای بینهمکاری

و همکاری کشورهای آسیایی  عدم توسعه روابط تهدیدهای آمریکا برای کند.المللی مقاومت نمیهای بینها و همکاریایران در طرح

های آمریکا علیه تحریم رآن،بعالوه  برداری از این طرح شود.تواند منجر به تضعیف پتانسیل ایران برای بهرهبا ایران وجود دارد که می

های ایران ضربات سختی به همکاری ایران و چین زده است. این ن نیز همکاری ایران و چین را با مشکالتی مواجه کرده و تحریمایرا

م مالی جهانی، کند. تسلط ایاالت متحده آمریکا بر نظاهای مالی این دو کشور ایجاد میهای جدی در همکاریها، محدودیتتحریم

المللی را دشوار گیرانه دولت آمریکا، به طور کلی تعامالت مالی ایران با جامعه بینه ایران و رفتار سختهای اعمالی علیتداوم تحریم

تواند ها دارند و مشکالت میدهی به همکاری و همگرایی در سایر حوزهتر آنکه تبادالت مالی نقش کلیدی در شکلکرده است. مهم

 ها تسری پیدا کند.به سایر حوزه

توانند موانعی برای ایران در این طرح باشند. اگرچه کشور روسیه نسبت به وه بر تهدیدات آمریکا، روسیه و هند نیز میعالروسیه: 

ها در منطقه آسیای مرکزی و اوراسیا آفرینی دیگر قدرتبهتری با ایران دارد، اما این کشور همواره نسبت به نقش گذشته روابط

ران با کشورهای منطقه ایران نیز دارد، به خصوص از دیدگاه روسیه، قرابت مذهبی و ایدئولوژیک ایحساس بوده و این بیم را نسبت به 

 گرایانه را فراهم کند.های اسالمها و جنبشتواند زمینه تقویت گروهمی

                                                           
45 Neighborhood diplomacy 
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مسیر ترانزیتی به این  گذاری در بندر چابهار اقداماتی انجام داده تا ضمن تسهیلهای اخیر برای سرمایهکشور هند نیز در سال هند:

مواجه سازد. متقابالً چین نیز در توسعه زیرساختی بندر گوادر پاکستان تمرکز های چین را با ناکامی منطقه و همکاری با ایران، طرح

هر دو تواند روابط ایران را با آفرینی مهم ایران در طرح جاده ابریشم جدید، رقابت میان چین و هند میکرده است. در صورت نقش

های دو قدرت بزرگ )چین و هند( کشور دچار مشکل کند و در صورت تداوم این موضوع، ایران را با دشواری بین توازن بین خواسته

 کند. رو میروبه

المندب نقش مهمی توان دریافت که دریای سرخ و تنگه باببا نگاه به نقشه راه دریایی جاده ابریشم نوین، میعربستان سعودی: 

تواند گذاری میاند. این سیاستکنند و خلیج فارس و تنگه هرمز در مسیر اصلی راه دریایی ابریشم قرار نگرفتهدر این راه ایفا می

ژی عربستان و کاهش جایگاه اکونومیک ایران شود. کشور چین همکاری با عربستان را به منجر به اهمیت بیشتر خطوط انتقال انر

ای دلیل اهمیت منابع انرژی آن همواره حفظ خواهد کرد و تالش چین برای برقراری ارتباط بیشتر با عربستان که جزو رقبای منطقه

 شود. ایران است، تهدیدی برای کشور ایران محسوب می

های ژئوپلیتیک، بروکراسی و مقررات تجاری های دیگر این پروژه شامل: تهدیدات امنیتی در مسیرهای اصلی، رقابتاز جمله چالش

گذرد. به عنوان مثال آسیای مرکزی و خاورمیانه از مناطق ها میغیردوستانه اتخاذ شده توسط کشورهایی که جاده ابریشم از آن

های مناسب برای آن است، چنانچه چین تنگناهای سی دیگر این طرح فقدان زیرساختباشند. چالش اساخیز در این طرح میچالش

 در نیز (. مشکالتی109: 1395داند )زرقانی و اسکندران، سازی اقتصادی منطقه میونقل را به عنوان مانع اصلی برای یکپارچهحمل

 و ساالری دیوان نظام ضعف به واسطه ایران چین، دارد. از منظر وجود راه-کمربند ابتکار قالب در چین و ایران مناسبات توسعه راه

 آمادگی در خصوص تردیدها به امر همین و است پذیر بینی پیش کمتر صنعتی، و تجاری هایبودن سیاست نامشخص همچنین

   (.38: 1396پور، زند )خداقلیمی دامن بزرگ هایپروژه به مؤثر ورود برای ایران اسالمی جمهوری

 گیرینتیجه -5

 گرانکنش ها،روش ای برایشدهتعیین پیش از پارامترهای که است چینی درازمدت اتصال اندازچشم یک احیای جاده ابریشم، طرح

 احتماالً و دارد خود در پذیری انعطاف برای زیادی امکان بنابراین، .است نشده مرتب و بندی دسته چندان تاکنون و ندارد سازوکارها یا

 احیای جاده ابریشم، طرح هایبلندپروازی به توجه شود. با تبدیل جهانی مدیریت و همکاری برای الگوی پیشتاز یک به تواندمی

 چین ژئوپلیتیک، رقبای عمدتاً از برخی میان در نگرانی بروز به منجر چین خود منافع و هاانگیزه خصوص در روایتی رسمی فقدان

 اما کند،می منتقل را برد برد همکاری و فداکاری از هاییعمدتاً روش کمربند طرح با رابطه در چین عمومی است. دیپلماسی شده

اما به طور کلی، جاده ابریشم نوین به دلیل اهمیت باال و ایجاد  .باشد چین ملی منافع از بسیاری در خدمت مزبور ابتکار رودمی انتظار

تواند با تهدیدها و تغییرات متعدد و ملموس بر منطقه، تمامی کشورهای واقع در این مسیر از جمله ایران را متأثر کرده و می

مهم برای بازسازی اقتصادی و ارتقاء نقش  هایی برای آنها همراه باشد. در سطح استراتژیک ایران این طرح را به عنوان فرصتیفرصت

ورزد. اما در سطح بروکراتیک، دو کشور به کند و چین نیز بر همکاری با ایران تأکید میو جایگاه خود در اقتصاد جهانی تلقی می

های در حوزه شدت نیازمند نیل به درکی مشترک از منافع متقابل و راهکارهای تحقق آن هستند. در شرایط کنونی ایران و چین

هایی چون هماهنگی اند، اما در حوزههای اولیه را برداشتهگذاری در بخش انرژی، گامای و نیز سرمایههای جادهتوسعه زیرساخت
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مردم اساساً هنوز درک مشترک بروکراتیک میان دو کشور پدید نیامده -های آزاد و پیوندهای مردمگذاری، پیشبرد تجارتسیاست

ها و محدودیت در تبادالت مالی وجود دارد. با توجه به رقابت و تنش های ناشی از تحریمهمگرایی مالی نیز چالش است. در حوزه

برداری های این طرح بهرهبرداری از این طرح، دستگاه سیاست خارجی ایران بایستی از فرصتمیان کشورهای مختلف برای بهره

های کشور ت موجود و احتمالی را مدیریت کند که این امر وابسته به توان و ظرفیتها و تهدیداصحیح و همه جانبه کرده و چالش

ایران خواهد بود. عالوه بر این، وجود تهدیداتی از سوی کشورهایی مانند ایاالت متحده آمریکا، عربستان، هند و تا حدودی روسیه، 

روی ایران در این طرح شود. های پیشوم ماندن آن از فرصتالمللی و محرتواند منجر به کنار گذاشتن ایران در این طرح بینمی

 دستگاه ازطرف مدت بلند و و مستمر هدفمند طور به و تدوین اشاره مورد طرح درخصوص هنگامیبه و هوشمندانه چنانچه استراتژی

و  ریلی ونقل حمل هایشبکه تکمیل و اجرا با بلکه ماندمی محروم آن شماربی از مزایای کشور تنها نه نشود پیگیری کشور دیپلماسی

 تدابیر اتخاذ لذا شد، خواهد کشور هم متوجه تهدیداتی کشور ارتباطی جایگاه تضعیف با عمال ایران پیرامونی کشورهای از ایجاده

 (.182: 1398رسد )رضاپور و سیمبر، می نظر به عاجل البته و ضرورتی انکارناپذیر زمینه این در سریع و مناسب

 پیشنهادات و راهکارها-6

ـ تالش برای توسعه مناسبات با کشورهای جاده ابریشم جدید و همکاری با آنان جهت نیل به اهداف مشترکی مانند ایجاد امنیت در 

 منطقه

های خصوصی در کشورهای منطقه در جهت ایجاد بستری مناسب برای توسعه تجارت سودمند برای رفع ـ برقراری ارتباط بین بخش

 (115: 1395یازهای قابل تأمین در بین کشورهای منطقه )زرقانی و اسکندران، ن

 های طرح مذکورگیری بیشتر از فرصتـ بازاندیشی در استراتژی سیاست خارجی ایران در قبال چین، به منظور بهره

عمل به تعهدات میان چین و ایران و  وزن برایـ تنظیم قراردادهای دوطرفه برای برقراری پیوند با کشور چین و ایجاد وابستگی هم

 برقراری تجارت دوجانبه جهت عدم وابستگی یک طرفه ایران به چین

المللی و تقویت اتصاالت های عبوری بینهای استاندارد فنی برای ساخت گذرگاهـ تقویت ساختار زیربنایی و بهبود بخشی به سیستم

 ت توسعه شبکه ارتباطات.گذاری خارجی در جهبا دیگر کشورها و جذب سرمایه

 

 منابع:

تهران: «. های بیم المللیباز درآمدی بر روابط راهبردی چین و ایران: در پرتو هویت(. »1394ارغوانی پیرسالمی، فریبرز ) -

 مخاطب.

و ها جاده ابریشم نوین به مثابه راهبرد سیاست خارجی چین: فرصت(. »1396ارغوانی پیرسالمی، فریبرز، پیرانخو، سحر ) -

 نهم، شماره سوم. سال خارجی، روابط فصلنامه« تهدیدها برای ایران
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بررسی و تحلیل پیامدهای (. »1395افضلی، رسول، کامران دستجردی، حسن، دشتی طالشمکائیل، محمدحسین ) -

فیای المللی انجمن جغرافصلنامه علمی پژوهشی و بین«. ژئوپلیتیکی بحران سوریه بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

 .50ایران، دوره جدید، سال چهاردهم، شماره 

 چین )اهداف، موانع و چالشها(، فصلنامه« جاده ابریشم جدید»(؛ ابتکار 1395اله )آبادی، روحامیراحمدیان، بهرام، دولت -

 .36نهم، شماره  سال الملل، بین روابط مطالعات

یک -طرح یک کمربند راستای در چین انرژی امنیت(. »1396زواره، مهدی، فالحی برزکی، مهرداد ) آجیلی، هادی، سالمی -

 .33شهرضا، شماره  واحد اسالمی آزاد المللی دانشگاهبین سیاسی تحقیقات فصلنامه«. جاده

فصلنامه تحقیقات سیاسی بین «. ابتکار جاده ابریشم؛ ابتکار چین برای هژمونی(. »1398ترابی، قاسم، صانعی، راضیه ) -

 .38المللی، شماره 

فصلنامه «. مبنای ژئوپلیتیک راه ابریشم آمریکا و چین در آسیای مرکزی(. »1396یار، ماندانا، تویسرکانی، مجتبی )تیشه -

 .99آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 

تهران: «. نیاژئوپلیتیک برای همه با مقدمه دکتر پیروز مجتهدزاده و دکتر محمدرضا حافظ»(؛ 1396پرور، محسن )جان  -

 اب.نشر انتخ

 .59و  58مجله علمی پژوهشی تحقیقات جغرافیایی، شماره «. تعریفی نو از ژئوپلیتیک»(؛ 1379نیا، محمدرضا )حافظ -

ها فریبکارانه و غیر آمیز است/ رویکرد آمریکاییساله درست و حکمت 25توافق برای روابط استراتژیک »(، 1394خبرگذاری تنسیم )

 در:«صادقانه است

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/11/03/979260/ 

 سیاست ایران، فصلنامه اسالمی جمهوری ملی منافع آن بر تأثیر و چین راه - کمربند (؛ ابتکار1396پور، علیرضا )خداقلی -

 .31سال  خارجی،

«. ایران، پاکستان و قزاقستانابتکار جاده ابریشم نوین چین؛ فرصتها و تهدیدها برای (. »1398پور، دانیال، سیمبر، رضا )رضا -

 الملل. دوره اول. شماره اول. بین سیاسی اقتصاد مطالعات دوفصلنامه

انداز روابط ایران و چین، تهران: (؛ جایگاه ایران در استراتژی کمربند اقتصادی جاده ابریشم، در چشم1394زارع، محمد ) -

 ابرار معاصر.

یک جاده چند راهبرد، تحلیل اهداف و منافع بازیگران در احیاء جاده  (؛1395زرقانی، سیدهادی، اسکندران، منصوره ) -

 المللی جاده ابریشم.ابریشم، همایش بین

گرایی برگرفته از آسیای مرکزی، فصلنامه آسیای مرکزی و (؛ چین و افراط1397سجادپور، محمدکاظم، نیاکی، آسیه ) -

 .103قفقاز، شماره 

 ، تهران: فرهنگ گفتمان.21بط ایران و چین در دهه اول قرن انداز روا(؛ چشم1381سالمی، الدن ) -

اسالمی )مسیر  بازارهای تجارت توسعه در آن نقش و ابریشم جاده (؛ احیاء1389سلمانیان، مریم، زندمقدم، محمدرضا ) -

 اسالم.  جهان جغرافیدانان المللی بین کنگره مشهد(، چهارمین-تهران

(؛ همکاری ایران و چین در کمربند اقتصادی جاده ابریشم، فصلنامه روابط 1396)نیا، محسن، عزیزی، حمیدرضا شریعتی -

 خارجی، سال نهم، شماره چهارم.
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(؛ چین و خاورمیانه از جاده ابریشم تا بهار عربی، ترجمه فریبرز ارغوانی پیرسالمی، تهران: 1395علیمات، محمد اس ) -

 انجمن ژئوپلیتیک ایران.

نامه های قدرت ملی ایران، فصلنامه ره؛ بررسی تأثیر ژئوپلیتیک و ژئواکونومی در مؤلفه(1391مایل افشار، فرحناز ) -

 .1گذاری، سال سوم، شماره سیاست

صادرات،  توسعه و انرژی امنیت تأمین تکاپوی چین در ابریشم جاده احیای (؛ ابتکار1398میرترابی، سعید، ترکی، هادی ) -

 الملل، دوره دوم، شماره اول. بین سیاسی اقتصاد مطالعات دوفصلنامه

 منظر از اقتصادی کمربند در ابتکار ایران پویایی لزوم و مثبت وجوه (؛ بررسی1393محمدی، پریسا )اهلل، شاهیزدانی، عنایت -

 .88قفقاز، شماره  و مرکزی آسیای کپنهاگ، فصلنامه مکتب
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 تبیین قابلیت های استانهای مرزی و تاثیر آن در روابط ژئوپلیتیک ایران و

 جمهوری آذربایجان

 محمد اخباری 

 تهران مرکز -اسالمیدانشیار دانشگاه آزاد 

 فریبا محبوبی 

 علوم تحقیقات-اسالمی آزاد دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه

                       

 چکیده

 تدوین آذربایجان جمهوری و ایران ژئوپلیتیک روابط در آن تاثیر و  اردبیل و استان گیالن های قابلیت تبیین هدف با حاضر پژوهش

 آوری جمع های داده تحلیل و تجزیه و ای کتابخانه مطالعات از استفاده با و تحلیلی-توصیفی مقاله این در تحقیق روش.  است شده

 ژئواکونومی، های قابلیت که است آن از حاکی دهد می نشان پژوهش نتایج و ها یافته.باشد می spss افزار نرم از استفاده با شده

 آذربایجان جمهوری و ایران ژئوپلیتیک روابط در توجهی قابل سطح در مرزی های شهرستان این هیروپلیتیک و ژئوکالچر جغرافیایی،

 ظرفیت:  های گویه گیالن مرزی های شهرستان های ظرفیت و ها مولفه میان از بندی رتبه جدول اساس بر  همچنین.است تاثیرگذار

 آستارا، اقتصادی ویژه منطقه آستارا،-آستارا آهن راه مرز، سوی آن مرزشنسینان با  زبانی و فرهنگی اشتراکات خزر، دریای های

 آستارا، زمینی و پرتردد مرز درمانی، توریسم و گردشگری حوزه های ظرفیت مذهبی، و زبانی اشتراکات ساحلی، و مرزی های بازارچه

 سالمت توریسم و اکوتوریسم های ظرفیت دریایی، نقل و حمل های زیرساخت نقل، و حمل حوزه های ظرفیت قومیت، و نژاد تجانس

 های قابلیت چهار قالب در که آذربایجان جمهوری و ایران ژئوپلیتیک روابط بر موثر عوامل میان از و تاثیرگذاری بیشترین ترتیب به

 .است تاثیرگذار آذربایجان جمهوری و ایران ژئوپلیتیک روابط بر  ها قابلیت سایر از بیش ژئواکونومی های قابلیت شد تنظیم

 آذربایجان جمهوری ایران، ژئوپلیتیک، روابط اردبیل، گیالن، ، مرزی شهرستان قابلیت،:   کلیدی واژگان
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 بیان مساله

، ئواکونومی، ژتوان تأثیرگذاری در عرصه ی سیاست خارجی را از بافت های هیدروپلیتیککشورها به عنوان بازیگران مستقل، 

ئوپلیتیک مشتمل بر چندین ارزش جغرافیایی است که نقشهی ژاز بافت های نمایند.هر کدام  ژئوکالچر کسب میئواستراتژیک و ژ

(. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و 44:  1391خلیلی و همکاران،نتیک جغرافیایی سیاست یک کشور را ترسیم می نمایند)ژ

یران بـا  کشورهای جدید و نوظهوری در مرزهای شمال و تغییر شکل مرزها و قلمروهای گذشته و زایش کشورهایی نو از دل آن، ا

و قفقاز قرار گرفته اند،به دلیل خالء قدرت ناشی از فروپاشی  شمال شرقی خود همسایه شد. این کشورها که در منطقه آسیای مرکزی

یز به دنبال کسب منافع  در شـوروی و نیـز جایگاه با اهمیتشان محل توجه و سیاستگذاری ایران قرار گرفتند. کشورهای مذکور ن

محیط بین المللی دست به همکاری های  گسترده  با کشورهای جهان از جمله کشورهای منطقه زدند و در این بین نگاهی خاص 

بـه ایران به عنوان قدرتی منطقه ای،در حال پیشرفت و تأثیرگذار بر جریانات منطقه داشتند. این امـر سـبب کششـی دو جانبـه بـه 

آذربایجان به لحاظ ساختار (. در این بین جمهوری2: 1391کاری بـین کنشگران  ایرانی و این کشورها شد)افضلی و همکاران،هم

در امنیت ملی ایران مؤثّرتر از سایر جمهوری های قفقاز است. آذربایجان ، جمعیت شناختی و مکانیسم حکومت، جغرافیای سیاسی

امنیت ملی است .این نگاه عمدتاً ، ی نگاه ایران به قفقاز بوده است .محور نگاه ایران به آذربایجانبه دالیل گوناگون همواره نقطه ی اصل

مهمترین عامل واگراساز در روابط ایران و آذربایجان قلمداد می تضاد ایدئولوژیک .تعریف مفهوم قفقاز در نگرش ایرانیان داردریشه در 

بر کنشگران ایرانی و آذری به ویژه در سطح کارگزاران دولتی باعث ساخت یابی یک گردد به طوری که تصورات متضاد سیاسی حاکم 

سیاسی و نظامی با توان ، فرهنگیگ، ایران کشوری بزر، ساختار واگرا در روابط دوجانبهی آن ها شده است .از منظر آذربایجان

وزنه ی منفی تعادل در روابط با ارمنستان به ، والرمخالف گسترش نظام سک، مظهر اسالم سیاسی، تأثیرگذاری باال در امور منطقه ای

سیاسی  هستند  که  از  جایگاه و اهمیت -(. از آنجایی که شهرها از  جمله  پدیدهای  فضایی249-129: 1389فالح،حساب می آید)

افزایش یافته است  باالیی در مطالعات جغرافیای سیاسی برخوردار هستند. جایگاه و اهمیت شهرها در طی دهه های اخیر تا حدی

(.در پی تجزیه اتحاد 17:1393که آنها را به یکی از بازیگران اصلی در عرصه های مختلف ملی و جهانی تبدیل کرده است)جان پرور،

شوروی و استقالل جمهوری آذربایجان و با گشوده شدن مرزها به روی مرزنشینان استان های گیالن و اردبیل، این استان ها از آن 

و خفتگی خارج شده و با رونق کسب و کار و تجارت نوظهور ، وارد عرصه جدیدی از حیات خود شدند. مرز آستار در استان انزوا 

گیالن  مهم ترین و پر رفت و آمد ترین مرز برای ورود به کشور آذربایجان است ،و سومین مرز فعال کشور در زمینه صادرات و واردات 

که روابط  ترین مرزها است.گونه تنشی نداشته و یکی از امنسال گذشته هیچ 80یران است که در است. آستارا تنها منطقه مرزی ا

ژئوپلیتیک ایران و آذربایجان را در معرض فرصت ها و چالش هایی قرار می دهد.روابط مرزی شهرهای مرزی این استان خود را در 

ه است و نقش مهمی در روابط دو کشور دارد. با توجه به این قالب روابط اقتصادی،سیاسی،فرهنگی ،گردشگری و.... نشان داد

ونقش وتاثیر آن در روابط   اردبیل و  مهم،نگارنده در این رساله درصدد تبیین قابلیت های شهرستان های مرزی استان گیالن

 ژئوپلیتیک ایران وآذربایجان برآمده است.

 اهداف تحقیق-1

 در روابط ژئوپلیتیک ایران وآذربایجان  اردبیل وشناسایی قابلیت های تاثیرگذار شهرستان های مرزی استان گیالن  .1
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 در روابط ژئوپلیتیک ایران وآذربایجان  اردبیل وتحلیل نقش قابلیت های شهرستان های مرزی استان گیالن  .2

 روابط ژئوپلیتیک ایران وآذربایجاندر   اردبیل وچشم انداز نقش شهرستان های مرزی استان گیالن  .3

 سؤاالت تحقیق-2

 سوال اصلی-3

 4نقش و تاثیر قابلیت های شهرستان های مرزی استان گیالن در روابط ژئوپلیتیک ایران وآذربایجان کدامند؟

 سواالت فرعی-4

  ژئوپلیتیک ایران وآذربایجان کدامند؟نقش و تاثیر قابلیت های ژئواکونومیکی شهرستان های مرزی گیالن و اردبیل بر روابط 

 نقش و تاثیر ژئوکالچر شهرستان های مرزی استان گیالن و اردبیل بر روابط ژئوپلیتیک ایران وآذربایجان  کدامند؟ 

  نقش و تاثیر قابلیت گذرگاهی شهرهای مرزی استان گیالن واردبیل درکریدور شمال جنوب ، در توسعه روابط بین دوکشور

 کدامند؟

 و تاثیر هیدرپولیتیک شهرستان های مرزی استان گیالن و اردبیل  بر روابط ژئوپلیتیک ایران وآذربایجان  کدامند؟ نقش 

 های تحقیقفرضیه-5

 فرضیه اصلی-6

 تاثیرگذارند. وآذربایجان ایران ژئوپلیتیک روابط در  اردبیل و گیالن استان مرزی های شهرستان های قابلیت به نظر می رسد 

 فرضیه های فرعی-7

ی تواند بر روابط ژئوپلیتیک ایران م  اردبیل وبه نظر می رسد قابلیت های ژئواکونومیکی شهرستان های مرزی گیالن  .1

 وآذربایجان تاثیرگذار باشد.

 می تواند  بر روابط ژئوپلیتیک ایران وآذربایجان  اردبیل وبه نظر می رسد ژئوکالچر شهرستان های مرزی استان گیالن  .2

 تاثیرگذار باشد.

درکریدور شمال جنوب ، در توسعه روابط بین   اردبیل و  به نظر می رسد قابلیت گذرگاهی شهرهای مرزی استان گیالن .3

 دوکشور موثر است.

 به نظر می رسد عامل هیدرپولیتیک یکی از عوامل تاثیر گذار درروابط دو کشور می باشد. .4

 اهمیت و ضرورت تحقیق-8
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 1918های بایجان و ایران قدمت طوالنی دارد. جمهوری آذربایجان معاصر از دورة جمهوری خلق آذربایجان )سالروابط جمهوری آذر

( با ایران روابط سیاسی برقرار کرد. اصول و ضرورت برقراری روابط دوستانة متقابل با کشورهای مستقل و همسایه، برقراری 1920تا 

بخشد. عوامل متعددی در روابط ژئوپلیتیک این دو ایجان یعنی ایران را ضرورت میروابط عادی با همسایة جنوبی جمهوری آذرب

کشور تاثیرگذارند،با توجه اینکه استان های گیالن و اردبیل همسایگی جمهوری آذربایجان قرار دارند قابلیت های شهرستان های 

ئوپلیتیک دو کشور باشد. از این رو شناسایی و بررسی این مرزی این استان ها می تواند از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بر روابط ژ

قابلیت ها و تحلیل میزان اثرگذاری آنها بر روابط ژئوپلیتیک دو کشور امری ضروری به نظر می رسد زیرا زمینه ی اتخاذ سیاست های 

 متناسب در بعد ملی و منطقه ای را فراهم می سازد.

 روش تحقیق -9

تحلیلی  می باشد و به روش کتابخانه ای انجام می پذیرد. مطالعات توصیفی از  -از نوع مطالعات توصیفیروش تحقیق در این رساله  

 طریق مطالعات کتابخانه ای، به عنوان محور اصلی و اساسی در زمینه دسترسی به اطالعات و منابع مورد نظر قرارگرفته است.

  روش گردآوری اطالعات-10

ای و بررسی اسنادی بوده که با مطالعه در تدوین پیشینه موضوع و مباحث نظری تحقیق، جمع آوری اطالعات به صورت کتابخانه

های اینترنتی با استفاده از روش فیش برداری حول محور موضوع مورد بحث، جمع آوری گردیده متون، مقاالت، کتب، نقشه و پایگاه

 است. 

 قلمروتحقیق-11

 "وآذربایجان ایران ژئوپلیتیک روابط در آن وتاثیر اردبیل و گیالن استان مرزی های شهرستان های قابلیت تبیین"قیق حاضر قلمرو تح

 می باشد.

 قلمروزمانی-12

شمسی  1370میالدی /  1991قلمرو زمانی این پژوهش پس از فروپاشی شوروی سابق و اعالم استقالل جمهوری آذربایجان در سال 

 می باشد.

  قلمرومکانی-13

 .می باشدو اردبیل گیالن های شهرستان های مرزی استان  به ویژهکشورهای جمهوری آذربایجان و ایران قلمرو مکانی در این رساله 

 تعریف اصطالحات و مفاهیم--14

 مرز
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متفاوتی پیدامی مرزازجمله مفاهیمی است که درعرصه های گوناگون سیاسی،اقتصادی،تجاری،فرهنگی وجغرافیایی کاربردهای 

کند.مرزبه دومفهوم عینی مانند مرزهای رسمی کشورها،ویاذهنی به کارمی رود،مانندمرزهای عقیدتی.که می تواند باز،بسته،ضعیف 

(خطوط مرزی خطوط اعتباری وقراردادی هستند که به منظور تحدید حدود یک واحد 5:1393ویاقوی باشد)احمدی و همکاران،

 (161:1387می شوند)میرحیدر،سیاسی برروی زمین مشخص 

 ژئوپلیتیک

( کیلن، که 20:1381عبارت از مطالعه اثرگذاری عوامل جغرافیایی در تصمیم گیری های سیاسی صاحبان قدرت است.)مجتهدزاده،

« در فضا ایتئوری دولت به عنوان یک ارگانیسم جغرافیایی یا پدیده»وضع کرد، آن را به عنوان  1899اصطالح ژئوپلیتیک را در سال 

باشد، دکترینی بر جبر فضایی ای از دولت میکند. از دید کارل هاوس هوفر پدر ژئوپلیتیک آلمان ژئوپلیتیک علم تازهتوصیف می

ای از جغرافیا، به ویژه جغرافیای سیاسی قرار دارد. ریچارد هارتشورن آن را به های گستردهتمامی فرآیندهای سیاسی که بر بنیان

کند. ادموند ولش، ژئوپلیتیک را گیرد، تعریف میای مورد استفاده برای اهدافی خاص که فراتر از تعقیب دانش قرار میعنوان جغرافی

گردد ای مرکب از جغرافیای انسانی و علم سیاسی کاربردی می داند که تاریخ آن به دوران ارسطو، مونتسکیو و کانت باز میمطالعه

 (.42: 1387)کوهن، 

 

 مناطق مرزی

مراد از مناطق مرزی نواحی جغرافیایی مجاور مرز است که شهرها،روستاها و اجتماعات انسانی را در بر می گیرد. از آنجا که مناطق 

مرزی ، دورترین مناطق کشور از مناطق مرکزی می باشند ، بیشتر این مناطق در شمار عقب مانده ترین و محروم ترین بخش های 

ر بخشی از عرصه سرزمین ملی محسوب می شوند که به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و دوری از کشور هستند مناطق مرزی کشو

 ( 48:1397،،اخباری،فرجی رادمرکز اصلی سرزمین، شرایط متمایزی را دارا هستند )صابر

 ادبیات تحقیق -15

 موقعیت مرزی و اثر آن بر توسعه پایدار شهرهای مرزی

در مرزهای بیشتر کشورهای در حال توسعه، سطح قابل توجهی از نیاز مردم  پایدار شهرهای مرزیموقعیت مرزی و اثر آن بر توسعه 

اینگونه مبادالت باوجود غیررسمی و محلی بودن آن دارای نقش پراهمیتی در  .شود مرزنشین از طریق مبادالت مرزی تأمین می

چنین مبادالت و  نقاط مرزی میشود. از این رو برنامهای کردنمبادالت میان کشورهای همسایه بوده و باعث بهبودزندگی سا کنان 

در مناطق مرزنشین و  متقابل اقتصادی، گسترش بازارهای محلی، ایجاد صلح و ثبات جریانهایی در نوع خود، توسعه همکاریهای

مجموع اقتصاد مناطق مرزی  آورد. درزیرساختها و خدمات مورد نیاز منطقه را به همراه می باالخره بهبود امنیت در این مناطق و بهبود

زندگی مردم، کاهش فقر و توزیع  پیشرفت توسعه اقتصادی نواحی مرزی، بهبود استانداردهای تواند نقشی اساسی در ترقی و می

غالبا مرزی داشته باشدمحققان منطقه ًای  دوستی و آشنایی بیشتر و تسریع همکاریهای بیشتر بین نواحی مناسب درآمد، ایجاد روابط
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زمینه توسعه، تأثیرات منفی دوگانهای را تجربه میکنند: نخست، بر حسب موقعیت جغرافیایی  فرض بر این میگیرند که نواحی مرزی در

براساس آن معموال به عنوان نواحی پیرامونی دیده می شوند. دوم، تأثیر منفی مرزها بر توسعه، ناشی  ای ملی که آنها در نظام منطقه

گیرند؛ زیرساخت ًهای آنها  قرار می آن نواحی مرزی در حاشیه شبکههای ارتباطی و حمل ونقل ملی است که براساس از مکان مرز

ساختارهای اقتصادی، نظامهای اجتماعی،  معموال توسعه نیافته است.واحدهای توسعهای مرتبط با محیطهای مرزی در واقع تالقی

طرف مرز میشوند. بنابراین مرزها میتوانند به عنوان  ای که مرزها مانع ارتباط دوفرهنگی ناهمسان هستند به گونه زبان و سنتهای

باالتر در همکاریهای اقتصادی میگردند. این در حالی است  ارتباطی عمل کنند که منجر به عدم امنیت و هزینههای مبادالتی سده ای

 رفا از منظر اقتصادی ملی امری منطقی نبوده و ساده انگارنهص با در نظر گرفتن نظامهای تولید، نگرش به مرزها و نواحی مرزی که

 است؛ بلکه این امر باید بیشتر در بافت فضایی فراملی دیده شود.به طور کلی شهرهای مرزی ممکن است رو به زوال روند و یا شکوفا

شهای جدیدی به آنها داده باشد.به آنها شده باشد و یا برعکس، نق شوند؛ بسته به این که خط مرزی موجب برهم زدن حوزه طبیعی

هایی چون عقب ماندگی اقتصادی، ناپایداری  ای منزوی با ویژگی منطقه عبارت دیگر، در نتیجه فقدان تعامالت مرزی، منطقه مرزی به

در زمینه و امکانات  بهره برداری غیراصولی، ایجاد ناامنی در منطقه، فقدان خدمات سکونت و جمعیت، تخریب محیط زیست ناشی از

زیرساختهای ارتباطی تبدیل میگردد. به تبع چنین شرایطی، شهرهای مرزی نیز دارای  آموزش و بهداشت و درمان و کیفیت پایین

نتیجه مهاجرفرستی باال، عدم توسعه  جمعیت، فقدان فرصتهای شغلی و وجود بیکاری شدید و در ویژگیهایی چون نرخ رشد پایین

تعامالت مرزی، منطقه مرزی تبدیل به  بود منابع مالی و ... خواهد بود. در مقابل با افزایش و تشدیدامکانات و خدمات شهری، کم

گردد. در این شرایط با توجه به این که  می اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حمل و نقل بین دو کشور همجوار فضای ارتباط و تعامالت

رهای مجاور مرزها بروز می نماید، شهرهای مرزی از نظر اقتصادی تبدیل به چنین روابط و تعامالتی در شه نخستین اثرات توسعه

در نتیجه محیط زیست مناسبی برای سا  خواهند شد، رفاه اجتماعی و اقتصادی سا کنان ارتقا خواهد یافت و شهرهایی پویا و فعال

 مرزی مختلف و به ویژه منطقه مرزی مکزیک واز تجربه مناطق  طرف دیگر همچنان که هرزاگ با الهام کنان شهر فراهم می گردد

 اثرات توسعه ای متعددی همچون ایجاد بازارهای کار شهری و دارد، مرزها و موقعیتهای مرزی میتوانند ایاالت متحده بیان می

کار و  هایو فرامرزی، نظام تولید شهری فرامرزی، شکلگیری ائتالف فرامرزی، توسعه خدمات شهری و فراشهری، بازار مسکن شهری

دوگانه  شکل گیری ائتالف ًهای شهری یا اصطالحا شکل گیری شهرهای اشتغال شهری فرامرزی و در توسعه یافتهترین حالت ممکن

کارکرد مرزها اشاره شد، سیاستهای کالن  یا خواهرخوانده بر جای نهند البته همچنان که در بخشهای قبلی در خصوص نقش و

میکنند، در سطح گستردهای میتواند پیامدها و  ی آنها و نقشها و کارکردهایی که برای مرزها تعریفژئوپلیتیک کشورها و نگرشهای

دیدگاه، سیاستهای کالن کشورها و سطح و نوع روابط  مرزها و موقعیتهای مرزی را تحت الشعاع خود قرار دهد. با این اثرات توسعهای

تجاری دیده میشود و یا عنصری با کارکرد _ارتباطی عنصری با کارکرد همجوار با هم مشخص میکند که مرز به عنوان کشورهای

متضاد را به دنبال داشته باشد. ا گر در سیاستهای  هر کدام از این نگرشها میتواند دو پیامد غیرملموس متفاوت و دفاعی؛_امنیتی

ه دیده شود، چشماندازی امن و عاری از تهدید تجاری و پیونددهند_همجوار، مرز به عنوان عنصری با کارکرد ارتباطی کالن دو کشور

کالن دو کشور همجوار، مرز صرفا به عنوان عنصری  مرزی آن دو کشور شکل میگیرد و برعکس ا گر در سیاستهای در مناطق

آن دو ناامن و مملو از تهدید در مناطق مرزی  دیده شود که دو کشور همجوار را از هم جدا می کند، چشم اندازی دفاعی_امنیتی

کشور شکل میگیرد.هر کدام از این دو نگرش اثرات و پیامدهای توسعهای بر شهرهای مرزی به بار می ًآورند که کامال متضاد هم 

در نتیجه شکلگیری چشماندازی امن  تجاری و پیوند دهنده و_به مرز به عنوان عنصری با کارکرد ارتباطی هستند. در صورت نگرش
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توسعه ملی و فراملی ادغام شده و در  مرزی میتوان انتظار داشت که شهرهای مرزی در فرایندهای کالن قو عاری از تهدید در مناط

صورت گیرد؛ پیامد این امر قرار گرفتن شهر  عمدتا مثبت در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی آنها نتیجه تغییرات توسعهای

است که در صورت نگرش به مرز به عنوان عنصری  هری خواهد بود. این در حالیدستیابی به سطحی از پایداری ش در مسیر پایداری و

امن و مملو از تهدید در مناطق مرزی  چشمان دازی نا گیری دفاعی و دارای نقش جدا کنندگی و در نتیجه شکل_امنیتی با کارکرد

پیرامونی در فضای کالن ملی نگریسته شوند  حاشیهای و انتظار داشت که شهرهای مرزی به عنوان فضاها و سکونتگاههایی میتوان

و فراملی میگردد؛ نتیجه این امر شکل ًگیری روندهای  امر خود باعث جدایی و دوری آنها از فرایندهای کالن توسعه ملی که این

ساختارهای ناپایداری مرزی بوده و پیامد آن شکلگیری  در تغییرات ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهرهای عمدتا منفی

 (.8:1395اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی شهر خواهد بود)ملک آبادی،علی اکبری،خسروی،

 چشم انداز نقش مرزها در تعیین رفتار ژئوپلتیک کشورها-17

آن دسته از  کنند و اکنون، مطالعات مرزی بهی حاکمیت و اقتدار هر دولتی را مشخص میمرزها خطوطی هستند که محدوده

گذارد. با وجود این، به لحاظ ژئوپلیتیک، نقش های مکانی را در فضا به نمایش میشود که تفاوتها اطالق میعملکردهای انسان

نمایند تاثیر های ساکن در مناطق مرزی، افراد و کاالیی که از مرزها عبور میها، جمعیتها، ملتمرزهای سیاسی بر عملکرد دولت

های ژئوپلیتیک، ژئوکالچر و ژئواکونومیک بنابراین نقش مرزهای سیاسی، از آن جهت اهمیت می یابد که بر اساس توانمندیگذارد. می

و همچنین مسائل زیست محیطی و . . .  مناطق مرزی با در نظر گرفتن عوامل جغرافیایی، منطق رفتاری کشورها را نسبت به یکدیگر 

ها و تعارضات سیاسی، فرهنگی، ها، توافقها، همکاریها، مشارکتها، واگراییه شکل همگراییکند که بدر دو سوی مرز تعیین می

اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی تجلی می یابد. به عالوه، بر اساس تئوری  نظام جهانی، تمام 

شود. برای مثال: های دیگر میر در یکی، موجب تحول در مکانآید و تغییهای جغرافیایی جزء یک سیستم به حساب میمکانض

ی بعضی از کشورها به خصوص، ایجاد مرزهای جدید و یا از میان رفتن مرزهای سیاسی و ادغام بعضی ها و تجزیهبرجسته شدن هویت

های آورینترنت و ماهواره و سایر فنشود  و نیز تحوالت سایبری متعاقب ظهور ایاز کشورها با هم که موجب پیدایش مرزهای جدید می

ها تضعیف کرده و همچنین، ارتباطی که در واقع نقشه فاصله جغرافیایی و موانع طبیعی مرزهای سیاسی را در برقراری  ارتباط ملت

ه صورت جهانی ها را در تداوم اقتدار و کنترل مرزهای سیاسی به سبک سنتی ناتوان ساخته است،  از جمله عواملی هستند که بدولت

شوند. به این ترتیب،  نقش جدید مرزهای سیاسی،عامل اصلی توسعه و ها به عنوان یک پدیده تلقی میها و ملتبرای همه دولت

پیشرفت اقتصادی و نیل به امنیت پایدار کشورها در سطح جهانی محسوب می گردد. چرا که در عصر یک کلمه که منافع ملی 

شود. بنابراین تاثیر مرزهای سیاسی در تعیین رفتار ژئوپلیتیک کشورها ر ماورای مرزهای سیاسی تعریف میکشورها در اکثر موارد، د

 .(107: 1394)زین العابدین،توان در نمودار زیر مورد ارزیابی قرار دادنسبت به یکدیگر در مناطق مرزی را می

های جغرافیایی و شرایط ژئوپلیتیک حاکم بر آنها ا، ویژگیگیری خط و مشی سیاست خارجی کشورهیکی از متغیرهای موثر در شکل

باشد. هرچند در های ژئوپلیتیک میاست. به عبارتی دیگر سیاست خارجی واحدهای سیاسی تا حدود زیادی متأثر از محدودیت

شورها هستیم، اما این دهی سیاست خارجی کترین معیار در شکلهای اخیر به نوعی شاهد جایگزینی منافع ملی به عنوان مهمدهه

شود و در این راستا یکی از ها تعریف میبینانه در ارتباط با ظرفیت اقدام دولتواقعیت را نباید از نظر دور داشت که منافع ملی واقع
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د، ترین عوامل در تعیین قدرت ملی، ژئوپلیتیک است. به طوری که اگر موقعیت جغرافیایی به خوبی و واقع بینانه درک نشومهم

 (213: 1386مشکالت ژئوپلیتیکی فراوانی را به دنبال خواهد داشت. )مجتهدزاده و همکاران، 

خواهند قدرت خود را افزایش دهند. در این راستا شاهد رفتارهایی مانند کشورها همواره به دنبال کسب قدرت بوده و یا این که می

گردد. یعنی اگر کشوری موارد ژئوپلیتیک به عنوان اساس کار تلقی می زور، جنایت، جنگ و صلح میان آنها هستیم که در تمام این

های ژئوپلیتیک خود ها و محدودیتهای ژئوپلیتیکی خود تدوین استراتژی نماید و ظرفیتالمللی خود را بر اساس ویژگیروابط بین

های سیاسی تحمیل ای خود را به نظاما به گونهها مد نظر قرار دهد، موفق خواهد شد. .به طور کلی عامل جغرافیگیریرا در تصمیم

رغم تحوالت شگرف فناوری در آغاز دهد. امروزه علیها را تحت تأثیر قرار میهای سیاست خارجی دولتکند و در اغلب موارد دادهمی

الملل نادیده گرفت. )قوام، نگذاری خارجی و روابط بیتوان عامل جغرافیا را به عنوان مؤلفه موثر در سیاستقرن بیست و یکم، نمی

1391 :91) 

 محیط شناسی ::

کشورهای ایران و جمهوری آذربایجان با توجه به موقعیت جغرافیایی و سوابق تاریخی و تمدنی، از شرایط مناسبی برای برقراری 

های گلستان روسیه، در طی عهدنامهروابط دوجانبه پایدار برخوردارند. جمهوری آذربایجان در دوران قاجاریه و بعد از شکست ایران از 

تواند و ترکمانچای از موطن اصلی خود جدا شد. بنابراین از لحاظ تاریخی و فرهنگی تشابهات زیادی با ایران دارد و این مسأله می

یکی از خود سبب سهولت ارتباط دوجانبه میان دو کشور شود. عالوه بر این هر دو کشور مسلمان هستند و مذهب تشیع به عنوان 

شود و جمهوری آذربایجان نیز با برخورداری از شود. به طوری که ایران هارتلند تشیع محسوب میاشتراکات دو کشور قلمداد می

( از 57: 1389تواند از این ظرفیت در جهت توسعه ارتباط با ایران استفاده نماید. )جباری، درصدی مسلمان شیعی می 80جمعیت 

باشد. )حافظ نیا کیلومتر مرز خشکی و آبی می 759یت سرزمینی، کشور ایران با جمهوری آذربایجان دارای لحاظ جغرافیایی و موقع

 (  1392:  222و جان پرور، 

آفرین و پیوندزا است، این عالوه بر این دو کشور دارای مرز مشترکی در دریای خزر هستند که بنا بر ماهیت مرز آبی که مؤلفه وحدت

بب گسترش همکاری و ارتباط دوجانبه گردد. به طور کلی قرار گرفتن ایران و جمهوری آذربایجان در کنار دریای تواند سعامل می

های انرژی، تجارت، حمل ای به ویژه در زمینههای منطقهای اکو و تاکید دو کشور بر همکاریخزر، عضویت دو کشور در پیمان منطقه

 ( 75: 1388ای ایجاد نموده است. )کوالیی، های منطقهی همکاریو نقل و ارتباطات، ظرفیت مناسبی را برا

 جمهوری آذربایجان-1

روسیه و انعقاد  میالدی جزئی از سرزمین ایران بود، اما پس از پایان جنگهای ایران و 1828جمهوری آذربایجان، قبل از سال 

کیلومتر مربع وبا کشورهای روسیه، ارمنستان،  86600قراردادهای گلستان و ترکمانچای ضمیمه خاک روسیه شد. وسعت این کشور 

 00شود با مساحتای که امروز آذربایجان نامیده میگرجستان و جمهوری اسالمی ایران دارای مرزهای مشترک زمینی است. منطقه

درجه و  50یقه تا دق 50درجه و  44ی عرض شمالی و دقیقه 55درجه و  41دقیقه تا  25درجه و  38هزار کیلومتر مربع در  6/86

 النهار گریندویچ واقع شده است. دقیقه طول شرقی از نصف 51
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نفر بوده است از نظر تعداد جمعیت، آذربایجان در  8081000، جمعیت آذربایجان برابر با 2000بر اساس برآورد جمعیتی در سال 

 (100: 1392های قفقاز مقام اول را دارا است. )فرید پرچین سفلی، بین جمهوری

 480کیلومتر، با گرجستان  390کیلومتر است با روسیه  2657کشور هم مرز است. طول مرزهای آن  5جمهوری آذربایجان با 

کیلومتر مرز مشترک است که نقش اقتصادی و استراتژیک  11کیلومتر و با ترکیه  765کیلومتر، با ایران  1007کیلومتر، با ارمنستان 

 (.102دارد )همان، 

 14,03سال،  14% زیر  23,5نفر جمعیت می باشد. که از این تعداد  10،046،516این کشور دارای  2018مارهای سال بر اساس آ

 (.www.cia.gov)ساله و بیشتر می باشند 65% نیز  6,81سال و  64-55%  10,67سال،  54-25%  45,44سال،  %15-24 

 : هرم سنی جمعیت جمهوری آذربایجان 1-3شکل 

 

 (www.cia.govمنبع : )

های روسیه با ایران، قفقاز و به تبع آن قلمرو جمهوری کنونی آذربایجان جزو الینفک قلمرو حاکمیت ایران بوده است. تا قبل از جنگ

، قفقاز جنوبی با خلع قدرت روبرو شد 1917پس از فروپاشی امپراطوری روسیه تزاری و در اثر بروز انقالب بلشویکی روسیه در سال 

نوامبر  18های ارمنستان، گرجستان و جمهوری آذربایجان در این منطقه تشکیل شد. در دولت موقت به نامکه در نتیجه آن سه 

سال حکومت شوروی، در این قلمرو حکومتی مستقل به نام جمهوری آذربایجان تأسیس و در همان سال به عضویت  21پس از  1991

ها ی قفقاز در شمال، های جنوبی کوهیجان نام سرزمینی است بین دامنه( آذربا9: 1381سازمان ملل متحد در آمد. )امیراحمدیان، 

ی خزر در شرق و ارتفاعات ارمنستان در غرب قرار دارد در جنوب مرز طبیعی آن چندان مشخص نیست و در اینجا با فالت دریاچه

ها ریشه نام آذربایجان را از طوری ایران بود. بعضیآمیزد. از زمان مادها و هخامنشیان ایران باستان، آذربایجان جزو امپراایران در می

تر دیگری آن را از واژه پارسی آذر به معنی )آتش( )آترو پاتن( که در اصل اسکندر کبیر ساتراب پارسی بوده است. نظریه متداول
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شته و برای روشن نگه داشتن داند. بنابراین آذربایجان به معنی سرزمین آتش( است. زیرا معابه زرتشتی زیادی در آن قرار دامی

 (13: 1381شده است. )سوتیوخوفسکی، های آن از منابع غنی نفت استفاده میآتشکده

 : موقعیت چمهوری آدربایجان 1-3نقشه                                      

 

 (/Id=http://mespress.ir/news?1283منبع : )

های مختلف آن را شوند و بخشها ی آن جاری میهای بزرگ و کوچک از کوهاین کشور یک سرزمین کوهستانی است که رودخانه

سازند. قرارگرفتن شهرهای مهم این جمهوری در کناره های دریای خزر و مناطق کوهپایه ای کوه های تالش، از یکدیگر جدا می

پس از فروپاشی شوروی  وری با جمهوری اسالمی ایران را بر پایه اقتصاد کشاورزی شکل داده است.اقتصاد مناطق مرزی این جمه

سابق و بازگشایی مرزهای این کشور با ایران، تبادل کاال و فعالیت های پیله وری در رونق اقتصادی مناطق مرزی آن با ایران و بهبود 

تاثیر زیادی داشته است.رودخانه مرزی ارس که در امتداد مرزهای دو کشور وضعیت زندگی مرزنشینان، در کنار کارهای کشاورزی، 

تا منطقه تازه کند ادامه داشته، پس از ورود به خاک جمهوری آذربایجان و سیراب کردن دشتهای لریک و جلیل آباد و لنکران وارد 

مهمترین و پر آب ترین رودخانه  روف می باشد.دریای خزر می شود. این رودخانه دردرون جمهوری آذربایجان به رودخانه کورا مع

اینکشور رود کورا بوده که از انشعابات رودخانه مرزی ارس می باشد. از کل خطوط مرزی رودخانه ارس، بخش کمی از آن، مرزهای 

که در این مشترک ایران و ارمنستان بوده اما قسمت اعظم خطوط مرزی ارس، مرز مشترک ایران و جمهوری آذربایجان می باشد 

 (89:1389میان سهم استان اردبیل نسبت به استان آذر بایجان شرقی، به مراتب بیشتر و طوالنی تر است)پاک نژاد و فرجی راد،

 ایرانجمهوری اسالمی -

http://mespress.ir/news/?Id=1283


 

221 
 

 کشور جمهوری اسالمی ایران به لحاظ موقعیت در جنوب غربی آسیا واقع شده و بخش وسیعی از فالت

 وقعیت خاص ایران نیز که در مرکز ثقل یکی از بزرگترین شبکه های ارتباطی جهـانگیرد. م ایران را در بر می

 قرار گرفته است، همچون پلی، اروپا را به آسیا و خاور دور وصل میکند. بهطوری کـه از قـدیم االیـام چهـارراه

 برخوردار می باشد.تمدنها محسوب می شود و از نظر موقعیت دریایی و زمینی از موقعیت فوق العاده مناسبی 

 ایران به حدی است که هرگونه تغییری در حاکمیت آن می توانـسته "ژئوپولیتیکی"به طوری که ارزش 

  "منطقـه ای و فرامنطقـه ای"است موازنه منطقه ای و جهانی را بر هم زند. به همیـن سـبب بـازیگران اصـلی 

در معادالت قدرت برای ایران قائل هستند. به طوری که یکی از دغدغهها و  همواره در ادوار مختلف تاریخی نقش تعیین کنندهای را

 معضالت محیط امنیتی خارجی ایران، دست اندازیهای نهان و آشکار این بـازیگران بـوده 

 (20:1384است)مینایی،

 ایران اسالمی جمهوری نقشه کشور-3                                           

 

 (www.nationsonline.orgمنبع : )

سرزمین ایران بخش عمده ای از فالت ایران را شامل می شود که در نیمکره شمالی زمین قرار دارد. وسعت کشور ایران بر اساس 

آخرین مطالعات یک میلیون وششصد و بیست و سه هزار و هفتصد و هفتاد و نه کیلومتر مربع برآورد شده است. موقعیت جغرافیایی 

در جهان بسیار حساس و مهم ارزیابی می شود به طوری که رنه گروسه محقق فرانسوی ایران را چهار راه تاریخ خوانده است و ایران 

(ایران سرزمینی است که از شمال به 4:1387گروهی دیگر از مستشرقین آن را پل بین شرق و غرب می دانند.)طاهری موسوی،

هوری ترکمنستان ودریای خزر و از خاور به ترکمنستان، افغانستان وپاکستان و از کشورهای ارمنستان، جمهوری آذربایجان، جم

کیلومتر مربع بوده که از 1648195جنوب به دریای عمان و خلیج فارس واز غرب به عراق و ترکیه محدود است. مساحت این کشور

(.همچنین طول مرزهای کشور ایران 143:1384نظر وسعت هفدهمین کشور جهان به شمار می آید )اطلس گیتا شناسی نوین،
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کیلومتر مرز 2564کیلومتر مرز رودخانه ای، دریاچه ای و 2045کیلومتر مرز خشکی ،3965کیلومتر می باشد که از این مقدار 8574

 .(2:1389دریایی است. )اخباری و نامی،

 : است درآمده نمایش به جمعیت ایران سنی هرم زیر شکل نفر می باشد. در 79926270جمعیت ایران  1395بر اساس آمار سال 

 جمعیت ایران سنی : هرم 2-3شکل 

 

 (www.amar.org.irمنبع : )

 

 تجزیه وتحلیل :

های تاریخی، فرهنگی، مذهبی، جغرافیایی و ای جز همکاری ندارند. قرابتاز دیدگاه ژئوپلیتیک، ایران و جمهوری آذربایجان چاره

کند که تهران و باکو با الخصوص امنیت سرزمینی دو کشور ایجاب میمشترک اقتصادی و على هایمنابع مشترک و محدوده فعالیت

یابیم که عوامل زیادی وجود دارند که در های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی، در مییکدیگر نزدیک باشند. با توجه به عناصر و مؤلفه

ابط پایدار میان دو کشور بود. از دیدگاه ژئوپلیتیک گسترش ارتباط توان شاهد روها میبرداری مناسب از این عوامل و ظرفیتصورت

توانند از گسترش آفرین در بین آنها، به سود هر دو واحد سیاسی است و آنها میهای وحدتمیان این دو کشور با توجه به مؤلفه

ر از این حقیقت است. بررسی مناسبات میان های موجود در مناسبات میان دو کشور چیزی غیارتباط سود کافی را ببرند. ولی واقعیت

های گذشته حکایت از فراز و نشیب هایی است. طرفین به نوعی با حس بدبینی و عدم اطمینان ایران و جمهوری آذربایجان در سال

های میان سنرفت که ما شاهد مناسبات تنگاتنگ و حکنند. هرچند با سقوط شوروی، گمان بر این میبر روابط دو جانبه نظارت می

ایران و همسایگان شمالی آن باشیم. اما گذشت زمان عکس این مطلب را ثابت کرد. هر چند عوامل مختلفی بر ایجاد چالش میان دو 

کشور تاثیرگذار هستند، ولی میزان ارتباط دوجانبه فعلی بین دو کشور به هیچ وجه با منطق ژئوپلیتیکی منبعث از موقعیت جغرافیایی 

 (4:1393مهوری آذربایجان سازگار نیست.)احمدی و همکاران،ایران و ج
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 نقشه مرزی ایران وآذربایجان                                                       

 

گیری روابط میان کشورها بر پایه عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی استوار است، امری که در اصوالً یکی از متغیرهای اصلی در شکل

دهد. ]نوار مرزی به عنوان یک لوالی ژئوپلیتیکی، متأثر ک بستر زمانی متغیرهای تاریخی و حتی فرهنگی را نیز تحت تأثیر قرار میی

گیری روابط میان کشورها دیرپا بودن از بازخورد عوامل )کدهای ژئوپلیتیکی است[. ویژگی مهم نقش متغیرهای ژئوپلیتیک در شکل

شوند. در است، این امر برخالف نقش متغیرهای سیاسی است که در طول زمان دچار تغییر و دگرگونی میو ثبات آن در طول زمان 

واقع روابط مبتنی بر متغیرهای ژئوپلیتیک بر پایه جغرافیا و روابط مبتنی بر سیاست مبتنی بر عوامل ایدئولوژیک، حزبی، جناحی و 

گیرند، لذا تفاوت عمده آنها دیرپایی اولی در برابر گذرا بودن دومی است. با یهای سیاسی شکل مگاه حتی بر پایه عناصر و اندیشه

تواند های ژئوپلیتیک میهاست که تنظیم روابط خارجی و برقراری روابط دوستانه میان کشورها بر مبنای مؤلفهتوجه به این ویژگی

توان توسعه نوار مرزی دو کشور جستجو کرد، ن نمونه را میتریموجب صلح و ثبات پایدار در میان کشورهای همسایه شود که ابتدایی

های سیاسی، گر چه ممکن است همچنین تنظیم روابط خارجی مبنی بر افزایش تعامالت مناطق مرزی و در نتیجه بر مبنای شاخصه

ی کنندهتواند تأمینوضعیت نمی در کوتاه مدت فصلی از روابط خوب را میان کشورها ایجاد کند، اما با توجه به ویژگی گذرا بودن این

ایم که کشور همسایه ایران های اخیر شاهد آن بودههای ژئوپلیتیک، طی سالمنافع کشورها در بلندمدت باشد. با وجود چنین واقعیت

لیتیک توجه های ژئوپدر شمال رود ارس در تنظیم روابط خارجی خود با ایران به صورت مستقیم و غیر مستقیم به الزامات و واقعیت

 کافی نداشته است.

اند. نمود بارز آن تغییر توجه بودههای تاریخی و جغرافیایی نیز بیی کشور خود در کنار ژئوپلیتیک به واقعیترهبران باکو برای اداره

رهبران آن منطقه از نام آران به آذربایجان در اوایل قرن بیستم بود که جعل آشکار در زمینه تاریخ و جغرافیای منطقه بوده از سوی 

های زیادی را میان صاحب نظران ایرانی برانگیخته اوایل قرن بیستم تا کنون بوده است. در کنار این امر که خود زمینه سوء تفاهم
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است که ادامه این گونه روندها موجب انقباض دو دولت مجاور را فراهم کرده و نقاط مرزی اولین هدف متأثر از این گونه روابط 

 باشند.می

ای سازی و تحکیم همبستگی میان مردم خود را به گونهاند در بیشتر مواقع روند ملتهای متعددی که در باکو بر سر کار بودهدولت

سازی رسد بخش مهمی از فرایند ملتاند. آنها در نظام آموزشی خود که به نظر میدر تقابل با تاریخ و همبستگی ملی ایرانی قرار داده

گرایانه دارند، این امر چه در قالب جعل ای مستقیم و غیر مستقیم به شمال غرب ایران نگاه الحاقدهد به گونهر را پوشش میاین کشو

های ها و ناکارآمدیای ناروا شکستهای تاریخی و جغرافیایی در نظام آموزشی این کشور ادامه دارد. همچنین این کشور به گونهواقعیت

نماید و از این امر به ایجاد احساس نفرت و بدبینی در میان مردم این کشور با ایران ستان را متوجه ایران میخود در جنگ با ارمن

ای داشته باشند و از اینکه چرا گروه آمونالر به آن روز های واقعی شکست خود از ارمنستان اشارهزنند، بدون آنکه به ریشهدامن می

ی وقایع خوجالی چه امری نهفته بود سکوت اختیار هایش با ایران ناکام ماند و نیز پشت پردهاریگرفتار شد و اقداماتش به دلیل همک

 کند.می

دهد که با توجه به این کیلومتر از مرز مشترک استان اردبیل و آذربایجان را رودخانه مرزی ارس و بالهارود تشکیل می 160حدود 

ا تغییر بستر رودخانه بالطبع جابجایی نوار مرزی و در نتیجه اضافه یا کاسته شدن شود و بکه خط منصف مرز بین دو کشور تلقی می

بخشی از وسعت کشور آذربایجان و ایران را در پی دارد که این امر به نوبه خود مناقشات مرزی را در پی داشته و یکی از عوامل 

 .باشدتأثیرگذار بر سیاست خارجی در کشور می

توجه به سرزمین مشترکی که در گذشته داشته و تعامل و کنش متقابل که در قالب این فضا در طول تاریخ  ها باها و آذریایرانی

اند که هنوز در بین آنها پایدار است. هر چند پس از جدایی ها و تصورات در طی زمان بودهاند به طور طبیعی دارای برخی انگارهداشته

اند، اهده ترکمنچای در اثر پیوستن به فرهنگ اروپایی رفته تا حدودی تضعیف شدهتوسط روسیه طی مع 1827آذربایجان در سال 

اما برخی خاطرات مشترک تاریخی این کنشگران همواره بر شکل کنش آنها تأثیرگذار است. یکی از منابع مشترک در هویت جمعی 

سازد، هر چند کیفیت و ان را به یکدیگر نزدیک میباشد که از این نظر دو گروه کنشگرکنشگران ایرانی و آذری، اسالم و تشیع می

ها های مشترک آنها است. ایرانیعمق این عنصر هویتی در بین آنها متفاوت است. عامل مشترک دیگر فرهنگ فولکلور و بعضی سنت

ند. همچنین آیین ها در برگزاری مراسمی همچون اعیاد اسالمی و غیر اسالمی و سوگواری امام حسین )ع( و غیره مشترکو آذری

شود، های آسیای مرکزی و استان سین کیانگ در غرب چین، باشکوه برگزار مینوروز باستانی عالوه بر ایران زمین در همه جمهوری

ها نوروز، از گستره جهانی فرهنگ و میراث نوروز بهاری، جمهوری آذربایجان است. همچنین موسیقی ایرانی و یکی از سرزمین

 -70: 1384از چارگاه، سه گاه، همایون، بیات و ترک و شور در آذربایجان به جاودانگی رسیده است. )امیراحمدیان،  های آندستگاه

69) 

بایستی به اهمیت ژئوپلیتیکی و منافع ناشی از آن اشاره کرد که دو کشور را به همکاری و همگرایی در روابطشان عالوه بر این می

داند )حافظ نیا، ذربایجان را فرصتی برای برقراری ارتباط با اروپا از طریق قفقاز و دریای سیاه میکند. ایران، جمهوری آتشویق می

1383 :72 - 71). 
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شوند، اهمیت های انرژی دنیا محسوب میی خزر و خلیج فارس، که هر دو حوزه از قطبهمچنین قرارگیری ایران بین دو حوزه

یده است. این نقش در بعد سیاسی به لحاظ تضمین صلح و ثبات و حل و فصل مناقشات ژئوپلیتیکی و استراتژیکی خاصی بدان بخش

اهمیت انکارناپذیری دارد. این موقعیت به لحاظ جغرافیایی چنان جایگاهی به ایران بخشیده است که در حمل و نقل، تبادل کاال و 

حتى شرق ـ غرب و همچنین انتقال انرژی توانسته نقشی ای، ریلی و حتی هوایی بین دو حوزه شمال ـ جنوب و خدمات اعم از جاده

(. در این بین کشور آذربایجان نیز جهت ارتباط با آسیای مرکزی و شرق 69: 1383بدیل و غیر هماوردی داشته باشد)صفری، بی

و همکاری با این کشور دارد. آسیا و نیز حوزه خلیج فارس و دریای عمان نیاز به استفاده از فضای سرزمینی ایران و در نتیجه نزدیکی 

: 1391کند به سوی همکاری حرکت کنند. )افضلی و همکاران، در نتیجه منافع دو کشور که ناشی از ساختار معانی آنهاست ایجاب می

8) 

 معرفی موقعیت جغرافیایی شهرستان های مرزی استان گیالن 

ایجان هم مرز است که در اینجا ابتدا به تشریح موقعیت جغرافیایی از طرف استان گیالن فقط شهرستان آستارا با کشور جمهوری آذرب

 این شهرستان خواهیم پرداخت.

گانه کشور است که در شمال کشور واقع است و در کرانه های جنوب غربی دریای کاسپین و  31استان گیالن یکی از استان های 

اقع شده است. این استان از شمال به دریای کاسپین و جمهوری دامنه های شمالی البرز غربی و دامنه های شرقی کوههای تالش و

آذربایجان ، از غرب به استان اردبیل ، از جنوب به استان های زنجان و قزوین و از شرق به استان مازنداران محدود می گردد. آستارا 

کیلومتری شمال باختری شهر رشت  189کیلومتری اردبیل،  75کیلومتری تهران،  514های استان گیالن است که در از شهرستان

ی ساحلی دریای مازندران واقع شده است .این شهرستان کیلومتری بندر انزلی، در مسیر راه اصلی رشت ـ اردبیل و در جلگه 150و 

ادی پارچه آب 26آبادی و ویرمونی با  24های حیران با دارای دو بخش مرکزی و لوندویل است که بخش مرکزی متشکل از دهستان

باشد. شهرهای پارچه آبادی می 18و  15های لوندویل و چلوند به ترتیب دارای و بخش لوندویل نیز متشکل از دو دهستان به نام

.این شهرستان بر اساس سرشماری عمومی نفوس و ( 159:1395باشد. .)زین العابدین و همکاران،تابعه آن نیز آستارا و لوندویل می

 نفر می باشد. 91257ی جمعیتی بالغ بر دارا 1395مسکن در سال 

 : جمعیت شهرستان آستارا به تفکیک جمعیت نقاط شهری و روستایی 6-3جدول 

 شهرستان مجموع جمعیت جمعیت ساکن در نقاط شهری جمعیت ساکن در نقاط روستایی

 آستارا 91257 62814 28443

 (1395منبع )سالنامه آماری 

 اقتصادی ،سیاسی فرهنگی و اجتماعی انجام می شود.روابط دو کشور در چهار سطح  

 اقتصادی
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اولین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در باکو  1371پس از استقالل جمهوری آذربایجان، در آبانماه سال 

باغ و بسته شدن سر مسئله قرهها بر (در آغاز این دوره، به جهت مناقشه آذربایجان با ارمنی239: 1387گشایش یافت.)کتاب سبز، 

 (Chorbajian. 1994, p 56) .راههای ارتباطی، ایران به نخستین شریک تجاری جمهوری آذربایجان تبدیل شد

ترین دوره خود تا در درخشان 1992 – 1995روابط تجاری و اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان بین سالهای 

ت. حذف ایران از پروژه نفتی قرن که تحت فشار ایاالت متحده عملی شد از عوامل اصلی کاهش مناسبات دو به امروز قرار داشته اس

برداری از منابع کشور به شمار رفته است. یکی از مشکالت مهم اقتصادی جمهوری آذربایجان، فقدان سرمایه داخلی به منظور بهره

گی این کشور به سرمایه و دانش فنی کشورهای دیگر بوده است.ایجاد شرایط غنی معدنی و نفتی بوده است. نتیجه این امر وابست

المللی هر چند موجب تحرک اقتصادی کشور پذیرنده خواهد شد، اما یکی از مهمترین مناسب به منظور سرمایه گذاریهای کالن و بین

ه و روبه رشد و در واقع فضای بکر این جمهوری برای عوامل دخالت در امور داخلی به بهانه توسعه را به وجود خواهد آورد. بستر آماد

ای با یکدیگر خواهد گردید. این امر با باز شدن ای و فرامنطقههای خارجی، همچنین موجب رقابت قدرتهای منطقهجذب سرمایه

به عرصه رقابت که به  راه ورود ایاالت متحده و رژیم صهیونیستی به عنوان دشمنان شماره یک جمهوری اسالمی، منطقه را نه تنها

معنی های آسیای مرکزی و قفقاز بدون کسب استقالل اقتصادی بیاستقالل سیاسی جمهوری.عرصه تعارض نیز تبدیل خواهد کرد

ها دارای وابستگیهای عمیق ساختاری به فدراسیون روسیه هستند.جمهوری آذربایجان به هر میزان رسد. این جمهوریبه نظر می

ل برای تحکیم مناسبات خود با غرب باشد باز هم محکوم شرایط جغرافیایی خویش است. در این مورد جمهوری که مشتاق و عجو

 .آذربایجان همواره سایه سنگین روسیه را بر فراز خویش احساس خواهد نمود

شور تا به امروز ارقام میزان صادرات و واردات میان جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان در طول سالهای استقالل این ک

اقتصادی دو کشور متأثر از روابط سیاسی بسیار پر فراز و نشیب بوده است.  –توان گفت روابط تجاری دهد. میمتفاوتی را نشان می

( موازنه تجاری میان دو کشور به نفع جمهوری آذربایجان بود اما از این سال تا به امروز این 1996) 1375از ابتدای استقالل تا سال 

 (245: 1387موازنه به نفع جمهوری اسالمی ایران است.)کتاب سبز، 

اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان بسیار پر فراز و نشیب بوده است، متأسفانه  –ود این که مناسبات تجاری با وج

باشد. بنابر اعالم کمیته آمار مناسبات آذربایجان با اسرائیل علی رغم دوری مسافت نسبت به ایران هر ساله در حال افزایش می

اسرائیل پس از ایتالیا دومین کشور وارد کننده کاال از جمهوری آذربایجان بود. نفت و محصوالت  2003جمهوری آذربایجان در سال 

کل اقالم صادراتی جمهوری آذربایجان را تشکیل داده است همچنین در  %85نفتی به همراه محصوالت کشاورزی رقمی نزدیک به 

 (http://qafqaz.ir ای نشده است.)جان اشارهاین گزارش به سهم ایران در مناسبات تجاری با جمهوری آذربای

 سیاسی

جمهوری اسالمی ایران دارای روابط گسترده سیاسی با کشور آذربایجان می باشد به خصوص اینکه اولین کشوری بود که پس از 

تجزیه شوروی استقالل جمهورهای تازه تأسیس را به عنوان یک عضو جدید جامعه بین الملل به رسمیت شناخت. رفت و آمد سفرا 

کوشش های ایران در خصوص برقراری صلح در قره باغ نشان از همکاری سیاسی ایران با  و تبادل گروه های دولتی و پارلمانی و

آذربایجان است .  ولی با وجود پیوندهای فرهنگی و مذهبی،روابط ایران بااین کشورها هیچگاه مطلوب و دوستانه نبوده است.سیاست 
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کند تا در چارچوب اتحاد وائتالف سازی در برابر قدرت ها امنیتی ایران در این مناطق براساس موازنه برون گراتالش کرده و می

وکشورهای تهدید کننده توازن ایجاد نموده واز تهدیدات و خطرات آنها جلوگیری نماید به گونه ایی که اتحاد وائتالف آذربایجان با 

 سوق داده است. آمریکا و اسرائیل و همکاری نظامی و امنیتی با ناتو ایران را به سمت ائتالف با ارمنستان

مهمترین عالقه جمهوری اسالمی ایران در کشور آذربایجان مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر است که تبیین رژیم حقوق دریای  

خزر و تکالیف جمهوری اسالمی ایران از اساسی ترین موضوعات مربوط به مسایل سیاسی است که ایران باید از طریق روابط سیاسی 

مشکل فایق آید و به راه کار قابل مالحظه ای دست پیدا کند. . روابط سیاسی این دو کشور همواره تحت تاثیر پیوند  دیپلماسی بر این

 (1392استراتژیک جمهوری آذربایجان با ایاالت متحده آمریکا ،ترکیه و اسرائیل بوده است)زین العابدین و صابر،

 فرهنگی و اجتماعی

ویژه مواریث مشترک فرهنگی نیز به سهم خود در تکوین این رابطه میان دو کشور فرهنگی به هایدر کنار عوامل گوناگون، سازه

های برگزارشده از سوی هنرمندان جمهوری آذربایجان در (کنسرت340:1395اند)مجیدی و صوراناری،نقش پررنگی بازی کرده

های ها و کنفرانسانشمندان و ادیبان کشورمان در مراسمشهرهای مختلف ایران از سوی مردم با استقبال گرمی مواجه شده است. از د

دهد که جمهوری آذربایجان شود. تحلیل روابط فرهنگی با ایران نشان میبرگزارشده در تبریز، تهران و دیگر شهرها استقبال می

ر داشته باشد. چرا که های تاریخی، ملی و معنوی مشترک میان دو کشور را مد نظهنگام اعمال سیاست خارجی خود باید ارزش

توسعة روابط با ایران در این زمینه تماماً به نفع کشورمان است و این مسئله برای اهداف راهبردی جمهوری آذربایجان در منطقه نیز 

ها به امضا رسیده، اما همان اسناد تحت تأثیر برخی مهم است.برای توسعة روابط فرهنگی بین دو کشور یک سری توافق و پروتکل

داده در جمهوری صورت کامل اجرا نشده و برخی مفاد نیز اجرا نشده است. و در نتیجه حوادث سیاسی و اجتماعی رخعوامل به

درصد از اراضی کشور و نتایج تلخ جنگ  20میالدی از جمله تجاوز ارمنستان و اشغال  1993تا  1991های آذربایجان در فاصلة سال

الی پیش آمد. مشکالت مالی و تضعیف اقتصاد کشور بر روابط فرهنگی جمهوری آذربایجان و ایران و بحران، برای مدتی کمبودهای م

ها تأثیر منفی برجای گذاشت. اما پس از عبور از این مقطع، روابط تاریخی و فرهنگی چندین قرنی موجود بین جمهوری در این سال

ها شاعران، نویسندگان، میالدی گسترش یافت. در طول این سال 2017تا  1997های آذربایجان و جمهوری اسالمی ایران در سال

های ایرانی به جمهوری آذربایجان سفر کرده و در عوض هنرمندان آذربایجانی نیز به ایران سفر هنرمندان، روحانیون و موسیقیدان

 (/3590http://www.iras.ir/fa/doc/article،قابل دسترس در 1396اند.)طالب لی،داشته

 یافته های توصیفی

گذاری توان عامل جغرافیا را به عنوان مؤلفه موثر در سیاسترغم تحوالت شگرف فناوری در آغاز قرن بیست و یکم، نمیامروزه علی

 به پرداختن معاصر، دوره در ایران خارجی سیاست تحوالت بررسی در( 91: 1391الملل نادیده گرفت. )قوام، خارجی و روابط بین

 آذربایجان جمهوری با روابط حفظ همسایه کشورهای میان در است برخوردار اساسی اهمیت از همسایه کشورهای با روابط کیفیت

 سیاست خاص توجه مورد همیشه گشت، برخوردار ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک اهمیت از شوروی فروپاشی با که کشوری عنوان به

 آذربایجانجمهوری  استقالل عدم از ناشی های محدودیت شوروری فروپاشی از قبل تا. است بوده ایران دولت گیران تصمیم و سازان

 بسط برای را مناسی های زمینه شوروی از جمهوری این استقالل اما کرد، می فراهم طرف دو تعامالت توسعه برای را محدودی امکان

http://www.iras.ir/fa/doc/article/3590
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 دسامبر 25 در را آذربایجان جمهوری ،استقالل ایران اسالمی جمهوری. (1: 1392آورد)موسوی و همکاران، وجود به ایران با روابط

 روابط دو کشور باعث (.1396شد)طالب لی، برقرار 1992 مارس 12 در کشور دو بین دیپلماتیک روابط و شناخت رسمیت به 1991

 این.طی سالهای اخیر میان شهرهای مرزی از اهمیت خاصی برخوردار بودندشد،که دراین  منطقه سطح در تحوالت و روابط بروز

 مرزی گمرک،بازارچه وجود در زمینه اقتصادیدهد.  می گذرگاهی و ژئوکالچر نشان و ژئواکونومی، جغرافیایی منظر از را خود روابط

ترین ،فعال ترین و پر ازدحام ترین ستارا از قدیمیباشد، به طوری که گمرک آ گذار تاثیر کشور دو ژئواکونومی توانسته است بر روابط

دالر از  5،733،985دالر و ارزش واردات  150،589،367ارزش صادرات برابر با  1397گمرکات زمینی کشور محسوب کرد. در سال 

ن اردبیل به . همچنین در این میزان ارزش صادرات از مبادی گمرکی استاگمرک آستارا به کشور جمهوری آذربایجان می باشد

)اتاق دالر بوده است 8،095دالر و ارزش واردات از آذربایجان به این استان مرزی برابر با  5،021،705جمهوری آذربایجان 

 (.1397بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران،

 1397-1394: آمار صادرات از طریق تجارت چمدانی از گمرک آستارا طی سال های  1-4جدول 

 سال به نسبت دالری ارزش تغییرات

 گذشته
 سال مرز خروجی ارزش به دالر ارزش به یورو

- 036/628/11 293/851/12 

 آستارا

1394 

02/91- 436/015/1 244/154/1 1395 

54/71- 283503 328463 1396 

16208,22 46900474 53566792 1397 

 (1397-1394گمرک ایران،) منبع :

 1397-1394از طریق تجارت چمدانی از گمرک اردبیل طی سال های : آمار صادرات  2-4جدول 

تغییرات ارزش دالری نسبت به سال 

 گذشته
 سال مرز خروجی ارزش به دالر ارزش به یورو

34,93 3567457 3949562 

 اردبیل

1394 

240,26 12363866 13438964 1395 

144,31 27994840 32833085 1396 

85,38 52672456 60864626 1397 
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 (1397-1394گمرک ایران،) منبع :

 آذربایجان جمهوری ایران و مشترک در زمینه ژئوکالچر می توان به اشتراکات تاریخی، فرهنگی،زبانی، قومی و مذهبی اشاره کرد.تاریخ

 واژه هزاران و هفتسین سفره سال، چهارشنبه آخر مراسم باستانی، نوروز جشن. است کشور دو سیاسی و فرهنگی نزدیکی عناصر از

آسیای  در که ایرانی فرهنگ دیگر عناصر و ایرانی ادبیات در تُرکی شمار پر واژگان در برابر و آذربایجانی ادبیات و زبان در پارسی

 تاریخی و فرهنگی روابط عمق نشان دهندة می شود، گرامی داشته گسترده ای طور به آذربایجان مردم بین در بویژه و قفقاز مرکزی و

 را عوامل همگی مشترک، مذهب همراه به است مشترک ایران کثیری در جمعیت با که آذری زبان و قومیت است.وجود کشور دو

 بیشتر ایران از (. پس228:  1387دارد)مجتهدزاده و همکاران، وجود ملت دو میان زیادی اشتراکات احساس شود تا است کرده ایجاد

دارند،کشور جمهوری آذربایجان  جغرافیایی پیوستگی ایران با و گرفته قرار ایران اطراف در که کنند می زندگی کشورهایی در شیعیان

به عنوان همسایه شمالی ایران،یکی از آن ها است. وجود مروادت فرهنگی و مذهبی در قالب برگزاری رویدادهای فرهنگی، مجالس 

فرهنگی نیز مهمترین  نظر ر می تواند زمینه همگرایی مرزنشینان را فراهم نماید. ازمذهبی و عزادارای ایام محرم و... در زمینه ژئوکالچ

روابط فرهنگی شهرستان های مرزی گیالن و اردبیل با کشور جمهوری آذربایجان مربوط به گردشگری و جذب گردشگران می 

گردشگری  اکوتوریستی، از اعم گردشگری متعدد های خود و جاذبه خاص جغرافیایی موقعیت دلیل به باشد.این مناطق

دارد.به طوری  گردشگران کشور جمهوری آذربایجان، جذب جهت در را باالیی پتانسیل مرزی، های بازارچه و سالمت،مذهبی،تاریخی

 از نفر 505 و هزار 84 آستارا شهرستان زمینی مرز از ترددکننده خارجی گردشگران تعداد 98فروردین  14تا  97اسفند  25که از 

 نفر یک و هزار 44 تعداد، این از بوده اند. مرکزی آسیای کشورهای و آذربایجان جمهوری کشورهای اتباع و آذربایجان جمهوری اتباع

 گمرکی مبادی از 1397 سال در .(https://www.farsnews.com)اند شده خارج کشور از نفر 504 و هزار 40 و کشور وارد

 نفر 76 و هزار 191 با برابر که گذشته سال به نبست آمار این. اند شده استان این وارد خارجی گردشگر نفر 826 و هزار 292 اردبیل

که نشان دهنده قابلیت های این شهرستان  (/http://www.tabnakardebil.irاست) داشته درصدی 43 افزایشی است بوده

 های مرزی در روابط دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان بوده است.

 نتیجه گیری

 که جهانی نظام مجموعه در کشور یک جغرافیایی عوامل نقش المللی بین و ملی های استراتژی اتخاذ در موثر های شاخص از یکی

 ویژه به کشورها دیگر با ای گونه به کدام هر ژئوپلیتیک جایگاه از متاثر سیاسی واحدهای. باشد می شود می تعبیر ژئوپلیتیک به

 خاورمیانه در ایران همچون دیگر کشورهایی مقابل در فرورفته انزوا به کشورها از گیرند،بعضی می قرار تعامل در جهانی های قدرت

 این. است ایران با طوالنی مرزهای دارای آذربایجان جمهورری. اند بوده دار عهده را ای ویژه نقش قفقاز، در آذربایجان جمهوری و

 دو ژئوپلیتیک روابط وتوسعه آفرینی نقش موجب که آورده فراهم را بسیاری... و فرهنگی اقتصادی، مراودات زمینه جغرافیایی، قرابت

 استان مرزی شهرهای اند، داشته توجهی قبل نقش مرزی شهرهای  شک بی کشور دو روابط افزایش در.است بوده یکدیگر با کشور

 توصیفی مطالعات اساس بر.نیستند مستثنی امر این از اند گرفته قرار آذربایجان جمهوری مجاروت این در که اردبیل و گیالن های

 12 از توجه قابل رشدی با 1397 الی 1394 های  سال آستارا به کشور جمهوری آذربایجان طی گمرک از چمدانی صادرات ارزش

های مرزی  شهرستان های قابلیت میلیون دالر رسیده است. 60میلیون به  39دالر و طی این دوره از  میلیون 53 رقم به دالر میلیون

 فرهنگی،زبانی، تاریخی، اشتراکات. است شده  نمایان... و ،گردشگری اجتماعی فرهنگی، زمینه در اقتصادی روابط بر گیالن عالوه

https://www.farsnews.com/
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 آذربایجانی ادبیات و زبان در پارسی واژه هزاران و هفتسین سفره سال، آخر چهارشنبه مراسم باستانی، نوروز جشن قالب در... و قومی

 گرامی ای گسترده طور به آذربایجان مردم بین در که ایرانی فرهنگ دیگر عناصر و ایرانی ادبیات در تُرکی شمار پر واژگان برابر در و

 مجالس برگزاری قالب در مذهبی اشتراکات همچنین.است کشور دو تاریخی و فرهنگی روابط عمق دهندة نشان شود، می داشته

 موقعیت دلیل نیزبه گردشگری زمینه در.نماید فراهم را مرزنشینان همگرایی زمینه تواند می... و محرم ایام عزادارای و مذهبی

 سالمت،مذهبی،تاریخی گردشگری اکوتوریستی، از اعم گردشگری متعدد های جاذبه شهرستان های مرزی گیالن و خاص جغرافیایی

 این در نگارندگان رو این از. دارد آذربایجان، جمهوری کشور از گردشگران جذب جهت در را باالیی پتانسیل مرزی، های بازارچه و

 از حاکی ها مولفه و ای کتابخانه تحلیلی،مطالعات-توصیفی روش از گیری بهره با های پژوهش فرضیه ارزیابی جهت به که پژوهش

 روابط در توجهی قابل سطح در ژئوکالچر و هیروپلیتیک این شهرستان های مرزی جغرافیایی، ژئواکونومی، های قابلیت که است آن

و ظرفیت های شهرستان  بر اساس جدول رتبه بندی از میان مولفه ها  همچنین.است تاثیرگذار آذربایجان جمهوری و ایران ژئوپلیتیک

 آهن مرز، راه سوی آن مرزشنسینان با  زبانی و فرهنگی خزر، اشتراکات دریای های های مرزی گیالن و اردبیل، گویه های : ظرفیت

 و گردشگری حوزه های مذهبی، ظرفیت و زبانی ساحلی، اشتراکات و مرزی های آستارا، بازارچه اقتصادی ویژه آستارا، منطقه-آستارا

 نقل و حمل های نقل، زیرساخت و حمل حوزه های قومیت، ظرفیت و نژاد آستارا، تجانس زمینی و پرتردد درمانی، مرز توریسم

 و ایران ژئوپلیتیک روابط بر موثر سالمت به ترتیب بیشترین تاثیرگذاری و از میان عوامل توریسم و اکوتوریسم های دریایی، ظرفیت

چهار قابلیت های تنظیم شد قابلیت های ژئواکونومی بیش از سایر قابلیت ها  بر روابط ژئوپلیتیک  آذربایجان که در قالب جمهوری

 ایران و جمهوری آذربایجان تاثیرگذار است..

 در این بخش، با توجه به یافته های پژوهش، پیشنهاداتی ارائه می گردد.

 پیشنهادات کاربردی

 جمهوری آذربایجان در شهرستان های مرزی از جمله آستارا، مشترک مرزی دو کشور ایران و  بازارچه توسعه 

  توسعه بندر و منطقه ویژه اقتصادی آستارا و نمین،شهرکک ها و نواحی صنعتی در راستای جذب سرمایه گذاری و رونق

 اقتصاد مرزنشینان

 تقویت زیرساخت های اکوتوریسم و توریسم سالمت با هدف جذب هر چه بیشتر گردشگران 

 مستمر هفته های فرهنگی،نمایشگاه ها و همایش های مرز در شهرستان های مرزی  با هدف تقویت و گسترش  برگزاری

 روابط ژئوکالچر دو کشور

 تقویت زیرساخت های ارتباطی و ترانزیتی در راستای ارتقای موقعیت گذرگاهی شهرستان های مرزی 

 

 منابع وماخذ :
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 : در دسترس قابل آستارا، بندر واردات و صادرات ارزش( 1397) انتهر کشاورزی و بازرگانی،صنایع،معادن اتاق (1

http://www.tccim.ir/ 

 4،شماره 6،دوره فضا شیو آما یزیررنامهب ی،انتقاد کیژئوپلت (1381احمدی پور،زهرا و بدیعی،مرجان) (2

شدن،فصلنامه (وضعیت ژئوپلیتیک شیعه در عصر جهانی 1395احمدی،سید عباس و حسینی نصرآبادی،نرجس سادات) (3

 ،تابستان18مطالعات سیاسی جهان اسالم،سال پنجم،شماره 

(تحلیل جغرافیایی امنیت در نواحی مرزی مطابعه موردی 1395احمدی،سید عباس،زارعی،بهادر،رنجبر،محمدصادق) (4

 ،تابستان95بندرعباس،مجله سیاست دفاعی،سال بیست و چهارم،شماره 

 نیسرزم شیآما یزیدربرنامه ر رعاملی(نقش پدافندغ1393)هیض،رایدیعباس،مرادزاده،سارا،مج دی،سیاحمد (5

آزاد  ،دانشگاهیگذار هیسرما یها داروفرصتیپا ،توسعهینیمرزنش یمل شیمقاالت هما ،مجموعهیمرز یدبرشهرهایباتاک

 واحد پارس آباد

استان کردستان در (تحلیل قابلیت های توسعه شهرستان های مرزی 1391احمدی، عاطفه،امان پور، سعید،رحیمی،سمانه) (6

جهت توسعه همکاری های بین مرزی با کشورهای همسایه،مجموعه مقاالت همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش 

 ها و رهیافت ها

(تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر عدم همگرایی سیاسی میان ایران و جمهوری 1393احمدی ارکمی،ابوطالب و همکاران) (7

 همایش ملی مرزنشینی،توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری،پارس آباد آذربایجان،مجموعه مقاالت

 (جغرافیای مرز با تاکید بر مرزهای ایران،انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح1389اخباری،محمد،نامی،محمدحسن) (8

پایان نامه کارشناسی ارشد  ( تاثیر پذیری ژئوپلیتیک جمهوری اسالمی ایران از تحوالت امنیتی عراق،1389ارزبکی،شعله) (9

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت

در فرایند تحلیل توان های محیطی برای توسعه  TOPSIS(کاربرد مدل 1393اسفندیاری درآباد، فریبا،غفاری گیالنده عطا ) (10

 ،بهار38پیاپی, شماره   12شهری مطالعه موردی: شهرستان های اردبیل، نیر، نمین و سرعین، جغرافیا و توسعه ،دوره  

(توسعه پایدار مناطق مرزی مبتنی بر استراتژی  فرصت 1393اعظمی،هادی،زرقانی،سیدهادی ، سلطانی،محسن) (11

 محور،همایش ملی مرزنشینی،توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری،پارس آباد

و جمهوری  رانیحاکم بر روابط دوجانبه ی ا یکیتیساختار ژئوپل لی( تحل1391)،افشبنی،متقی،مصطفیدی،رسول،رشیافضل (12

،شماره انسانیجغرافیایهای  ،پژوهشیبرساخت گرا اییجغراف کردیبا رو الدییم  2010تا  1991از سال  جانیآذربا

 ،تابستان80
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و بین دفتر مطالعات سیاسی « روابط ایران و جمهوری آذربایجان نگاه آذری ها به ایران(» 1384امیر احمدیان، بهرام ) (13

 المللی وزارت امور خارجه

(نقش امنیت در توسعه گردشگری شهرهای مرزی،مطالعه موردی شهرستان 1393امینی،زهرا،پیروزی،زهرا،رضایی،مریم) (14

 ری،پارس آباداذگ هیمارس یصتهارو ف ردایتوسعه پا ،مرزنشینی یمل یشهمابیله سوار،مجموعه مقاالت 

 نشهرستا:  ردیمو )مطالعه یشگردگر فهد یستاهارو یحبند سط و یندب لویت( او1396ایمانی،بهرام،ارشدی،علی) (15

 24،فصلنامه فضای گردشگری،سال ششم،شمره مشگینشهر(

علوم و  (مسایل مرزی  ایران و آذربایجان چالش های ژئوپلیتیکی آن،1395بارانی پسیاضن،وحید،داللت،مراد،صادقلو،سعید) (16

 ،تابستان2فنون مرزی،سال هفتم،شماره 

(اولویتبندی های تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران با روش تحلیل سلسله 1397بختیاری،حسین و صالح نیا،علی) (17

 ،تابستان27،شماره 8( ، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی،دوره AHPمراتبی )

ارس و تاثیر آن بر امنیت استان اردبیل، (عبدالرضا هیدروپلیتیک رودخانه مرزی 1389پاک نژاد متکی،حمیدرضا،فرجی راد) (18

 ، زمستان 28پژوهشی، سال هفتم، شماره  –فصلنامه جغرافیایی سرزمین، علمی 

کنگره انجمن  نیشهر،مجموعه مقاالت هفتم یاسیس یایابعاد جغراف نییو تب ی( مفهوم ساز1393جان پرور،محسن ) (19

 رانیا کیتیژئوپل

، فصل نامه تخصصی پژوهشی «جمهوری آذربایجان و محدودیت های حکومتمساجد و اماکن » (، 1389جباری، ولی ) (20

 مرکز فرهنگی قفقاز سال اول/ شماره اول/ بهار

 ، انتشارات گیتی شناسی.«نقشه خوانی گیتی شناسی»(، 1377جعفری، عباس ) (21

 ،توسعهینیمرزنش یمل  شی)مورد مطالعه ،همانیمناطق مرز و مرزنش داتیفرصت ها و تهد ی(بررس1393)،اللهیجعفر (22

 آباد مغان ،پارسیگذار هیسرما یو فرصت ها داریپا

(امنیت ملی و توسعه پایدار : پارادایم پساواشنگتنی و حکمرانی خوب،فصلنامه 1393جعفری،علی اکبر و ذوالفقاری،وحید) (23

 سیاست جهانی،دوره سوم،شماره سوم،پاییز

 المللی بین قفقاز،مجله و مرکزی آسیای در ایران فرهنگی یدیپلماس جایگاه( 1398) براریان،محمد اکبر، جعفری،علی (24

 فروردین ،40 شماره چهارم، ملل،دوره پژوهش

،فصلنامه 2000تا  1991(نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سالهای 1395جاللی،رضا،مجد،مهدی) (25

 ،تابستان34مطالعات روابط بین الملل،سال نهم،شماره 
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یافتگی صنعتی (، سنجش درجه توسعه1390زاده، فرشته؛ )حسین و ابوبکری، طاهر و احمدی، افسانه و نایبنژاد، حاتمی (26

ریزی شهری، های جنوبی استان آذربایجان غربی(، مجله پژوهش و برنامهدر مناطق مرزی ایران )مطالعه موردی: شهرستان

 سال دوم، شماره ششم )پاییز(

(نقش امنیت ژئوپلیتیکی شهرهای مرزی در ارتقاء 1396لیرضا،براتی چیرانی،فرهاد)حاجی امیری،رامین،پروشیخیان،ع (27

مدیریت بحران مطالعه موردی شهرستان آستارا،مجموعه مقاالت سومین کنفرانس ساالنه پژوهش های معماری،شهرسازی 

 و مدیریت شهری

ر بر شکل گیری قلمروهای ژئوپلیتیک (تبیین عوامل موث1391حافظ نیا،محمد رضا ، احمدی پور،زهرا ، بویه،چمران) (28

 ،پاییز و زمستان1جمهوری اسالمی ایران،پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل،سال اول،شماره 
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 های ژئوپلیتیک ایران در مناسبات با اقلیم کردستان عراقتبیین مولفه

 3، لیال کیانی2، محسن جان پرور1لقمان توتونچی

 سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران دانشجوی دکتری جغرافیای-1

 ، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایراناستادیار گروه جغرافیای سیاسی-2

 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران-3

 

 :چکیده

 قالب سه دسته بزرگ مسیح در میالد پیش ازسده های  هجوم اقوام بیگانه در"جمله سردی هوا اقوام آریایی به دالیل متعدد از

مادها در شمالغرب و پارسها در قسمتهای مرکزی فالت ایران "پارتها در شمالشرق"ماد( به فالت ایران مهاجرت نمودند"پارت")پارس

مدیگر در طول آریایها )نژاد پاک و اصیل( با همکاری و اتحاد ه"سالیان متمادی در صلح و آرامش در کنار یکدیگر زیست نمودند

 تاریخ امپراتوریهای وسیعی را بنا نهاد و نام سرزمین خویش را )ایران واج( یعنی سرزمین آریایی نام نهادند.

م در اثر بی 20م بهمراه قرن 19جغرافیای کنونی کشور ایران ناشی از تقسیمات متعددی است که در طول تاریخ علی الخصوص قرن 

 و حکام تاریخی در ایران رخ داده است. کفایتی و بی مدیریتهای سلسه ها

یکی از سرزمینهای جداگشته از سرزمین ایران خاک کردستان میباشد که متاسفانه امروزه بجای در آغوش مام میهن در کشورهای 

 عراق و سوریه( تقسیم گشته است.")ترکیه

مانی همواره با حکومت مرکزی عراق کنونی دچار اقلیم کردستان در تقسیم بندی دولت نوظهور عراق بعد از تجزیه امپراتوری عث

کشمش و درگیریهای مردمی و سازمان یافته احزاب کردستان عراق )یه کیتی و پارتی( بوده است و هم اکنون نیز به شیوه ای 

 خودگردان در حال اداره شدن در دو قسمت طالبانی و بارزانی میباشد.

یتیکی که با مام میهن )ایران( دارد روابط خوب و حسنه ای با کشور ایران داشته و دارد و اقلیم کردستان عراق با توجه به تعلق ژئوپل

امنیت "این هنر سیاستمداران ایران است که باید از تعلقات ژئوپلیتیک و منابع جغرافیایی قدرت به منظور حفظ و بهره مندی  صلح

 ه و راهکارهای عملیاتی در بازه های زمانی را بکار بندند.و آرامش منطقه ای و منافع ملی بهره های وافی وکافی را گرفت

 مولفه های ژئوپلیتیک، ایران، اقلیم کردستان عراق، مناسبات واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

 جستجو نمود.اسالم  پس از و الماز اس شیپ خیعمق تار در یستیعراق را با و رانیا دو کشور یو فرهنگ یخیتار یها یوستگیپ شهیر

منطقه  یدول عرب ریاست که عراق از سا دهیموجب گرد انیعیش یو جنوب یشمال نیکردنش یکهن در قسمتها یها یوستگیپ نیهم

 رانیبا مردم ا یخیو تار ینژاد یها یوستگیاز پ دهندیم لیعراق را تشک تیدرصد جمع20حدود کردها که مجزا باشد. یبه نوع

 ییایآنها آر یو زبانها داشته ادامه خزر آنها تا جنوب بحر الیتکرد بودند که و ریعشامادها  :دیگویم سیفسور ساوپر هستند. برخوردار

 یرانیاز نژاد ا یکردها بخش کلمبیا وایکنیک دسک آمده است: المعارف رهیدا در. (19، 1366،یسنندج) هستند یرانیو از نژاد خالص ا

 : مستشرق فرانسوی نین دامستترچهم جنگجو و قوی دارد. "برخی شهرنشین که مردمی دالور و هستند نیچادرنش یبرخ هستند،

حدود  عراق امروزی چیزی درر سوی دیگر منطقه بین النهرین د از زبان مادری ایران باستان می داند. کردی را مشتق شده اززبان 

ی می یدرباره مرزهای جغرافیا( جغرافیدان ارمنی مارکوات. )سال جناح سرحدی مرزهای باختری ایران محسوب میشده است یکهزار

ایرانیان با پذیرفتن اهمیت بابل چون کانون فرهنگی عراق جای داشت و مقر شاهان ایران بود. سورستان ر تیسفون با سلوکیه د نویسد:

این "های غیرعربی می شودمل نژادبافت قومیتی مختلف عراق که شا. (1375حمدی مالیری،بدان لقب دل ایرانشهر دادند )م و سیاسی

طبری صاحب تاریخ طبری درباره  محمد بن جریر کرده است. بسیار نزدیک بود خود را بغداد قرار کشور را به ایران که روزگاری

عدنان  بن روزگار پارتیان در بین النهرین عربی وجود نداشت جز آن گروه از قبیله های معاددر عربی عراق نوشته است:  نژادهای غیر

  (.،ویلسون 83 ) عربستان آورده بود. که از بازماندگان اعرابی بودند که بخت النصر به اسارت از

هستند که نقطه قوتی با ایران دیرینه ای  عراق را تشکیل میدهند دارای روابط مستحکم و درصد60یعیان که اکثریت از سوی دیگر ش

تاریخ  برای نخستین بار در بزرگترین مراکز شیعیان جهان محسوب میشوند. ر دو ازایران وعراق ه ی طرفین میباشد.ابرای همکاری ه

عراق می باشد که از دیرباز مورد توجه  از یک سوی آرامگاه شش امام شیعی در شیعه شده اند. یهای دو کشور دارای دولت هر مدرن،

که از مراکز اصلی تعالیم شیعیان جهان محسوب میشود حوزه علمیه نجف  سوی دیگر مردم و حکومتهای ایرانی بشمار میرفته و از

بسیاری از مراجع دینی ایران در این حوزه تحصیل کرده اند و به تعبیری کانون همیستگی دینی دو کشور  عراق واقع شده است. در

 تشیع نهاده شود. م والنجف اشرف موجب گردیده که بنیان های اولیه این حوزه عظیم دنیای اس حضور شیخ طوسی در می باشد.

و... در حوزه علمیه نجف نمونه  شهید سید محمد باقر صدر، ره سید ابوالقاسم خویی، امام خمینی حضور مشاهیری همچون ایت اهلل

حوزه علمیه نجف اشرف فارسی بودن آن  از ویژگی های بارز های بارزی از جایگاه ویژه این حوزه دینی در نزد دو کشور می باشد.

 است. 

شده است و به عبارتی دیگر به دنیای خارج راه ندارد.  اقلیم کردستان از لحاظ جغرافیایی بین ایران، عراق، سوریه و ترکیه محصور

سلیمانیه، دهوک و به تازگی  اقلیم کردستان بر چهار استان اربیل،حکومت "ان آن واقع شده که از اینکردستان عراق میان شش است

همچنین حکومت . دیاله چیرگی دارد های نینوا واستان هایی ازقسمت سلیمانیه جدا و مستقل شده است و نیزاستان  استان حلبچه از

است. اربیل نیز  الدین را کردههای نینوا، دیاله و صالحتری از استانهای بزرگکردستان درخواست پیوستن استان کرکوک و بخش

منطقه اقلیم کردستان  عراق است و مرکز منطقه کردستان عراق به شمار می رود.بغداد، بصره و موصل چهارمین شهر بزرگ  پس از

دهند، ترکمنان دومین میلیون را در خود جای داده است. کردها اکثریت بافت اقلیم کردستان را تشکیل می 5,2جمعیتی، حدود 

دانی، سورانی( از باشندگان کردستان عراق ها، مسیحیان شامل )آشوریان، کلهای قومی چون ایزدیگروه گروه جمعیتی و بعدتر
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هایی از جمله خویشاوندی زبانی و آداب و رسوم و جشن: اجزای فرهنگ کردستان عراق شباهت زیادی به فرهنگ ایرانی دارد هستند.

ها ی مانند ترکمنرود. البته در این منطقه اقوامشمار میمانند جشن ایرانی نوروز که جشن اصلی در منطقه کردستان عراق نیز به 

 های جدای فرهنگی خود را نیز دارا هستند.ها نیز ساکنند که ویژگیها و مندائیها، شبکها، ایزدیها، عربها، ارمنیآشوری

 مبانی نظری -2

 مفاهیم -2-1

 ژئوپلیتیک -2-1-1

ای را چه در عرصه و کاربردهای گستردهژئوپلیتیک از جمله مفاهیمی است که با توجه به جذابیت و اهمیت باالیی که دارد، استفاده 

ها و کارشناسان غیر ژئوپلیتیک( و چه در عرصه غیر علمی )کاربران عملی و عوام( به خود اختصاص داده است. علمی )ژئوپلیتیسین

از ارتباط  وضع شد به بخشی از معلومات حاصله ناشیم توسط دانشمند سوئدی بنام رودولف کیلن  1899واژة که ابتدا در سال این 

ژئوپلیتیک عبارت است از » توان بیان نمود:در تعریف ژئوپلیتیک می (.13: 1385)حافظ نیا،  بین جغرافیا و سیاست اطالق گردید

های سیاسی در سطح ملی گیریها بر تصمیمتوسط صاحبان قدرت و اندیشه و تأثیر آن مللالهای قرائت و نگارش سیاست بینشیوه

وری و حفظ منابع ژئوپلیتیک دانش شناخت، کسب، بهرهتوان بیان نمود که از سویی دیگر می .(22: 1377 رحیدر،)می «ایو منطقه

  (.28: 1396ن پرور، ای و جهانی است )جاجغرافیایی قدرت در مناسبات فروملی، ملی، منطقه

 تعریف مولفه ژئوپلیتیک -2-1-2

 فآگاهی از کم و کی ،بدون شک عوامل و متغیرهای گوناگونی دخالت دارند کهدر تدوین، تنظیم و هدایت خارجی سیاست کشورها 

 .(43: 1393)کاظمی،  مفید است گذردگذاری یک کشور میسیاستآنچه که در بطن ماشین و سیستم  کا برای درهو آثار متقابل آن

باشند. این عوامل از بر سیاست تأثیرگذار می شود که بنحویهای جغرافیایی گفته میعوامل ژئوپلیتیک، به مجموعه عوامل و مولفه

ها و عوامل جغرافیایی به لحاظ شارز. شوندت صورت گرفته کم یا زیاد میالفضایی به فضای دیگر و در طول زمان با توجه به تحو

ممکن است مثبت  نی که یک عامل جغرافیایی برای یک گروه یا فرد انسانیعساختاری یا کارکردی، ماهیتی دوگانه دارند بدین م

شود. هویت ساختی و کارکردی عوامل، منفی انگاشته می شتلقی شود در حالی که همان عامل برای گروه یا فرد دیگر دارای ارز

نا که یک عامل در بستر زمان ممکن است دچار تحول ارزشی شود و یا در دیدگاه عبدین م ،ثابت و پایداری نیستند شدارای ارز

توان گفت عوامول ژئوپلیتیک اساس، می این بر(. 155-156: 1385نیا، )حافظ های متفاوتی داشته باشدشمتفاوت ارزهای انسانی گروه

مداران بدون توجه زنند که سیاستای رقم میدارند و منافع ملی را بگونهراز چنان اهمیتی در سیاست داخلی و خارجی کشور برخو

 (. 17: 1386)منصوری:  های مناسب و مؤثر نیستندلمعالسبه آنها قادر به اتخاذ عمل و عک

 انواع مولفه های ژئوپلیتیک -2-2

 ی به صورت های مختلف و متفاوت بیان شده است.  هاو ژئوپلیتیسین از سوی صاحب نظران ژئوپلیتیک هامولفه

 ژئوپلیتیک عبارتند از: مولفه های ،عزتی اهللنظر عزت زا
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مرکزی، بری یا  موقعیت دریایی، موقعیت ساحلی، موقعیتآن ) های مختلفموقعیت و شکل، جغرافیاییعوامل ثابت: موقعیت الف( 

ای، ناهمواریها، شکل کشور )طویل، دایره ها،آب کهوضع توپوگرافی مرزها، شب ،وسعت خاک ،فضا و تقسیمات آن (،موقعیت استراتژیک

  ادار، محیطی(.پاره پاره، دنباله

  (. 75 - 105 :1380 عزتی،) اجتماعی نهادهای سیاسی و (،منابع غذایی و منابع معدنی)منابع طبیعی  ،معیتعوامل متغیر: جب( 

 ژئوپلیتیک عبارتند از: مولفه های محمدرضا حافظ نیا،نظر  زا

 یمی و غیره.همسایگان، موقعیت ارتباطی، موقعیت اقل موقعیت جغرافیایی شامل موقعیت استراتژیکی، موقعیت ژئوپلیتیکی والف( 

 وسعت، شکل کشور، کیفیت فضا، توپوگرافی، عوارض درونی و پیرامونی کشور.ب( 

 بنیادهای زیستی شامل آب، خاک، پوشش گیاهی و سایر منابع زیستی و غذایی.ج( 

 منابع زیرزمینی شامل منابع انرژی، منابع معدنی اعم از استراتژیک و غیراستراتژیک.د( 

 (.276: 1385نیا، )حافظکمی و کیفی، پراکندگی، نیروی انسانی  جمعیت و ملت، وضعیت( ه

 ژئوپلیتیک عبارتند از: مولفه هایاز نظر اسماعیل پارسایی 

، شکل کشور، سرزمین وسعت ،موقعیت گذرگاهی ،موقعیت دریایی ،موقعیت ژئوپلیتیک ،جغرافیایی: موقعیت جغرافیایی عواملالف( 

  جغرافیایی.وضع توپوگرافی، عدالت 

 ،وزن ژئوپلیتیکی گروه قومی ،توزیع فضایی جمعیت ،ساختار ترکیبی جمعیت ،کیفیت جمعیت ،عوامل جمعیتی: کمیت جمعیتب( 

 ژئوپلیتیک مذهب ،قلمرو و قدرت فرهنگی ،گسترش زبانی، قومی، مذهبی فراسوی مرزها

 ،انتقال انرژیجایگاه کشور در  ،نفت و گاز ایر و منابع انرژیذخ ،منابع طبیعی بجز نفت و گاز ،عوامل اقتصادی: قدرت اقتصادیج( 

 .جایگاه ترانزیتی و بازرگانی ،الگوی توسعه ،دیپلماسی اقتصادی ،جایگاه کشور در تامین امنیت انرژی

 ،ها و اعتقاداتارزشحکومت، ایدئولوژی سیاسی  ،نهادهای سیاسی و اجتماعی ،عوامل سیاسی: ساختار سیاسید( 

سیاسی فضا و میزان  سازماندهی بهینه  ،المللبرداشت نسبت به سیاست بین ،بازیگران سیاسی ،فرهنگ سیاسی ،همسایگان تعداد

 .مشارکت سیاسی

سیاست  ،نظامی کمیت و کیفیت تجهیزات ،نگرش دو کشور به یکدیگر ،موقعیت استراتژیک ،امنیتی: قدرت نظامی -عوامل دفاعی( ط

  دیپلماسی دفاعی ،جانبه و چند جانبه نظامی های دوتفاهم نامه ،کدهای ژئوپلیتیک ،امنیتی

ثباتی ثبات یا بی ،محیطیوضعیت ژئوپلیتیک زیست ،ای و جهانیها و نهادهای منطقهای و جهانی: عضویت در سازمانعوامل منطقه( ه

 ،متحدان استراتژیک ،ساختار نظام ژئوپلیتیکینحوه و میزان تعامل با  ،ایموقعیت ژئوپلیتیکی کشور در ساختار منطقه ،همسایگان

 .ساختار ژئوپلیتیک جهان ،ایساختار ژئوپلیتیک منطقه
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ت المشک ،قابلیتهای آن فناوری فضایی و  ،علم و فناوری به عنوان ابزار سیاست خارجی ،ای: میزان تولید علمعوامل علمی و برنامهو( 

 (.1394)پارسایی،  زمان ،سطح روابط ،قدرت نرم ،بلند مدت کشورها و اهداف برنامه ،داخلی و افکار عمومی

 در پایان نیز محسن جان پرور، مولفه های ژئوپلیتیک را در قالب چهار بعد ذیل آورده است:

 :با ماهیت طبیعی ( مولفه های ژئوپلیتیکالف

از پایه دوم یعنی  تربااهمیتتر و ر آن پر رنگاست و د این نوع منابع جغرافیایی قدرت حاصل برآیند کنش و واکنش طبیعت و انسان

 توان اشاره کرد:ترین این منابع به موارد ذیل میجمله مهم کند. ازمیل ها عمانسان

 ،دوری و نزدیکی به دریا ،توپوگرافی ،شکل ،وسعت ،مرکزی موقعیت ،موقعیت بری ،موقعیت دریایی ،موقعیت نسبی ،موقعیت ریاضی

سنگ آهن، مس و ارزش با هایمنابع کانی ،جدید نظیر اورانیوم و ... هایمنابع انرژی ،منابع زغال سنگگاز(،  نفت وانرژی )منابع 

 منابع زیستی و غیره. ،منابع آب شیرینغیره، 

 :با ماهیت انسانی ( مولفه های ژئوپلیتیکب

تر از پایه اول بااهمیت تر ودر آن انسان پررنگاست و  این نوع منابع جغرافیایی قدرت حاصل برآیند کنش و واکنش طبیعت و انسان

شکل  ،کیفیت جمعیت ،کمیت جمعیت توان اشاره کرد:ترین این منابع به موارد ذیل میکند. از جمله مهمیعنی طبیعت عمل می

 ،کاستراتژی موقعیت ،موقعیت حائل ،هماهنگی بین منابع و وسعت کشور ،نسبت سنی جمعیت ،نسبت جنسی جمعیت ،جمعیت

سطح توسعه یا عدم توسعه  ،ماهیت و شکل همسایگان ،همسایگان تعداد ،ساختار ژئوپلیتیک جهان ،ساختار ژئوپلیتیک منطقه

کارآمدی و نوع و شکل سیستم حکومتی  ،سطح روابط با همسایگان ،.. همسایگان.ثباتی سیاسی، اقتصادی و ثبات یا بی، همسایگان

رقراری روابط با بازیگران ای و جهانی، بهای ملی، منطقهها در عرصهحاکمیت، مدیریت برداشتم مقبولیت سیست ،کارایی سیستم

 و غیره. ،های برترارتباط و تعامل با قدرت ،دیگر

 :با ماهیت ترکیبی مولفه های ژئوپلیتیک (ج

تر تر و با اهمیتپررنگ هایک از پایهاین نوع منابع جغرافیایی قدرت حاصل برآیند کنش و واکنش طبیعت و انسان است و در آن هیچ 

ازجمله  باشد.گیری میقابلیت شکل کند و یا اینکه برآیند حاصل در قالب هردو پایه به صورت مشترک دارایدیگری عمل نمی از

 اشاره کرد: توانترین این منابع به موارد ذیل میمهم

ا، شکل مرزه ،نوع مرزها ،طول مرزها ،موقعیت گذرگاهی (،یا انسانی طبیعی)ای موقعیت حاشیه (،طبیعی یا انسانی)موقعیت مرکزی 

توان  ،همسایگان قدرتمند های ارتباطی بااستراتژیهای سوئز و پاناما(، ، ایجاد یک کانال ارتباطی )نظیر کانالسطح مناسبات مرزی

 و غیره. ،وری از منابع طبیعی و انسانیبهره

 :با ماهیت مصنوعی مولفه های ژئوپلیتیک (د
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یابی و زاویه دیدی که این نوع منابع جغرافیایی قدرت حاصل برآیند کنش و واکنش طبیعت و انسان نیستند، بلکه با توجه به اهمیت

یی در قالب منابع جغرافیا ،ای که بر فضاهای جغرافیایی و مناسبات بین بازیگران ژئوپلیتیک دارا هستندمحقق دارد و اثرگذاری گسترده

منابع به ترین این جمله مهم از گیرند.می های مختلف مورد بحث در دانش ژئوپلیتیک قرارقدرت در نظر گرفته شده و به صورت

 توان اشاره کرد:موارد ذیل می

 (136 – 138: 1396)جان پرور،  فرهنگ و غیره ،دیپلماسی ،ورزش ،غذا ،هارسانه العات،اط

 نظریه ساختار ژئوپلیتیکی -3-2

 131: 1385نیا، )حافظ باشد، یکی بعد روابط قدرت و دیگری بعد فضاییساختار ژئوپلیتیکی مفهومی است که از دو بعد برخوردار می

های قدرت، روابط ساختارها و سطوح قدرت با یکدیگر از حیث روابط قدرت، ساختار ژئوپلیتیکی مبین ترکیبات قدرت، نظام .(135و 

ای ساختارهای گوناگون قدرت نظیر تک قدرتی، دوقدرتی، چند قدرتی، چند های جهانی و منطقهدر مقیاساز این منظر  .باشدمی

بندی مراتبی و سطح در هریک از این ساختارها روابط سلسله(. 142، )همان سطحی متوازن، چند سطحی نامتوازن و غیره قابل تصورند

 و 113)همان:  باشدح سلسله مراتبی ساختار از وضعیت خاصی برخوردار میقدرت وجود دارد و روابط و اجزای ساختار و نیز سطو

 :به نمایش در آمده است 1که این امر در مدل شماره ( 118

 

 

 

 

 

 

 : ساختارهای گوناگون ژئوپلیتیکی از حیث روابط قدرت 1مدل شماره 

 (.1: 1389نیا، )منبع: حافظ

  

عبارتی فضای جغرافیایی چه در مقیاس کروی  به .توزیع قدرت در فضای جغرافیایی استاز حیث فضایی، ساختار ژئوپلیتیکی مبین 

صورت قلمرو جغرافیایی تسلط، کنترل و نفوذ برای هریک از  ای، بین اجزاء و عناصر ساختار توزیع شده و بهو چه در مقیاس منطقه

ی با بعد روابط قدرت پیوند خورده و بر یکدیگر انطباق یبعد فضاآید. در واقع در ساختارهای ژئوپلیتیکی، بازیگران اصلی قدرت در می

باشند. ساختارهای ژئوپلیتیکی ساختارهای ژئوپلیتیکی اساساً از پایداری برخوردار نیستند بلکه این ساختارها دینامیک می. یابندمی

زمانی که ساختار  .جهان مبیین این واقعیت استباشند که تاریخ هم از بعد روابط و هم از بعد فضایی در حال تغییر و جابجایی می
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شود. فاصله گیری و استقرار ساختار بعدی شروع میشود، فرآیند جدیدی برای شکلژئوپلیتیکی موجود دچار تزلزل و فروپاشی می

در دورة گذار  (.143)همان:  دهدبین سقوط ساختار موجود و استقرار قطعی ساختار جدید را دوره گذار ژئوپلیتیکی تشکیل می

های ای یا جهانی، تجاوز نظامی، ائتالفنظمی، ناامنی، فقدان و یا ضعف مدیریت و کنترل منسجم بر فرآیندهای منطقهبی ،ژئوپلیتیکی

المللی، های مدعی گسترش حوزه نفوذ، ظهور و رشد بازیگران جدید، عدم توازن قدرت، تروریسم ملی و بینناپایدار، رقابت شدید قدرت

 (.1-3: 1389نیا، حافظ) یابدای، ملی، قومی و نظایر آن توسعه و گسترش میگرایی محلی، منطقهیتهو

 

 روش تحقیق -3

تحلیلی است. بر این اساس در این تحقیق سعی شده است تصویرسازی  -روش اصلی این تحقیق، با توجه به ماهیت نظری آن توصیفی

این تحقیق برای گردآوری و فیش برداری از مولفه های ژئوپلیتیک ایران نسبت به اقلیم کردستان عراق ارائه داده شود. در  از یدرست

 ای و اینترنتی استفاده شده است. اطالعات کتابخانه

 یافته های تحقیق -4

 با ماهیت طبیعی مولفه های ژئوپلیتیک -4-1

 ایران )نسبی و ریاضی(موقعیت  -

قدری ه موقعیت جغرافیایی و سیاست خارجی ب جغرافیایی هر کشور با سیاست خارجی آن پیوند خورده است. ارتباط بینموقعیت 

مطالعات ژئوپلیتیکی درآمده است. موقعیت جغرافیایی با آب و هوا نیز پیوند نزدیکی  اهمیت داشته که به صورت یک موضوع مهم در

نظر ریاضی که بر اساس طول  موقعیت چه از(. 89: 1386 نیا،)حافظ گذاردنیز تاثیر میکشور  یککه بر قدرت ملی  طوریه ب دارد،

قدرت و سایر همسایگان، مجاورت  دولت پر کدوری از دریا، مجاورت با ی و عرض جغرافیایی و چه از نظر نسبی که از روی نزدیکی یا

کشور ما به علت قرار گرفتن  .تاثیر بسزایی در قدرت ملی کشورها داردشود، و غیره مشخص می کالمللی استراتژیبا کانال یا تنگه بین

...( از اهمیت زیادی  گاز و ،موقعیت دسترسی به منابع خاص و کمیاب ) نفت المللی و درهای مهم بینها و آبراههدر کنار تنگه

  .برخوردار است

 موقعیت دریایی -

سواحل طوالنی است. بطورکلی ایران محل ی عمان دارا یر خلیج فارس و دریاایران از طرف شمال در دریای خزر و از طرف جنوب د

ای برخوردار است. نظامی از جایگاه ویژه یهاو استراتژی ککشور در نظریات ژئوپلیتی تالقی موقعیت بری و بحری بوده و همواره این

ناحیه ترکمن صحرا تا در  خزر یکه حاشیه جنوب دریا این بود 1904جایگاه ایران در نقشه ژئوپلیتیکی مکیندر در سال ، برای مثال

گیالن، حوالی رشت تا بندر انزلی و آستارا درون هارتلند  از استان یبخش شمالی خراسان و در غرب دریای خزر نیز حاشیه کوچک

 ای نظریهدر سرزمین حاشیهای قرار گرفته بود. در نظریه اسپایکمن هم ایران داخلی یا حاشیه هالل گرفت و بقیه کشور درقرار می

)عباس شوازی،  غیر کمونیسم بود او بود. در دکترین ترومن ایران به منزله کمربند محاصره نیم دایره کمونیسم توسط کشورهای

1387 :71 .)  

 وسعت  -
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بوده یا فضاهای غیر قابل استفاده  یعوارض جغرافیای ولی اگر دچار گستردگی ،بطورکلی وسعت زیاد در قدرت کشورها تاثیر مثبت دارد

 یگردد. همچنین فضاباعث بروز مشکالت می که امر دفاع را مشکل کند، طوریه گردد، ب یا اینکه دچار کمبود جمعیتو در آن باشد 

کرده و  عمق استراتژیک ایجاد فضای وسیع ،کند. به لحاظ نظامیامکان برخورداری از معادن و منابع اقتصادی را فراهم می وسیع

)وسعت زیاد یک دولت، با این تصور که از نظر آب و هوا و منابع  (.91: 1386نیا، )حافظ آوردحاشیه امنیتی برای کشور به وجود می

عامل قدرت مطرح  به عنوان ،بیشتری است و از نظر دفاعی و نظامی نسبت به کشور های کم وسعت، برتری دارد طبیعی دارای تنوع

  (. 106: 1375، )میرحیدر شودمی

رفع  را در بنابراین توانایی کشور ،کندتنوع آب و هوایی ایجاد می.  متأثر از مولفه وسعت است ضریب امنیتی کشورها در موارد زیر

 از نظر نظامی نوعی. )مانند آمریکا( یابدجامعه افزایش می یدهد، به عبارتی ضریب امنیت اقتصادافزایش می اشهای اولیهنیازمندی

وسعت امکان جذب جمعیت )مانند اتحاد جماهیر شوروی سابق(.  کندزیرا تصرف و تسلط بر آن را مشکل می، کندایمنی ایجاد می

وسعت امکان بروز بحران نفوذ را . امنیت آن تاثیرگذار است )مانند چین( بنابراین در تقویت نیروی انسانی و ،آوردبیشتر را فراهم می

 (.  54: 1381)افتخاری،  (سودان ند تأثیر امنیتی منفی بگذارد )مانندتواافزایش داده و می

در سرنوشت سیاسی این کشور  جهان است. این وسعت قلمرو در موارد مختلف کشور ایران شانزدهمین کشور ،از لحاظ وسعت

ای آمریکا، ایران به عنوان ت منطقهمیالدی در سیاس 1970شد تا در دهه  شود یکی از عواملی که باعثتاثیرگذار بوده است. گفته می

تحمیلی عراق علیه  دو ستونی نقش فعالی را در منطقه به عهده بگیرد، وسعت قلمرو آن بوده است. در جنگ یکی از ارکان راهبرد

مکان ، ایلیکن گسترش وسیع ارضی و عمق راهبرد در اوایل جنگ به اشغال دشمن درآمد، ایرانهایی از ایران نیز با اینکه بخش

از نظر وسعت دومین کشور خاورمیانه است. وسعت  ،عربستان سعودی )ایران بعد از(. 143: 1381اشغال را به دشمن نداد )مینایی، 

 .ده استنموکانی  و یانرژ ای است که این کشور را برخوردار از تنوع اقلیم و منابع سرشارموقعیت ایران به گونه و

 غیرهسنگ آهن، مس و ارزش با هایمنابع کانی -

کرمان، یزد و شرق خراسان حاوی صدها میلیون  ایران از نظر فلزات معدنی بسیار غنی است. ذخایر آهن کشف شده در کانسارهای

 ترین آنها معادن مسشود و برجستهذخایر مس ایران در سراسر فالت ایران یافت می. درصد( است 65- 60تن آهن با عیار باال )

شود. همچنین بخش مرکزی دیده می بیرجند است. معادن سرب و روی در اطراف فالت مرکزی یار گنبد و قلعه زرسرچشمه و چه

ذخایر شناخته شده کانی ایران عبارتند از: (. 93 :1381 نیا،و ... است )حافظ ایران حاوی فلزات معدنی دیگر نظیر طال، منگنز، نیکل

 50تا  35معدن کرومیت گ میلیون تن سن 7میلیون تن مس با درجه پایین تر،  500درصد و بیش از  12/1تن مس  میلیون 800

میلیون تن  500میلیارد تن ذخایر زغال سنگ و  6/1سنگ آهن و  میلیارد تن 2/1ترین ذخایر کرومیت دنیا(، بیش از درصد )بزرگ

منیزیوم،  ک، سولفور، منگنز، نیکل، طال، اورانیوم،تاکستان قزوین است. همچنین معادن سرب، روی، نم فلز آلومینیوم فقط در ناحیه

کشور ایران پتانسیل خوبی (. 181 :1388 السادات،)مظفری و رئیس باریم، قلع، سنگ آهک، کبالت، فلوریت، بوکسیت و غیره نیز دارد

 نیز از نظر ذخایر طال دارد. 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: منابع امیدبخش طال در ایران می مهمترین از
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تهران،  - اراک، منطقه متالوژنی اصفهان، یزد و کرمان، منطقه متالوژنی سمنان -منطقة متالوژنی همدان  آذربایجان، یمنطقه متالوژن

ه شده هزار تن سنگ طال برآورد 8813/398 ،1380سیستان و بلوچستان. میزان ذخایر ایران در سال  -منطقه متالوژنی خراسان 

 هایدهد. فعالیتسازی طالی هیدروترمال قرار میدار برای کانیقلمرو مناطق پتانسیل است. موقعیت تکتونو ماگمایی ایران آن را در

اند، در ایران نیز گسترش زیادی شده مهم طال معرفی یهاماگمایی قوسی و پشت قوسی که در اغلب نقاط دنیا به عنوان پتانسیل

 (.http://www.ngdir.com/minemineral/PMineMineral.as. )اندداشته

 منابع آب شیرین-

زمستان( و کوه های چهل چشمه کردستان منابع آب شیرین خاک "نزوالت جوی در سلسه جبال زاگرس به شیوه فصلی )پاییز

زرینه و زاب کوچک و بزرگ( در کردستان ایران از منابع آب شیرین کوه های "مینماید. رودخانه های )سیمینهکردستان را تامین 

چهل چشمه کردستان تغذیه میشود و دو رودخانه بزرگ و تقریبا فصلی )سیمینه و زرینه رود( بعد استفاده اهالی محلی در مسیر 

رودخانه های )زاب کوچک و بزرگ( نیز پس از طی مسیر خویش در کردستان  رودخانه های مذکور به دریاچه ارومیه میریزند. آب

عراق با بستن سد دوکان در اقلیم کردستان مجددا به خاک کردستان ایران باز میگردد و نهایتا راهی دریاچه ارومیه میگردد. نزوالت 

دیل و داالمپر بهمراه چشمه ها وکاریزهای یخچالهای طبیعی کوههای قن "روخانه های فصلی و نیمه دائم"جوی فصول سرد سال 

 سنتی و قدیمی منابع و تغذیه کننده آب شیرین در خاک کردستان میباشند.

 منابع زیستی  -

میزان تخریب و  ،دوم .توسعه مواد غذایی اثر دارد در ،آب و هوای مطلوب و معتدل بر قدرت یک کشور تأثیر مثبت دارد. زیرا نخست

ی سازبخشی از منابع ملی صرف فراهم، سوم .شودرسد و منابع ملی تلف نمیحداقل می به یاقلیم یهاناهنجاریرسانی ناشی از آسیب

به برخی از  وجود اینکه بشر با (.92-93: 1386نیا، )حافظ شودتلف نمی یگردد و منابع انرژانسان نمی یشرایط مناسب زیست برا

 در ی، نقش مهمیهای غذایشرایط آب و هوایی بر تولیدات فرآورده اثر هم در زمان ما معهذا هنوز، محیطی فائق آمده یهاناهنجاری

شوروی سابق است که شرایط نامناسب  وضع ایاالت متحده آمریکا در مقایسه با وضعیت ،قدرت ملی کشورها دارد. بارزترین نمود آن

موقعیت (. 73: 1374وپاشی آن داشته است )روشندل، نقش موثرتری در فر های کشاورزی،در ارتباط با تولید فرآورده یشورو

 یچهار فصل و نیز صحرای زمین، زیر ساختی یو واقع شدن آن در منطقه معتدله و کمربند صحرای یدر نیمکره شمال، جغرافیایی ایران

ترکیب عوامل عرض  خاصی را به وجود آورده است. در اثری ساختار اقلیم یو بیرون یبه آن بخشیده و تحت تأثیر عوامل درون

 می متنوعی در ایران پدید آمده است که هریالگوهای اقل ،و ارتفاعات یهای هوا با منشاء بیرون، تودهی، موقعیت جغرافیاییجغرافیای

 یها در کشور باعث تنوع آب وهوایناهمواری(. تنوع 80: 1381نیا، )حافظ دندهیک بخشی از فضای جغرافیایی ایران را پوشش می

و معتدله را داراست. این شرایط امکان برداشت محصوالت کشاورزی در  یکوهستانک تا بنابراین انواع آب و هوای خش ،شده استآن 

گیاهان و جانوران فراوانی را ، طبیعت و اقلیم متنوع ایران در خود(. 213: 1383مختلف سال را فراهم آورده است )ملکوتیان، ول فص

 یهاتعداد گونه ،به عنوان مثال سایر نقاط جهان شگفت انگیز است. تعداد و هم از نظر تنوع در مقایسه با جای داده است که هم از نظر

 در قاره اروپا برابر است. های پستاندارپستانداران وحشی ایران تقریباً با تعداد کل گونه

  نگل و پوشش گیاهیج -1

http://www.ngdir.com/minemineral/PMineMineral.as
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درصد مربوط  5/25مربوط به جنگل های بلوط غرب،  درصد آن 5/55دهند که درصد مساحت ایران را تشکیل می 11ها حدود جنگل

و  های گرمسیریدرصد مربوط به جنگل 6/5های پسته جنوب و شرق کشور و مربوط به جنگل درصد 3/13های شمال، به جنگل

ای ایران برای رویش هکتار از مجموع فض میلیون 160مطابق برآوردهای انجام شده حدود  (.212: 1383کویری است ) ملکوتیان، 

های درصد از زمین 7/7میلیون هکتار بوده است که حدود  4/12جنگلی ایران  گیاه جنگلی و مرتعی مناسب است. مجموع فضای

فضای ایران را پوشش  درصد کل 56میلیون هکتار معادل  90دهد. مراتع ایران با وسعتی حدود کشور تشکیل می قابل رویش را در

  (. 87 – 88: 1381یا، ن)حافظ دهندمی

  یمنابع آبز -2

های مختلف آبزیان ای برای صید گونهبالقوه به دلیل واقع شدن در مجاورت دریاهای خزر، عمان و خلیج فارس از امکانات ایران

نیا، )حافظ دندهقرار می اختیار ایران داخلی نیز منابع سرشاری از انواع آبزیان را در هایها و دریاچهبرخوردار است. عالوه براین رودخانه

ترین دریاچه دنیا با بزرگ خزر بیشتر نقش دارند. دریای کشورهای حاشیه دریای خزر در تجارت خاویار برای درآمد(. 91: 1381

پروری ایران در و آبزی صید میزان. کننداین دریاچه زندگی می در تاس ماهیان دنیا %90تا  %80متر مربع است و374000مساحت 

های شمال صید شده، تن در آب 36967های جنوب و آب تن در 34198 تن بوده که از این مقدار 562594برابر با  1387 سال

 3/2مقدار  1387 سال در (.14 :1388پروری بوده است )سالنامه آماری سازمان شیالت، تن آبزی 183647 مقدار همچنین از این

تن منابع آبزی صادر گردیده است )  3/24376در مجموع  و سایر آبزیان و انواع ماهیتن  3/23027تن میگو و  2/1346تن خاویار، 

  (.49همان: 

 با ماهیت انسانی مولفه های ژئوپلیتیک -4-2

 پیوند تاریخی 

 خیتارعمق  در یستیعراق را با و رانیا دو کشور یو فرهنگ یخیتار یهایوستگیپ شهیرکهن است.  اریو عراق بس رانیا روابط دو کشور

موجب  انیعیش یو جنوب یشمال نیکردنش یهاکهن در قسمت یهایوستگیپ نیهم جستجو نمود.اسالم  پس از و الماز اس شیپ

 یهایهمکار شهیاز آن دارند که ر تیحکا یخیمستندات تار مجزا باشد. یمنطقه به نوع یدول عرب ریاست که عراق از سا دهیگرد

بنا به خواست  یالدیم1932سال  در امروزی به نام عراق ی. گرچه کشورگرددیدو منطقه به دوران باستان باز م نیا یاسیو س یتجار

 یتمدن بشر یهاهیاز پا یکیهمچون بابل  ییو شهرها نیالنهرنیب  منطقه یول .ندارد یل چندانالاستق نهیشیبنا نهاده شد و پ ایتانیبر

نام  نیفرات به ا و دو رود بزرگ دجله انیقرار گرفتن در م لیبه دل نیالنهرنیتمدن ب بس کهن دارد. یاشهیر که شودیمحسوب م

مناسب  اریبس یارتباط تیموقع نیهمچن ساخت. یارودخانه یهاتمدن نیترمهم شهرت گرفته و وجود دو رودخانه پر آب، آنرا مهد

 ی. شمال عراق در دوران باستان بخش اصلدیو انتشار تمدن آن گرد شرفتیپ جهیو در نت گرید یهانیموجب تماس با سرزم آن،

 88 از بابل واقع در تیدر حما ماد، یرانیشاه ا ق.م. در گذشت. 633پال در سال  یآشور بان داد.یم لیتشک آشور را یامپراتور

 ریتسخ گذشت و ضمن زاگرس یهااز کوهق.م  614هوخشتره پادشاه ماد در سال  جنگ داد. اعالن به آشور جنوب بغداد یلومتریک

نبوپلسر پادشاه بابل به  پس از سقوط شهر آشور، گرفت. محاصره را در انیدولت آشور تختیشهر آشور پا سر راه، یآشور یهایآباد

در  زیشهر ن نیبود و ا نوایق.م شاه آشور در ن 613در سال  شد. دیمادها و بابل تجد یدوست مانیپ آنجا هوخشتره ماد آمد و در دارید

در  یش هخامنشوکور دولت ماد،پس از انقراض  .آورد یرو انیرانیبا ا یها به همکارینبوپلسر رهبر بابل شد. ریتسخق.م  612 سال
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 دیبخش ییمنطقه را از ظلم آن رها نیمردمان ا و گشود را متحد و بابل را با صلح« پارس ماد، پارت،» یرانیهمه اقوام ا  ق.م539سال 

به  زین یو ساسان ق.م 226 – ق.م 250 دولت پارت زین انیپس از هخامنش خود نمود. یجهانی از امپراتور یمنطقه را بخش نیو ا

کرد  ریمادها عشا :دیگویم سیفسور ساوپر خود را در بغداد مستحکم نمودند. یهاتختیپا نیالنهرنیب کیاستراتژ تیموقع لیدل

 در. (19 :1366 ،یسنندج) هستند یرانیو از نژاد خالص ا ییایآنها آر یهاو زبان داشته ادامه خزر آنها تا جنوب بحر الیتبودند که و

برخی شهرنشین  و هستند نیچادرنش یبرخ هستند، یرانیاز نژاد ا یکردها بخش»  کلمبیا وایکینگ دسک آمده است: المعارفرهیدا

زبان مادری ایران باستان  کردی را مشتق شده از، زبان مستشرق فرانسوی نین دامسترچهم .«جنگجو و قوی داردکه مردمی دالور، 

جناح سرحدی مرزهای باختری ایران  پیش سال هزارحدود یک عراق امروزی چیزی درر النهرین دسوی دیگر منطقه بین از داند.می

سورستان ر تیسفون با سلوکیه د» نویسد:می ایران و عراق ییجغرافیادرباره مرزهای ، جغرافیدان ارمنی مارکوات. شده استمحسوب می

بدان لقب دل ایرانشهر  ایرانیان با پذیرفتن اهمیت بابل چون کانون فرهنگی و سیاسیعراق جای داشت و مقر شاهان ایران بود. 

 شود، این کشور را به ایران که روزگاریهای غیر عربی میبافت قومیتی مختلف عراق که شامل نژاد. (1375 حمدی مالیری،)م« دادند

طبری صاحب تاریخ طبری درباره نژادهای غیرعربی عراق نوشته است:  محمد بن جریر کرده است. بسیار نزدیک بود خود را بغداد قرار

گان اعرابی بودند که بن عدنان که از بازماند های معادجز آن گروه از قبیله ،النهرین عربی وجود نداشتروزگار پارتیان در بیندر »

 یاسیس و یمراکز تجار نیتراز مهم نیالنهرنیبابل و ب ،یمتماد یسالها (.83، ویلسون) عربستان آورده بود النصر به اسارت ازبخت

های ایرانی در خون مردمان ریشه ،مردمان این دو منطقه موجب گردیدی و اشتراک مساع یو حسن همجوار شدیجهان محسوب م

بلکه با  .ع نگردیدطاین روابط تاریخی نه تنها ق های ایرانی در منطقه،م و سقوط حکومتالامروزی نهادینه گردد. با ظهور اسعراق 

نیز به صفوف  ،های تاریخی با مردم عراق بودندای از ایرانیان که دارای پیوستگیروی آوردن مردم عراق به تشیع، بخش گسترده

متمادی ادامه  ونگرایش به تشیع در میان ایرانیان یکسره در قر های دینی شیعیان قرار دادند.کنار آیینعراقیان درآمده و خود را در 

دولت مقتدر صفوی پس  زیادی از مردم ایران به خصوص بخشهای مرکزی شیعه بودند. به طوری که در دوره ایلخانیان شمار ،داشت

شوند که ایران محسوب می شیان، نخستین دولت مستقل و با نفوذ شیعی درهای علویان در شمال ایران، سربداران و مرعاز دولت

ستیزی در با گذشت زمان، روح ایرانی با مذهب شیعه تلفیق و روحیه ظلم های عثمانی به مرزهای ایران شد.مانع از تجاوزات سنی

 .آوردندبیگانگان در کشورشان را تاب و تحمل نمیطلبانه، دخالت لالایرانیان با سیاست استق نزد ایرانیان بیش از پیش قوت گرفت.

عام غداد و قتلبحمله ترکان مغول به  .ندهای غیربومی بر آن حکفرما شدولی متاسفانه عراق بارها مورد یورش قرار گرفت و حکومت

مجاوزین  شد. نمغوال هجری صورت گرفت و خلیفه مستعصم بدون قید و شرط تسلیم 656 سال صفر 4سابقه مردم عراق در تاریخ بی

گروه زیادی از اهالی اطراف که پیش از محاصره به بغداد هجوم  از دم تیغ گذراندند. ءمردم را در بیش از یک هفته بدون استثنا مغول،

آورده بودند در این سرنوشت غم انگیز سهیم و کشته شدند. مورخین شمار کشته شدگان را هشتصد هزار تا دو میلیون تن تخمین 

اشغال  عراق بود. ولی این تنها بخشی از صدمات وارده بر. (130بن طقطقی:)ا این تخمین با گذشت روزگار افزایش می یابد و اندهزد

موجب شد مردم این کشور صدمات جبران ناپذیری سیاسی، اقتصادی و هویتی را ای عراق توسط امپراتوری عثمانی چندین سده

های اصیل خود بازگردند و در نتیجه ریشه سنگین بود که مردم عراق دیگر نتوانستند به ریشهصدمات به حدی تحمیل نمایند. این 

پس از آن نیز نیروهای استعمار انگلیسی با هدف بیرون آوردن عراق از دست عثمانیان  استعمار در آن کشور تا حدودی ماندگار شد.

این شهر را تصرف کردند. از نظر  مارس11بعد در از کردند و هشت روز حمله به شهر بغداد را آغ 1917مارس  3د و از دنوارد عراق ش

رفت های نفت خیز خاورمیانه بشمار مینفت عراق و ایجاد پایگاهی دائمی جهت سلطه بر سرزمین ها بغداد کلید تصاحبانگلیسی
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 شد و در نهایت در سال مرات بریتانیاعراق رسما بخشی از مستع (م1919).ق. ه 1298از این روی در سال  (.1388زاده: )کیهانی

همکاری ایران و عراق های مشترکات و زمینه ل یافت و درالمستقل استق یبا موافقت بریتانیا به عنوان کشور (م1932).ق. ه 1311

خلیج فارس را های امنیتی حوزه انداز همکاریچشم توانکلی به آن می در ابعاد مختلفی قابل تجزیه و تحلیل است که با نگاهی

های امنیتی حوزه خلیج فارس یگام مهمی در برداشتن همکار عمل پوشاندن به آنها، جامه مشترکات و بررسی نمود. بررسی این

 نماید.های استراتژیک امنیتی دو کشور تا حدود زیادی هموار میهای اقتصادی و سیاسی راه را برای همکاریزیرا همکاریباشد. می

هستند که نقطه با ایران ای دیرینه دارای روابط مستحکم و ،دهندعراق را تشکیل میی درصد 60یعیان که اکثریت شاز سوی دیگر، 

و  ینژاد یهایوستگیاز پ دهندیم لیعراق را تشک تیدرصد جمع 20 حدود کردها که باشد.ی طرفین میاهقوتی برای همکاری

 .هستند برخوردار رانیبا مردم ا یخیتار

  جمعیتکمیت 

دهند، میلیون را در خود جای داده است. کردها اکثریت بافت اقلیم کردستان را تشکیل می 5,2اقلیم کردستان جمعیتی، حدود منطقه 

ها، مسیحیان شامل )آشوریان، کلدانی، سورانی( از باشندگان های قومی چون ایزدیگروه ترکمنان دومین گروه جمعیتی و بعدتر

 کردستان عراق هستند.

 ساختار ژئوپلیتیک جهان 

م، جهان وارد دورة گذار ژئوپلیتیکی شد که در حدود دو 1990ا فروپاشی ساختار دو بخشی/ دو قدرتی دوره جنگ سرد در سال ب

: 1385نیا، )حافظادامه دارد به سیالیت ژئوپلیتیکی تعبیر نموده است از آن  نیادکتر حافظدهه ادامه یافت و هنوز این دورة گذار که 

در  .اکنون نیز شاهد آن هستیم این دوره گذار نسبتاً طوالنی باعث بروز مسائل زیادی برای جهان و بشریت شده است که هم(. 50

ساختار ژئوپلیتیکی جدیدی در حال  ،رسدمینظر به است  هپس این دوره که اشکال مختلفی از سطوح و روابط قدرت را تجربه نمود

ی به شرح زیر هاساختار ژئوپلیتیکی جدید در حال ظهور جهان دارای ویژگی.  باشده میست که به آرامی در حال توسعگیری اشکل

بلکه  ،این ساختار دو بخشی است ولی برخالف دورة جنگ سرد یک قدرت در موقعیت رهبری هر بخش از ساختار قرار ندارد :باشدمی

ها، چند در هر کدام از بخش یک و درجه دو در موقعیت رهبری آنها قرار دارند. هر های درجهیک باشگاه رهبری مرکب از قدرت

برخالف دورة جنگ سرد ماهیت روابط  .را بر عهده دارند ایهای سنتی دوره جنگ سرد یعنی آمریکا و روسیه نقش عمدهابرقدرت

ه انگیزه مشترک و منافع ملی و جمعی باشگاه رهبری بندی جدید قدرت بر پایساخت بلکه .های این ساختار ایدئولوژیکی نیستبخش

بدین معنی که دارای ابعاد، سیاسی، امنیتی و اقتصادی  ،ساختار در حال ظهور، به صورت دوبخشی بسط یافته است .پذیردمی انجام

ر بر بخش شمالی نیمکره ی، هسته اصلی ساختار در حال ظهویز نظر جغرافیاا .به صورت توأمان است و ابعاد مزبور مکمل یکدیگرند

 ست.غربی ا -تطبیق داشته و جهت جغرافیایی آن شرقی ( شمال - مال)ش شمالی کره زمین

های مزبور از ساختار ریک از بخشه .شودمی ز بعد فضایی جهان به واحدهای متمایز و متناوب، با هویت و کارکردهای متفاوت تقسیما

 .آن در بخش شمالی و پیرامون آن در بخش جنوبی و یا نیمکره جنوبی کرة زمین قرار داردپیرامون برخوردار بوده، و مرکز  -مرکز 

های ساختار هریک از بخش .باشندمیامنیتی و یا اقتصادی برخوردار  -یک در میان از هویت و کارکرد سیاسی به طور  مزبور واحدهای

کوچک و یا بزرگ متشکل ای المللی منطقهبینهای و سازمان ایهای منطقهپیرامون آن در قالب نظام -و واحدهای اصلی و مرکز 

به صورت سیستماتیک با یکدیگر پیوند خورده و یک آن های فرعی و اصلی )یا محدود و گسترده( ها و سیستمو تمام نظام اندشده
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نوعی باز  ور دو بخشی است و بهکلیت ساختار مزب .آورندمیوجود به کلیت که همان ساختار ژئوپلیتیکی در حال ظهور است را 

بازیگران  .باشد ولی با هویت، کارکرد، انگیزه، ساختار رهبری و ساختار فضایی متفاوتمیسرد  ساخت، ساختار دوقطبی دورة جنگ

و مواضع  هامتشکل و برخوردار از منافع، دیدگاه های هر یک از واحدها و یا اجزای حلقوی ساختار در قالب یک منظومه نسبتاًو دولت

هر یک از دو بخش ساختار که از هویت و کارکرد یکسان حلقوی  و اجزای هاتا حدی مشترک، خود را در حال رقابت با سایر منظومه

نمایند و سعی بر توسعه حوزه نفوذ خود در قلمروهای رقیب از سویی و انجام اقدامات بازدارنده در میدیگر رقابت یکبرخوردارند با 

 هایکند و منظومهمنظومه و حلقه شانگهای رقابت می باو حلقه ناتو با اتحادیه اروپا  طور مثال منظومهبه  .ز سوی دیگر دارندبرابر رقبا ا

هر چند در شرایطی که مصالح آنها ایجاب نماید به تاکتیکی با  .کنندآسیا رقابت می نفتا با اتحادیه اروپا و هر دو مجموعه با شرق

عنوان قلمرو همکاری و رقابت بین دو بخش ساختار تواند به به طور خاص میمنظومه اقیانوس آرام نیز  .کنندمی همدیگر همکاری نیز

 .ژئوپلیتیکی جهان کارکردی دوگانه داشته باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل 

 (21دو بخشی در حال ظهور جهان )اوایل قرن : دورنمای ساختار ژئوپلیتیکی 2شماره 

 (8: 1389نیا، )منبع: حافظ 1388مدل از: حافظ نیا، 

 

گیری است و احتمال وقوع آن نیز وجود دارد، جهان ابتدا به در ساختار ژئوپلیتیکی در حال ظهور جهان که به آرامی در حال شکل

هریک از دو قلمرو مزبور شود که رهبری دو بخش یا قلمرو کلی، یعنی غرب و شرق، شامل فضاهای کنترل، سلطه و نفوذ تقسیم می

های هر باشگاه پذیرد. قدرتصورت میآن  ترهای ضعیفقدرت های درجه یک و درجه دو جهان و با مشارکتتوسط باشگاهی از قدرت

ا، نی)حافظ پندارندهای باشگاه دیگر میدارای همجواری جغرافیایی و مواضع مشترک بوده و خود را در برابر و در حال رقابت با قدرت

1389 :5-2.) 

 ساختار ژئوپلیتیک منطقه 

الگوی نظام ژئوپلیتیک جهانی نه فقط بر پایه کشورها استوار است، و نه بر پایه وجود تنها یک سازمان رسمی در مقیاس جهانی، بلکه 

المللی فرض کرده و ثانیا مناسبات قدرت را نه فقط میان اوال فرایند قدرت جهانی را بسیار پیچیده و ورای مرزهای مشخص بین
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(. منطقه 156: 1377داند )میرحیدر، غیر رسمی، بلکه میان این بازیگران و محیط جغرافیایی آنها میبازیگران متعدد رسمی و 

ای که بین اروپا، آفریقا و جنوب شرق آسیا واقع شده و دارای چند خاورمیانه از نظر نظامی و استراتژیکی بسیار با اهمیت است. منطقه

المندب و کانال سوئز است. بنابراین تسلط بر این مناطق استراتژیکی، مزیت مهم نقطه استراتژیک از جمله تنگه هرمز، تنگه باب

نظامی و استراتژیکی ایجاد خواهد نمود و همین امر یکی از دالیل مهم چالش دو ابرقدرت ایاالت متحره آمریکا و اتحاد جماهیر 

 (.89: 1373رفت )هودشیان، شوروی در دوران جنگ سرد به شمار می

( نظم ترکیبی. 3زا، ( نظم درون2زا، ( نظم برون1توان سه گونه و به شرح زیر تجزیه و تحلیل کرد: ایی در خاورمیانه را میگرمنطقه

 ,wardتواند تشکیل شود )نماید نظم منطق در خاورمیانه با عوامل زیر میبا توجه به این سه ویژگی که عوامل مشارکت را ارائه می

1999: 202.) 

منطقی تلقی کردن بازیگران داخلی و خارجی،  -4ارتباط متقابل،  -3الگوی منظم ارتباطات و تعامالت،  -2جغرافیایی، موقعیت  -1

 ای از خودمختاری. درجه -6های درون سیستمی، غالب بودن کنش -5

پروازی و اهداف و شیوه تعامل ای در خاورمیانه، بستگی به ساختار و دامنه بلند باید توجه کرد که توفیق هر گونه ساختار منطقه

المللی دارد. عالوه بر اهمیت نظامی و استراتژیکی منطقه خاورمیانه، ارزش اقتصادی این منطقه نیز بسیار کشورها و ساز و کارهای بین

تی آن در ای را در طور تاریخ و به ویژه پس از دوران کشف نفت اهمیت حیاای و فرامنطقههای منطقهحیاتی بوده و توجه قدرت

صنایع، به خود جلب کرده است. اهمیت انرژی در دنیای صنعت و به فروش رساندن کاالهای صنعتی در بازارهای مصرف بر کسی 

پوشیده نیست و این منطقه هر دوی آنها را داراست. هم ذخیره انرژی جهان را در خود نهفته دارد و هم بازارهای پر مصرف آن منافع 

ترین مناطق تحت نفوذ شود که در دوران جنگ سرد، این منطقه از حساسآورد. بنابراین مالحظه میارمغان می ای را بهخیره کننده

تازی ایاالت متحده نیز از اهمیت این منطقه کاسته نشده و رفت و با پایان گرفتن جنگ سرد و یکّهو بلوک شرق و غرب به شمار می

در زمان جنگ سرد، مسابقه  های موجود میان کشورهای منطقهشود. تنشن آن قلمداد میهمچنان محل تعارض منافع آمریکا و رقیبا

های ها و قدرتتسلیحاتی بزرگی را بوجود آورد که همین مسابقه تسلیحاتی به عنوان یکی از منابع مهم درآمد استراتژیک ابرقدرت

ای تولید کننده تسلیحات، به حفظ های فرامنطقهها و قدرتتوان گفت که ابرقدرتگردید. بنابراین به جرات میجهانی محسوب می

و تداوم منافع ناشی از فروش تسلیحات، از تنش و تشنج موجود میان کشورهای منطقه یا شرط حفظ توازن نسبی بین آن راضی و 

حفظ استمرار منافع و  خوشنود بودند. اما پس از جنگ سرد و فروپاشی شوروی، اگر چه ایاالت متحده تالش کرده تا به منظور

به مرکزیت جمهوری اسالمی ایران را جایگزین تهدیدات « اسالم انقالبی»درآمدهای کالن حاصل از فروش تسلیحات، خطر به اصطالح 

ترین های مضاعفی را در پیش گرفته تا مهمبلوک شرق و شوروی از یک سو و رژیم صهیونیستی از سوی دیگر نماید، اما همزمان تالش

ری اعراب و اسرائیل را که بزرگترین مانع تسلط نسبتاً مطلق آمریکا بر منطه و انرژی آن یعنی درگی ثباتی منطقهل و عامل بیمعض

شود، برطرف کند و در این راه هر جریان مخالف را منزوی و سرکوب کند. تسلط بر منابع و مسیرهای انتقال انرژی محسوب می

تواند با استفاده طمئن و ارزان انرژی، آنچنان قدرتی در اختیار ایاالت متحده قرار خواهد داد که میمنطقه و استمرار جریان سالم، م

 از این اهرم فشار به ایفای نقش رهبری جهان پرداخته و رقبای اروپایی و ژاپنی خود را تحت کنترل داشته باشد. 
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های طوالنی بین اعراب و اسرائیل از بزرگترین موانع و کشمکش هابی شک، ادامه این سلطه نیازمند به محیطی امن است که درگیری

شد ها پیش اعمال میهای راست عرب از سالاین امنیت است. بنابراین فشارهای فزاینده آمریکا بر اسرائیل به منظور سازش با جناح

ازش نابرابر بدهد، تا از این رهگذر غرب بتواند و در این راستا سرانجام اسرائیل را مجبور ساخت تا امتیازاتی را برای رسیدن به یک س

: 1386ها را مهار نماید )اخباری و ایازی، آفرینیلیج فارس حفظ کند و خطرات مخاطرهمنافع حیاتی خویش را در منطقه بویژه در خ

47-45.) 

 همسایگان تعداد 

دومین کشور جهان از نظر تعداد همسایگان است  همسایه از طریق خشکی و دریا پس از روسیه 15بطور کلی کشور ایران با داشتن 

های مستقل کویت، عربستان، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و ملت – جنوب با دولت این کشور از(. 73 :1387)عباس شوازی، 

غرب با ترکیه و عراق  ارمنستان و از از شرق با پاکستان و افغانستان، از شمال با ترکمنستان، قزاقستان، روسیه، آذربایجان و عمان،

خود مختار داغستان، نخجوان و کالمیک، در شمال غربی و غرب با حکومت  هایهمجوار است. اما ایران همچنین در شمال با جمهوری

عربی؛ یعنی ابوظبی، دبی،  نشین از هفت امیر نشین تشکیل دهنده امارات متحده کردستان عراق و در جنوب با شش امیری امنطقه

 . (22 – 24 :1379پور، )کریمی الخیمه همسایه استالقوین و رأسعجمان، ام شارجه،

 ثبات وبی ثباتی سیاسی واقتصادی:

میالدی با نام اقلیم خودمختار کردستان به دنبال توافق پیمان خودمختاری  1970خودمختاری در کردستان عراق در واقع از دهه 

برقرار و شورای قانونگذاری در شهر اربیل با اعتبار اسمی در مناطق کردنشین اربیل، دهوک میان حکومت عراق و رهبران کرد عراقی 

های نظامی متعدد میان کردهای خواهان خودمختاری و نیروهای حکومت عراق تا زمان بود. درگیریو نیز در سلیمانیه تأسیس شده 

شورای امنیت سازمان ملل  688کرد منجر به صدور قطعنامه  در عراق تداوم یافت و مسأله تأمین امنیت پناهجویان 1991خیزش 

متحد شد که سبب توجیه انجام عملیات تأمین آسایش به منظور تأمین امنیت اقلیم کردستان عراق در جریان حمالت نیروی هوایی 

شد. منطقه پرواز ممنوع دهوک و بودند انجام میرسانی به پناهجویان کرد نیز که از آزار و اذیت فرار کرده شد و همزمان کمکمی

 شد.داد، اما سلیمانیه و کرکوک را شامل نمیاربیل را پوشش می

های خونین بعدی میان نیروهای عراقی و نیروهای کرد شد. اندک زمانی پس از آن، توازن درگیری ساز بروز زنجیرهاین مسئله زمینه

از منطقه خارج ساخت. از آن زمان  1991رمندان حکومتی خود را از در اکتبر قوا به دشواری برقرار شد و عراق نیروهای نظامی و کا

به بعد کردستان عراق تحت رهبری دو حزب کردی عمده، حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان، خارج از کنترل 

 م و سرود ملی ویژه خود را برگزید.بغداد به یک منطقه مستقل دوفاکتو تبدیل شد. اقلیم کردستان عراق از آن زمان پرچ

برگزار کرد. حزب دموکرات کردستان عراق اکثریت آرا را در مناطق دهوک  1992اقلیم کردستان عراق انتخابات پارلمانی خود را در 

ای گسترده و اربیل به دست آورد، در حالی که اتحادیه میهنی کردستان درمناطق سلیمانیه و دیاله )به ویژه خانقین و کفری( رأی

آورد. در نتیجه این انتخابات پارلمان کردستان میان اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جالل طالبانی و حزب دموکرات کردستان 

 عراق به رهبری مسعود بارزانی دوشقه شد.
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ردستان را به اجرا ، برنامه محاصره اقتصادی اقلیم کم1991حکومت عراق پس از خارج ساختن نیروهایش از کردستان دراکتبر 

 شد.های نفتی و غذایی را شامل میگذاشت که محدودیت

ای براقتصاد کردستان گذاشت و ازتجارت میان کردها و های سازمان ملل متحد در قبال عراق نیز تأثیر گستردهافزون بر این تحریم

عراق و جهان خارج از طریق بازارسیاه انجام که تمام مبادالت اقتصادی میان کردستان کرد، چنانهای دیگر جلوگیری میملت

 گرفت.می

زمان داعش در شمال عراق ظهور کرد. ارتش عراق در مقابل کردند، همآماده می 2014پرسی سال وقتی کردها خود را برای همه

 ای شدند تا جای خالی ارتش عراق را پر کنند.داعش مقاومتی نکرد. به این ترتیب کردها وارد جبهه تازه

المللی به رهبری آمریکا بیش از پیش تقویت این شرایط جایگاه کردها را به عنوان نیروی نظامی ضد داعش و همراه با ائتالف بین

 2018پرسی را سوم مهرماه را به تعویق انداخت تا آن که تصمیم گرفت همه 2014پرسی سال کرد. دولت اقلیم کردستان عراق، همه

 .کردندبرگزار م

 :ن دولت اقلیماپوزیسیو

همزمان با ناآرامی ها در کشورهای عربی که به بهارعرب شهرت یافت، کردستان عراق نیز شاهد اعتراضاتی علیه حکومت اقلیم 

کردستان عراق بود. در این نا آرامی ها تعدادی از شهروندان شهر سلیمانیه توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. حکومت اقلیم 

دولت این منطقه منتخب یک انتخابات آزاد است و نباید کردستان را با کشورهای عربی مقایسه کرد، اما کردستان می گوید که 

سال است بر تمام جنبه های زندگی مردم  20احزاب مخالف می گویند که دو حزب حاکم مانند رژیم های دیکتاتوری منطقه 

 حاکمند.

با سنگ به ساختمان شاخه چهارم حزب دمکرات کردستان درسلیمانیه جرقه اعتراضات کردستان زمانی زده شد که مردم معترض 

ردومیدان حمله کردند. نگهبانان به طرف تظاهر کنندگان تیراندازی کردند وتعدادی از مردم کشته شدند. این ناآرامی ها ادامه پیدا ک

 سرای سلیمانیه به میعادگاه مخالفانی مبدل شد

 ودند.که خواهان تغییرات اساسی دردولت ب 

اگر برای بیست سال در »حمه توفیق، سخنگوی حزب مخالف گوران، می گوید که کردستان حکومتی دیکتاتوری دارد. اومی گوید: 

 «قدرت باشید و به کسی اجازه چالش قدرت را ندهید، این دیکتاتوری نیست؟

ها نتوانسته ه مخالفانش معتقدند او در این سالکند کپرسی پافشاری میمسعود بارزانی در حالی بر تصمیم خود برای برگزاری همه

درسطح خودمختاری، اقلیم کردستان عراق را،موفق اداره کند. تورج اتابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در هلند 

داری، های درست حکومتباید در حقیقت کاستی این حکومت را عمدتاً در نداشتن سیاست»گوید:ازمیراث دولت مسعود بارزانی می

دهنده ای نیست که نشانساالری و در حقیقت پرهیز از فساد جستجو کنیم. متأسفانه کارنامه این حکومت کارنامهشفافیت، شایسته

 ساالریها تالش کرده باشند جلوی این فساد را بگیرند یا تالش بکنند حداقل آن شایستهرفتاری باشد که رهبران سیاسی در این سال
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را که قول داده بودند لحاظ بکنند. اگرنگاه بکنیم به ساختار سیاسی حکومت اقلیم شمال عراق؛ این ساختار، همان ساختار سنتی 

عشیرتی است که سلسله مراتبش هم رعایت شده، بدون پایبندی به قانون، قانونی که خود اینها، برکشیدگان کُردها، در مجلس 

ای مسعود بارزانی تکیه زده برریاست این اقلیم و دردو سال گذشته مجلسی نداشتیم ومجلسی خودشان تصویب کردند. همچنان آق

پرسی رامشروعیت ببخشند، تالشی است درحقیقت به تحکیم وضعیت کنونی و موقعیت آقای را که فراخواندند برای این که این همه

 بارزانی.

و آنجا مطرح کرده. یعنی یک کالم اگر بخواهم بگویم، یعنی آنچه  این بحثی است که در حقیقت جنبش تغییر حزب گوران، اینجا

 «یشان،متأسفانه جامه عمل به خود نپوشاند.رداجهان برای کردها امیدواربود ببیند، دراین دوره حکومت

 سطح روابط با همسایگان 

حجم متوسط و تعداد  ای با وجودناحیهنظیر ایران در گسترش روابط فضایی بین استعداد بسیار بزرگ و در واقع بی استفاده از

هایی قرار موقعیتی، فضای سرزمینی ایران را در مرکز تالقی دولت ها قرار نداشته است. چنینهمسایگان زیاد، در کانون توجه دولت

توانسته می ونی خودتعامل فضایی همه جانبه هستند. در واقع ایران با استفاده از موقعیت مرکزی و کان داده که بطور ماهوی نیازمند

گرچه بعضی از کارشناسان بر این باورند که تعداد زیاد (. 22 – 24 :1379پور، ای باشد )کریمیهمبستگی بین منطقه کانون صلح و

شود که این امر ایران باشد، اما با نگاهی به وضعیت کشورهای همسایه روشن می تواند منبع مشاجره و تضاد برایهمسایگان می

باشند، انرژی کم نیازمند به ایران می ند به عنوان یک فرصت برای ایران قلمداد شود. چرا که بعضی از این کشورها در اثر منابعتوامی

در خشکی هستند و ایران  رهمچنین همسایگان شمالی ایران اکثراً محصو .توان به پاکستان و ترکیه اشاره کردکه از جمله آنها می

 .رافیایی خود برای اتصال آنها به دریاهای آزاد استفاده کندجغ تواند از موقعیتمی

 با ماهیت ترکیبی مولفه های ژئوپلیتیک  -4-3

  (طبیعی یا انسانی)موقعیت مرکزی 

سیاسی، مذهبی، اقتصادی و غیره یا مرکز مهم عبور  یلالمللی به دالاست که محل رفت و آمدهای زیاد بین یموقعیت مرکزی موقعیت

 به دلیل قرار گرفتن بین ،همانگونه که از نظر تاریخی در مسیر عبور راه ابریشم قرار داشت المللی باشد. ایرانارتباطی بینراههای 

ترین مسیر اروپا از سوی دیگر، کوتاه قفقاز و خلیج فارس از یک سو و همچنین قرار داشتن بین آسیا و ،کشورهای آسیای مرکزی

 ن از شمال به جنوب وهای شوسه و آهبرای عبور راه

 . (115: 1389های نفت و گاز آسیای مرکزی به اروپاست)مختاری و نصرتی، عبور لوله

 موقعیت گذرگاهی 

 یک کشور ترانزیتی مطلوب ،خشکی آسیای مرکزی دارد ای که برای منطقه محصور درویژه ایران با موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک

حتی از طریق ترکیه به اروپا برساند.  گاز قزاقستان و ترکمنستان را به بهترین شکل به دریای آزاد وتواند تولیدات نفت و است و می

ترین، و سیاسی کردن راه انتقال نفت و گاز، هنوز ایران به عنوان امن با وجود تالش دولت آمریکا برای نادیده گرفتن این ویژگی

به لحاظ  (.115: 1389ابع انرژی به آبهای آزاد مطرح است )مختاری و نصرتی، ترین مسیر برای انتقال منترین و کوتاهاقتصادی
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دهد و در جغرافیایی آب و خشکی را به هم پیوند می موقعیت ارتباطی، فضای جغرافیای ایران در محور شمال و جنوب دو عرصه

  .وب شرقی قرار داردآسیا و اقیانوسیه، بویژه آسیای جنوبی و جن های اروپا ومسیر عمومی ارتباط قاره

  طول مرزها 

کیلومتر مرز دریایی  1259در خلیج فارس حدود  کیلومتر و 784کیلومتر، در دریای عمان حدود  657ایران در دریای مازندران حدود 

مهم در شمال دسترسی ایران به دو عرصه آبی (. 207: 1383مند است )ملکوتیان، بهره دارد. بنابراین از مزایای اقتصادی و دفاعی آن

انرژی نفت و گاز به عنوان مبنای عمده  جنوب کشور، هم به لحاظ حمل و نقل دریایی و هم به لحاظ شیالت و وجود ذخایر عظیم و

بخش شمال و شمال شرقی خلیج فارس را تماماً سواحل ایران پوشانده (. 92: 1386نیا، )حافظ شوندقدرت ملی کشور شناخته می

وجود این سواحل (. 12: 1384، است )الهی کیلومتر 1259عباس  دهانه اروند رود تا بندر خلیج فارس از ایران درمرزهای طول است. 

خود زمینه توسعه امر همچنین منابع آبزی در خلیج فارس باشد و این  طوالنی باعث شده تا ایران صاحب ذخایر عظیم نفت و گاز و

 مهیا کرده است.  و افزایش قدرت ایران را

 اکل مرزهش 

طبعاً مسیر خطوط اصلی کشتیرانی از شرق به غرب را  دهد وترین کانال قابل کشتیرانی را تشکیل میمحور خلیج فارس که عمیق

 عمق ،متر( 91ترین نقطه )عمیق گذشته از آن خلیج فارس آبراهی است که صرف نظر از .در بر دارد، نزدیک به سواحل ایران است

 5جنوب و رأس خلیج فارس، اعماق بین  متر است، در حالی که در منطقه ساحل جنوب شرقی، 73تا  40 عمومی منطقه محور بین

آورد و اکثراً مسئول ایجاد آن از نظر کشتیرانی مشکالت بسیاری به بار می متر عادی است. این عمق کم و توزیع نامتعادل 10تا 

المللی شناورهای بین آمد ای سرزمینی برای کشورهای ساحلی حق نظارت رفت وهای دریایی در آبهاست. ایجاد آبراه های ترددگلوگاه

چون مسیر شمالی این طرح در آبهای  ،تنب بزرگ و کوچک و فارور کند. در مورد طرح به اجرا در آمده در دو طرف جزایررا ایجاد می

دولت ایران  ها بر عهدهللی، نظارت بر عبور و مرور کشتیالمرانی بینیطبق اصل اول مقررات مربوط به کشت سرزمینی ایران قرار دارد،

مخابراتی و نصب عالئم کمک ناوبری را دریافت کند.  هزینه ارائه خدمات ،است و طبق اصل دوم همان مقررات دولت ایران حق دارد

 سیری و ،فتن جزایر ابوموسیاستراتژیک جزایر مذکور افزوده است. از طرف دیگر قرار گر گذشته از آن، وجود این طرح بر اهمیت

اند، سبب اهمیت استراتژیک این جزایر خارک در مسیر خطوط اصلی کشتیرانی که به طرف جنوب و غرب خلیج فارس کشیده شده

 رعدد آن مسکونی است. این جزای 12جزیره در خلیج فارس دارد که  31ایران حدود  (.578 – 582: 1367شده است ) میرحیدر، 

های عمیق برای لنگر انداختن کشتی های خلیج فارس واقع و به دلیل داشتن سواحلترین قسمته در یکی از عمیقمانند خارک ک

دریایی  توانند مانند ناوگان ثابتی در خدمت دفاع از مرزهای جنوبی ومی ترین اسکله نفتی جهان را داراست،بزرگ مناسب و بزرگ

 (. 211 – 213: 1383ملکوتیان، ) کشور باشند

سازد، نه تنها برتری نظامی و جمعیتی این کشور در منطقه است، بلکه می از دیدگاه استراتژیک آنچه وضع و موقعیت ایران را ممتاز

خروجی آن، در حاکمیت  و یهای ورودترین جزایر استراتژیک در تنگه هرمز و بر سر راهحقیقت است که حساس در نظر گرفتن این

تعدادی  جزایر بهتر و موثرتر قابل تأمین و حفظ است. ایران بر در تنگه هرمز با استفاده از موقعیت استراتژیک این ایران است. امنیت

 و استراتژیک در تنگه هرمز و خلیج فارس حاکمیت دارد که از آن میان شش جزیره که زنجیره موقعیت ممتاز جزایر برخوردار از از
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الرک، قشم، هنگام، تنب بزرگ و ابوموسی  ، اهمیت بیشتری دارند. این جزایر عبارتند از: هرمز،دندهقوسی دفاعی ایران را تشکیل می

  (.85 – 87: 1385مجتهدزاده، ) از یکدیگر قرار دارند کمیکه در فاصله نسبتاً 

 سطح مناسبات مرزی 

یک کشور در مجموعه نظام ی جغرافیای المللی، نقش عواملهای ملی و بینهای موثر در اتخاذ استراتژیترین شاخصیکی از مهم

دو کشور همسایه نیز از جایگاه راهبردی در جهت اتخاذ  یمرزهای جغرافیای شود.به ژئوپلیتیک تعبیر می از آن جهانی است که

شترک مپرداغ نقطه مرزی مالمنطقه دا جغرافیای ایران و عراق از باشد.های کلی در روابط دو کشور همسایه برخوردار میسیاست

 تواند موجب امنیت،این مرزها از یکسو می کیلومتر مرز مشترک دارند.1458تا دهانه فاو، چیزی در حدود  عراق ترکیه و ایران،

های دراز مدت و تنش ثباتی و درگیریتواند عامل بیگسترش روابط تجاری و اقتصادی باشد و در نقطه متقابل آن می همبستگی،

کند. ناپلئون بناپارت معتقد بود: ت جهانی ایفا میخ اثبات کرده است که جغرافیا نقش کلیدی در معادالتاری میان دو کشور باشد.

ن، هانس مورگنتا، کمشود. بعدها دانشمندانی همچون اسپایسیاست خارجی یک کشور از طریق وضع جغرافیای آن کشور تعیین می

در دوره جنگ . (2005 تبیان،) از عواملی است که یک کشور بر آن مبتنی است یموقعیت جغرافیای م کردند:اعال رودلف اشتاین، و...

جغرافیا همچنان در خدمت  ،بندی دنیا به دو اردوگاه غرب و شرق و دو قطبی شدن جهان ثابت کردتقسیم (1947-1989)سرد 

دسی کشور، فضا و تقسیمات آن، شکل هن وسعت خاک، مانند موقعیت جغرافیایی، یتیکلیجنگ و قدرت است و عوامل ثابت ژئوپ

ترین کی موجود ایران و عراق در مهمیهای ژئوپلیتهمچنان در اولویت هستند. چالش ،هاناهمواری و ، مرزها، شبکه آبهایوضع توپوگراف

گ حیاتی عراق جله و فرات به عنوان شاهرهای دهمچنین رودخانه گردد.های نفتی فاو تبیین میابعاد خود در منطقه اروندرود و چاه

و یا نحوه  هااین رودخانه برداری ازمورد میزان بهره عراق همواره در د.نیآبه حساب می کی این کشوریاز عوامل موثر ساختار ژئوپلیت

 هایی داشته است.کشتیرانی و ترتیبات امنیتی با همسایگان خود یعنی ترکیه و سوریه و ایران منازعه و تنش

 یخواهر خواندگ باشند.یم یهمکار یهاتیظرف یدارا ییایو در یحمل و نقل مسافر ،یامور بندر یکل نهیعراق در سه زم و رانیا

عراق در بنادر  یتیترانز یهاالبه کا ژهیو تالیتسه ارائه گر،یکدی بنادر در یعراق و یرانیا نیطرف یگذارهیخرمشهر، سرما بنادر بصره و

 یدفاتر تجار جادیا نیو همچن یعاتالاط یتخصص یهابانک جادیو ا ی، مطالعاتیمهندس یفن یهایو خرمشهر و همکار ینیامام خم

شرکت  لیبنادر خرمشهر و بصره، تشک نیب مسافر ییایدر مسئله حمل و نقل نهیدر زم نیهمچن دو کشور مطرح است. بنادر در

رودخانه  نیا یروبیال باشد.یم نیطرف یکارمه یهاگاهیاز جا گرید یکی زین ودراروند مورد توجه است. یمشترک حمل و نقل مسافربر

 .است یاژهیو تیاهم یدارا زین شودیدو کشور محسوب م مرز لومتر،یک که در صدها میعظ

   از منابع طبیعی و انسانی بهره وریتوان 

شهرهای کردستان عراق اقتصاد کردستان عراق مبتنی بر درآمدهای نفتی است، از محل درآمدهای نفتی ساخت و ساز زیادی در 

کشور جهان در زمینه های نفت و گاز قرارداد سرمایه گذاری امضا کرده است. این منطقه  17صورت گرفته و با شرکت های زیادی از 

های اقتصادی برای این الملل دستاوردهای مثبتی در زمینهمنابع زیرزمینی گاز و فلزات نیز دارد. سازگاری این حکومت با نظام بین

 است.منطقه داشته 
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هزار تن از  360000بدیهی است، اقلیم کردستان عراق ـ چه در بخش گردشگری تفریحی و گردشگری سالمت ـ سالیانه پذیرای 

های مختلف از جمله نیروی کار ایرانی ها به ویژه دهند و در زمینهاقلیم است که نیمی از این گردشگران را بخش سالمت تشکیل می

 ان ایران بیشتر نیروی کار ایرانی را تشکیل می دهد، فعالیت می کنند.کردهای کردست

میلیارد دالر درسال و مبادالت  8(، حجم مناسبات تجاری میان کردستان عراق وترکیه بیش از 1391) 2013بر پایه آمار سال 

 است. درصد گزارش شده 4ز حدود میلیارد دالر بود. در آن سال نرخ بیکاری درکردستان عراق نی 5اقتصادی با ایران حدود 

که کردستان عراق از کنترل حکومت صدام حسین خارج شد، جمهوری اسالمی ایران رابطه نزدیکی  1991از همان روزهای اولیه سال 

ز با کردهای عراق داشته است. امروز مرزهای رسمی این منطقه بیشتر برای واردات مواد خوراکی ایرانی یا حمل کاالهای خارجی ا

 طریق خاک ایران به کردستان عراق استفاده می شود.

در چند سال گذشته، وضعیت اقتصادی و امنیتی کردستان عراق بهبود یافته و این منطقه به بازاری برای کاالهای کشورهای منطقه 

 ابتدا ایران یکی از بزرگترین شرکای تجاری حکومت اقلیم کردستان عراق بود.رتبدیل شده است. د

ایران در زمان رژیم صدام حسین برای مبارزان عراقی، به خصوص ما کردها پناهگاهی بود. این »هادی، استاندار اربیل می گوید: نوزاد

 «.باعث شد خیلی از ما درآنجا زندگی کنیم و پیوندهایی تاریخی بین ما ایجاد شود واین رابطه تا به امروزادامه دارد

ستان، این کاالهای ساخت ترکیه هستند که بازار را اشغال کرده، نه کاالهای ایرانی. یکی از اما در بازار به شدت مصرف گرای کرد

 مغازه داران بازار اربیل می گوید: بیشتر کاالهای او ساخت ترکیه است، زیرا مردم کاالی ترک ها را ترجیح می دهند.

شرکت ترکیه در زمینه های تجارت، صنعت نفت و  800شرکت ایرانی در کردستان عراق فعال هستند، اما بیش از  200کمتر از 

 طرح های بزرگ عمرانی منطقه فعالیت دارند. پروژه یک میلیارد دالری ساخت فرودگاه بین المللی اربیل توسط ترک ها انجام شد.

 نوزاد هادی می گوید:

که سطح زندگی مردم را ارتقا داده و بنابراین  عدم استقبال کردها از کاال های ایرانی به دلیل توسعه اقتصادی اقلیم کردستان است

 آنها به دنبال کاالهای مرغوب هستند.

 ازمندین شیهاساختیرز ینوساز یبرا خود، یشرق یو مقرون به صرفه بودن بازارها رانیدر ا یمهندس یهاشرفتیپ لیعراق به دل

خوزستان  بصره و شلمچه، یکابل نور ریدو کشور از دو مس ینور بریهمچون اتصال شبکه ف یگریمسائل د باشد.یم رانیبا ا یهمکار

 ،یپژوهش و یخدمات اکتشاف. (1385 وزارت ارتباطات،) باشدیم تیحائز اهم نیطرف یاهیهمکار یبرا زیکردستان ن در لیو ارب

مطالعات  یهاارائه خدمات در بخش ،یحفار اتیو عمل ینگاررزهل العاتاطیر تفس و ریتعب ،یشناسنی، زمیاکتشاف مطالعات مانند

کم آب جنوب عراق  یب استانهاآ نیتام جهت در یمسئله همکار نیو آموزش و پژوهش و همچن نیتورب راتیمخازن، تعم یمهندس

ش در بخ موثر باشد. کشور جهت مستحکم شدن مناسبات دو در تواندیم است برخوردار یاژهیو گاهیجا از کشور نیا یکه برا

و در   باشددشت هورالعظیم حائز اهمیت می و شلمچه و خرمشهر یمناطق مرز صادرات خرما در و دیتول همچون گرید یهایهمکار
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و  نانیو مرزنش یبوم نیاشتغال ساکن صنایع دستی منطقه در جهت ایجاد تیو حما یمتعدد مرز یهابازارچه جادیا ،ترعیوس ینما

 در خوزستان و جنوب عراق نیز تاثیر بسزایی دارد. دو کشور یفرهنگ یهمبستگ

 تجزیه تحلیل و نتیجه گیری -5

قدرت ملی، جایگاه ویژه ای دارد و بخش عمده ای  کشور ایران به لحاظ برخورداری از مولفه های جغرافیایی قدرت آفرین و موثر در

 جغرافیایی موثر بر قدرت ملی شامل موقعیت جغرافیایی )موقعیتتمام عوامل و فاکتورهای  از قدرت ملی ایران ناشی از جغرافیاست. در

اقلیمی و ...(، کیفیت سرزمین )وسعت،  استراتژیکی، موقعیت ژئوپلیتیکی و همسایگان، موقعیت ارتباطی، موقعیت دسترسی، موقعیت

 شکل کشور، کیفیت فضا، توپوگرافی، عوارض درونی و

غذائی( و منابع زیر زمینی )شامل منابع  ب، خاک، پوشش گیاهی و سایر منابع زیستی وپیرامونی کشور(، بنیادهای زیستی )شامل آ

 استراتژیک(، که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، کشور ایران دارای وضعیت بسیار انرژی، منابع معدنی اعم از استراتژیک و غیر

 است. مناسبی است و پتانسیلهای باالئی را در تمام این زمینه ها دار

منطقه ای و حتی جهانی شدن ایران فراهم کرده  پتانسیل های جغرافیایی قدرت ملی ایران به طور بالقوه شرایط الزم برای قدرت

نیروی انسانی با کیفیت میتوان این پتانسیل ها را بالفعل کرد. با توجه به مطالب ذکر شده  است که با مدیریت مناسب و استفاده از

لحاظ قدرت ملی بالمنازع دور از دسترس  لقوه جغرافیایی ایران، رسیدن ایران به مقام اول خاورمیانه و جهان اسالم بهپتانسیل های با و

و مدیریت مناسب، پتانسیل های بالقوه تولیدقدرت، بویژه حوزه جغرافیایی آن  نیست، تنها باید باعامل جغرافیایی، جمعیت باکیفیت

می ایران به خصوص الق جدید فرصت های فراوانی نیز در حوزه افزایش نقش منطقه ای جمهوری اسبالفعل کنیم. عرا را بیش از پیش

راس  زبانی ومذهبی در"های نژادیمنطقه خاورمیانه در روابط با قدرت های بزرگ فراهم کرده است.در درجه اول با حضور عنصردر

دن کراز این لحاظ ، فراهم بدین معنی که  .را فراهم آوریم درمنطقهتعلقات ژیئوپلیتیکی حکومت عراق، زمینه های تقویت نقش 

زایش نقش منطقه ای ایران داشته ، افبسترهای شکل گیری یک ائتالف استراتژیک بین ایران و عراق ، نه تنها آثار مثبتی بر میزان 

با تقویت روابط دو بعدی  مراحلدربلکه می یابد کاهش سنتی نه تنها بلکه هزینه های امنیتی ایران را در مقابله با یک رقیب نظامی 

خاورمیانه  ای را در امنیتی منطقه -جدید در چارچوب نظام سیاسی  تالفیری یک ائگجانبه میان ایران وعراق ، زمینه های شکل 

به راه حل اجتماعی واقتصادی به منظور دستیابی  "فرهنگی"میآورد تا مباحث رشد وتوسعه روزافزونی را درزمینه های فکری فراهم 

قطع به یقین با توجه به مولفه  .آب ومشکالت زیست محیطی در منطقه ای فراهم آورد "های مناسب درحوزه چالش های فعلی : مرز

های منابع جغرافیایی قدرت که ایران در اختیار دارد با مدیریت صحیح و کارآمد میتواند در به سامان کردن مشکالت مناطق مرزی 

با بکار بستن با استراتژیهای خوب و مناسب در مقاطع  "ران و عراق که بیشترین طول مرزها را ایران با عراق داردمشترک فی مابین ای

  میان و بلندمدت( نقش بسزایی داشته باشد. "مختلف زمانی )کوتاه

 :معضالت

وهستند که می توان مهم ترین آنها را با این حال و با وجود همه این جزئیات وواقعیت ها، کردها دراقلیم با چندمشکل عمده روبه ر

 چنین دسته بندی کرد:
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. اقلیم کردستان از لحاظ جغرافیایی بین ایران،عراق، سوریه و ترکیه محصورشده است و به عبارتی دیگر به دنیای خارج راه ندارد. 1

چنین چیزی تابع عوامل مهمی از جمله بقای اگرچه تا حدودی امکان آن به وجود آمده که اقلیم از راه ترکیه به خارج راه پیدا کند، 

 قدرت حزب عدالت و توسعه است.

.کردها در عراق، غیر از درآمدهای نفتی، منبع اقتصادی دیگری ندارند و فروش نفت و گاز از راه ترکیه و حتی با توافق احتمالی 2

بیل و بغداد به وجود آمده است، حقوق کارمندان، معلمین ایران، با ابهامات  فراوانی روبه روست. در شرایط فعلی که اختالفاتی بین ار

و نیروهای پیشمرگ پرداخت نشده و اقلیم عمال در بحران اقتصادی قرار گرفته است. عالوه بر این، ویژگی های خاص ساختار حزبی 

برای نظارت و حسابرسی وجود و قدرت موروثی و خاندانی، رانت پیچیده فساد مالی را چنان توانمند و سایه گستر نموده که راهی 

 ندارد.

.حتی در صورتی که شیعه و سنی، به جدایی کردها رضایت دهند، احتمال حل شدن معمای پیچیده مناطق متنازع علیه یعنی 3

 است. رکرکوک و دیگر مناطق کردنشین خارج ازاقلیم به خاک کردستان، نزدیک به صف

دی و پیچیده است و نظر واحدی در مورد شیوه تقسیم قدرت و تعیین رهبری وجود . بین احزاب کُرد، رقابت و اختالف، بسیار ج4

ندارد. انتقال قدرت به صورت خاندانی و موروثی، قدرت گرفتن فرزندان مقامات اقلیم همچون فرزند مام جالل طالبانی، فرزندان 

از رانت های مالی وسیاسی، ازمهم ترین آسیب های  مسعود بارزانی، فرزند کوسرت رسول و سوءاستفاده مقامات مهم و فرزندان آنان

 اقلیم است که می تواند دردسرساز شود.

. عاملی که شاید از تمام این عوامل مهم تر و حیاتی تر است، این است که هیچ گونه اجماع نظر جهانی و منطقه ای در مورد پذیرش 5

ساختار محدود به کردهای عراق وجود ندارد. چرا که آمریکا و اروپا به استقالل کردها و ایجاد دولت مستقل کُردی حتی به صورت 

دنبال حفظ موازنه موجود هستند و برخالف تصورهای معمول، تجزیه عراق به سود آنان نیست و کشورهای منطقه از جمله ایران نیز 

 با این موضوع موافق نیستند.

 پیشنهادات و راهکارها 

 ر تقویت مناسبات ایران با اقلیم کردستان عراق:راهکارهای ارائه شده به منظو

 راه اندازی شبکه های صداوسیما جمهوری اسالمی ایران دراقلیم کردستان عراق -1

 راه اندازی بازارچه ها درنقاط صفرمرزی -2

 اقلیم کردستان -احداث اتوبان وآزادراه میان استانهای مرزی  -3

 پژوهشی با دانشگاه های صالح الدین -برپایی همایشها وگرده همائیهای علمی -4

 فعالیتهای بانکی وبیمه ای ایران دراقیلیم کردستان -5

 صنعتی مرتبط درمناطق مرزی با اقلیم کردستان-ایجادمناطق آزادتجاری -6
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 پیراپزشکی درمراکزاستانهای مرزی "مذاهب"احداث دانشگاه بین المللی درحوزه های علوم انسانی -7

 و...

 

 منابع

 انتشارات توس، جلد نخست. :مبانی سیاست، تهران (،1376) ابوالحمد، عبدالرحمن -

(، وضعیت خاورمیانه در ساختار ژئوپلیتیکی هزاره سوم، فصلنامه 1386اخباری، محمد و ایازی، سید محمد هادی ) -

 .3، شماره 3ژئوپلیتیک، سال 

فصلنامه ژئوپلیتیک،  ،موردی: جنوب غرب آسیا( مطالعهای )وزن ژئوپلیتیکی و نظام قدرت منطقه (،1385)اعظمی، هادی  -

 سال دوم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان.

انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و : بوموسی و جزایر تنب بزرگ و کوچک، تهراناجزیره  (،1386)افشار سیستانی، ایرج  -

 المللی، چاپ چهارم. بین

دانشکده فرماندهی و  :ایران، تهران ژئوپلیتیک قفقاز و سیاست خارجی جمهوری اسالمی (،1381) افشردی، محمد حسن -

 ستاد. 

 پیام نور. : انتشاراتجغرافیای انسانی ایران، تهران (،1388)فر، منصور بدری -

 پیام نور. : انتشاراتجغرافیای انسانی ایران، تهران (،1374)فر، منصور بدری -

سازمان عقیدتی سیاسی ارتش  :تهران داکترین و سیاستهای دفاعی و امنیتی، :نیت ملیام (،1382) تهامی، سید مجتبی -

 جمهوری اسالمی ایران

 (، ژئوپلیتیک برای همه، تهران: انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران.1396جان پرور، محسن ) -

 .3، شماره 6ژئوپلیتیک، سال (، نظریه ساختار ژئوپلیتیکی در حال ظهور جهان، فصلنامه 1389نیا، محمدرضا )حافظ -

 نشر انتخاب. :قدرت و منافع ملی، تهران (،1386)نیا، محمدرضا حافظ -

 پاپلی. : انتشاراتاصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، مشهد (،1386)نیا، محمدرضا حافظ -

 سمت. : انتشاراتجغرافیای سیاسی ایران، تهران (،1381)نیا، محمدرضا حافظ -

مدارس علمیه خارج از  سازمان حوزه ها و : انتشاراتاجتماعی، قم _ مبانی مطالعات سیاسی (،1379)نیا، محمدرضا حافظ -

 کشور.

جغرافیایی قدرت ملی جمهوری اسالمی  تحلیل مبانی(، 1378)نیا، محمدرضا و احمدی پور، زهرا و بدیعی، مرجان حافظ -

 .بیت مدرسدانشگاه تر :تهران ایران )پروژه تحقیقی(، فصل اول، مبانی نظری،

های ژئوپلیتیک موثر بر مداخله (، تبیین مولفه1396حسینی، سیده سمیره و جان پرور، محسن و مرادی، اسکندر ) -

، 2های جغرافیای سیاسی، سال، مجله پژوهشهای ژئوپلیتیک و مداخله بشردوستانهها و نظریهبشردوستانه براساس دیدگاه

 .1شماره 

 سمت. : انتشاراتامنیت ملی و نظام بین الملل، تهران (،1374) روشندل، جلیل -
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بودجه، گروه آمار و مطالعات  دفتر برنامه و : انتشاراتتهران ،1379-1387سالنامه آماری (، 1388)سازمان شیالت ایران  -

 توسعه شیالت.

 .1نشر دادگستر، جلد :تهران ،المللاصول روابط بین (،1378)زاده، سید حسین سیف -

 جغرافیایی نیروهای مسلح. سازمان :جغرافیا و استراتژی ملی ایران، تهران (،1387)وی، معصومه طاهری موس -

نیروی انتظامی، فصلنامه دانش انتظامی،  رابطه جغرافیا و امنیت با تاکید بر نقش و کار ویژه (،1387) عباس شوازی، علی -

 سال نهم، شماره چهارم.

 سمت. : انتشاراتهرانژئواستراتژی، ت (،1383) اهللعزتی، عزت -
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 فارسسازی روابط با کشورهای منطقه خلیج ژئواکونومی اسرائیل و تأثیر آن بر عادی

 3، آرش نصیری زرقانی2نژاد، فاطمه قاسم1بهادر زارعی
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 سیاسی، دانشگاه تهران، تهران. دانشجوی کارشناسی ارشد، جغرافیای 2

 . دانشجوی کارشناسی ارشد، جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران3

 

 

 چکیده

فارس بوده سازی روابط خود با کشورهای جهان اسالم بویژه در منطقه خلیج اسرائیل از بدو تأسیس تاکنون همواره بدنبال عادی

ئیل دو دلیل عمده دارد؛ اول وجود کشورهای مهم اسالمی در این منطقه که از فارس از سوی اسرا است. تأکید بر منطقه خلیج

تواند بحران عدم مشروعیت اسرائیل را برطرف نماید داران فرهنگ و تمدن اسالمی هستند و بدون شک توافق با این کشورها میداعیه

در جهان است. اسرائیل درصورت توافق و ارتباط با  و دوم، وجود منابع سرشار انرژی و بطورکلی اهمیت ژئواکونومیکی این منطقه

تواند برای خود اعتبار و مشروعیت کسب کند تا از انزوای سیاسی خارج شده و با سایر کشورهای جهان کشورهای این منطقه هم می

مند شده و فارس بهره ه خلیجتواند از انرژی سرشار منطقاسالم نیز مراودات و ارتباطات عادی و مشروع خود را برقرار سازد و هم می

های اخیر توانسته است با پوشش اقتصادی، روابط خود را با ریزی نماید. اسرائیل در دههای را پیروابط تجاری و اقتصادی حسنه

 کشورهای منطقه خلیج فارس آغاز کند اما بطورکلی هدف اصلی اسرائیل شکستن قبح تحریم کشورهای اسالمی برای برقراری روابط

ای و نیز تحلیل رویدادهای مرتبط، سعی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه-با این رژیم بوده است. این مقاله با رویکردی توصیفی

سازی روابط با کشورهای منطقه خلیج فارس را مورد بررسی قرار دهد. در نوشتار حاضر دارد تأثیر ژئواکونومی اسرائیل بر روند عادی

عنوان مراودات تجاری و با پوشش شده است که اسرائیل تاکنون به کمک عوامل ژئواکونومیکی توانسته تحت این نتیجه حاصل

 های اقتصادی، به قصد کسب مشروعیت سیاسی روابط خود را با برخی کشورهای منطقه عادی سازد.  فعالیت

 .فارس سازی روابط، منطقه خلیجژئواکونومی، اسرائیل، عادی واژگان کلیدی:
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 مقدمه  -1

فارس به دلیل وجود منابع سرشار نفت و گاز، در جهان امروز با توجه به نیازها و الگوی مصرف از جمله  از منظر ژئواکونومی، خلیج

نقاط پهنة گیتی نیز برای تأمین نیازهای خود در زمینه انرژی با رود. کشورهای دیگر در اقصیترین مناطق جهان به شمار میمهم

رسانند. اما آنچه که این وضعیت های اقتصادی و سیاسی مختلفی را به امضاء میها و توافقکشورهای تولیدکننده در این منطقه پیمان

را غیرعادی ساخته، حضور اسرائیل در این منطقه است که موجب نگرانی و تشویش کشورهای اسالمی گردیده است. هرچند اکنون 

خورد ولیکن این حضور تازگی فارس به چشم می علنی در برخی ممالک عربی حاشیه جنوبی خلیجنام اسرائیل بصورت رسمی و 

هایی داشته، اما تفاوت در این است که در گذشته این روابط با تر نیز اسرائیل با کشورهای مذکور مراودات و بده بستانندارد و پیش

سازی روابط اسرائیل با دو گرفته است. اخبار مربوط به عادیادی انجام میهای تجاری و اقتصواسطه بوده و بیشتر تحت لوای فعالیت

سازی روابط م. شوکی بود به جهان اسالم. عادی2020فارس یعنی امارات متحده عربی و بحرین، در اواخر سال کشور منطقه خلیج 

ها در تقبیح این اقدام بود و به از این واکنش کشورهای عربی منطقه با رژیم صهیونیستی، جهان اسالم را به واکنش واداشت؛ برخی

شدت از سوی این گروه از کشورها محکوم شد مانند جمهوری اسالمی ایران؛ و از سوی دیگر برخی کشورهای جهان اسالم از این 

شناسند به رسمیت می هایی که اسرائیل رارود به زودی این گروه از کشورها به فهرست دولتآمد استقبال کردند که این گمان میپیش

سازی روابط تنها یک اتفاق گیرند. این نکته را باید در نظر داشت که عادیافزوده شوند؛ کشورهایی مانند عمان در این زمره قرار می

ابط خود سازی روابط اسرائیل و مصر آغاز شد و تاکنون که اسرائیل روعادیم. با 1979و استثناء نبوده بلکه فرآیندی است که از سال 

نماید که اگر فارس، با کشورهای مراکش و سودان در افریقا عادی کرد نیز ادامه دارد و چنین می را پس از امارات و بحرین در خلیج

این روند تداوم داشته باشد کشورهای دیگری نیز از جهان اسالم، رژیم صهیونیستی را به رسمیت خواهند شناخت؛ لذا ضروری 

یابی شده و چگونگی، سازوکارها و پیامدهای آن در ابعاد گوناگون به تفصیل مورد مطالعه قرار گیرد. از رآیند ریشهنماید که این فمی

گذرد، وار و به هم پیوسته نمیم. به اوج خود رسید و زمان زیادی از این رویدادهای زنجیره2020آن جا که فرآیند مذکور در پایان سال 

های علمی مرتبط، این موضوع مهم را مورد واکاوی قرار دهند تا هم از جنبه ققان و اندیشمندان حوزهنماید که محمعهذا ضروری می

 کاربردی مورد استفاده قرار گیرد و هم به غنای ادبیات علمی این حوزه افزوده شود.

 

 روش تحقیق -2

آید. در این تحقیق با تکیه کاربردی به شمار می تحلیلی بوده و از نظر هدف جزو تحقیقات -نوشتار پیش رو دارای رویکردی توصیفی 

سازی های اینترنتی معتبر سعی در بررسی ابعاد ژئواکونومیکی روند عادیگیری از پایگاهای، اسنادی و نیز با بهرهبر منابع کتابخانه

 فارس دارد. روابط اسرائیل با کشورهای منطقه خلیج

 

 چارچوب مفهومی -3
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 ژئواکونومی -1-3

شود، به ها اعمال میهای اقتصادی بدون در نظر گرفتن سود تجاری، که از طرف دولتکونومی عبارت است از تحلیل استراتژیژئوا

های مشیهای حیاتی آن و به دست آوردن کلیدهای کنترل آن از طریق ساختار سیاسی و خطمنظور حفظ اقتصاد ملی یا بخش

های کلیدی اقتصادی را به دست تواند کنترل و اقتدار تمام منابع تولید و بخشطریق می مربوط به آن پرداخت. همچنین دولت از این

علیرغم وجود تعاریف متعدد (. 110: 1390های اقتصادی بپردازد )عزتی، های اقتصادی و قدرتبگیرد و به استحکام بخشیدن فعالیت

ی را چگونگی اقدام یک دولت برای ایجاد و اعمال قدرت و با توان ژئواکونومدلیل گستردگی و پیچیدگی موضوع مورد بحث، میبه

های ژئوپلیتیک است که (. از منظری دیگر، ژئواکونومی یکی از جنبه59: 1397استفاده از عوامل اقتصادی دانست )مختاری هشی، 

که عمدتاً با جغرافیا پیوند گیرند قرار می هایی از اقتصاد مورد توجهکند. در ژئواکونومی جنبهعنوان ابزار قدرت تأکید میبر اقتصاد به

شود، از آن به شود، و وقتی آب تبدیل به موضوع ژئوپلیتیکی میدارند. همچنان که بُعد فرهنگی ژئوپلیتیک، ژئوکالچر نامیده می

 -فیای سیاسی در جغرا(. 57: 1397شود، بُعد اقتصادی ژئوپلیتیک نیز ژئواکونومی است )مختاری هشی، هیدروپلیتیک یاد می

شود. ضمن تأکید بر جغرافیا در هر دو، در اقتصادی، رفتار کشورها در چارچوب منطق ژئوپلیتیکی و منطق ژئواکونومیکی تعیین می

این نکته را باید مدنظر داشت (. 669: 1393کرمی، شود )مرتضوی و علیاولی معضل مهم امنیت است و در دومی بر منابع تأکید می

توان به آن اقتصاد معطوف به سیاست و قدرت مطالعه نشود، جایگاه آن در ژئوپلیتیک نیست و مفهوم ژئواکونومی را هم نمیکه اگر 

شود که رشته و موضوع دیگری است. حتی چنانچه اقتصاد از دید فضا مطالعه شود، یک نظام نسبت داد و اقتصاد محض مطرح می

شود و عالوه بر آن اگر فضا از دید اقتصادی مطالعه شود، بحث دیگری به نام اقتصاد ح میعلمی دیگری بنام جغرافیای اقتصادی مطر

شود که در این صورت نیز بحث ژئواکونومی مطرح نیست. ولی هنگامی که اقتصاد با ای از علم اقتصاد است مطرح میفضا که شاخه

عنوان گیرد که در این صورت ژئواکونومی بهژئوپلیتیک قرار می خورد و با جغرافیا هم عجین است، در حوزهقدرت و سیاست پیوند می

 متفاوت صورت دو به تواندمی ژئواکونومی (.62: 1397باشد )مختاری هشی، یک نظام علمی زیرمجموعه جغرافیای سیاسی مطرح می

 هایپدیده ژئوپلیتیکی نتایج دیگر رتعبا به یا ژئوپلیتیکی ملی و قدرت در تغییر و اقتصادی هایسیاست بین رابطه اول شود تعبیر

 فضایی، هایجنبه مطالعه به واژه ژئواکونومیک واقع در. باشدمی ملی و قدرت ژئوپلیتیک در روندها اقتصادی نتایج دوم و اقتصادی

 گردد؛متمایز می ژئوپلیتیک با جنبه 2 از ژئواکونومیک. پردازدمی پایدار رقابتی مزیت به دستیابی هدف با منابع و استراتژیکی فرهنگی

 نظر از ثانیاً و باشداقتصادی می مباحث برروی اصلی تمرکز نظامی و سیاسی مباحث جای به ژئواکونومی در که موضوع نظر از ابتدا

 ایفای ژئواکونومی در نیز غیر دولتی کنشگران و نیستند دولتی کنشگران تنها آن بازیگران ژئوپلیتیک برخالف که درگیر بازیگران

 (.8: 1397کنند )رجبی و احمدزاده، می نقش

لوتواک معتقد است که  .کرد سیاسی و جغرافیایی علوم وارد گسترده مفهوم با را ژئواکونومی پارادایم م.1990 سال در لوتواک ادوارد

باشد. لوتواک در دهندة تغییر مسیر و حرکت نظام جهانی از سوی ژئوپلیتیک به سمت ژئواکونومی میزوال جنگ سرد در واقع نشان

ز کند که تنها زمانی منطق تجارت، قادر به اداره امور دنیا خواهد بود که با کاهش اهمیت برخورداری اچنین استدالل میاثر خود این

 کشورها اقتصادی قدرت و جغرافیا بین اقتصاد واقع، در قدرت نظامی، رقابت واحدها دارای ماهیتی صرفاً اقتصادی باشند. ژئواکونومی،

داد که در آن ابزارآالت اقتصادی جایگزین المللی در دهه نود میاو خبر از آمدن نظم جدید بین. (1دهد )شکلمی قرار مطالعه مورد را
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المللی به آن تأکید شان در صحنه بینها برای تثبیت قدرت و شخصیت وجودیعنوان وسیله اصلی که دولتشوند، بهی میاهداف نظام

 (.107: 1390کنند و این ماهیت ژئواکونومی است )عزتی، می

 ژئواکونومی، دیگر، عبارت به دهد؛می قرار مطالعه مورد را کشورها اقتصادی قدرت و جغرافیا بین اقتصادبطورکلی ژئواکونومی 

 و قدرتی هایرقابت و سیاسی هایگیریتصمیم در جهانی یا ایمنطقه کشوری، محیط در اقتصادی زیربناهای یا عوامل اثرگذارترین

 اثرگذارترین ژئواکونومی، .دهدمی قرار مطالعه مورد را جهانی یا ایمنطقه ژئوپلیتیک گیرندهشکل ساختار در عوامل این اثرگذاری

 این اثرگذاری و قدرتی هایرقابت و سیاسی هایگیریتصمیم در جهانی یا ایمنطقه کشوری، محیط در اقتصادی زیربناهای یا عوامل

 (.5-6:  1396دهد )گودرزی و ابراهیمی، می قرار مطالعه مورد را جهانی یا ایمنطقه گیرنده ژئوپلیتیکشکل ساختار در عوامل

 

 

 : نمودار مفهومی ژئواکونومی )ترسیم، نگارندگان( 1شکل

 

  عادی سازی روابط -2-3

الملل باشیم؛ سردی آید که پیش از آن شاهد نوعی ارتباط غیرمعمول در روابط بینسازی روابط زمانی بوجود میبدیهی است که عادی

رابطه، به رسمیت نشناختن و... از جمله این موارد است که روابط میان کشورها را در مسیری غیرعادی روابط، موقعیت جنگی، قطع 

دهد. اسرائیل از بدو تأسیس، با چالش مشروعیت روبرو شد و واضح است که این حساسیت از سوی کشورهای مسلمان ایجاد قرار می

تدا اسرائیل را بصورت دوژور )مانند ترکیه( و یا دوفاکتو )مانند ایران شده بود اما برخی کشورهای مسلمان بودند که در همان اب

شاهنشاهی( به رسمیت شناختند که خود سبب ایجاد هجمه زیادی از سوی جهان اسالم نسبت به این کشورها شد. ولیکن در مورد 

صهیونیستی  رژیم با مصر وقت جمهوررئیس تانورسادا مذاکرات با م.1978 سال از اسرائیل با سازی روابطعادی کشورهای عربی، روند

های اخیر رو سازی در دههگردید. این روند عادی دیوید کمپ م. در1978 سال سپتامبر در صلح معاهده امضای به آغاز شد که منجر

 م. بصورت علنی و آشکارا در پرده روابط بین دول ظاهر گشت. 2020به افزایش نهاد و به ویژه در سال 

 

 ژئواکونومی

 جغرافیا اقتصاد

 قدرت
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 منابع انرژی اسرائیل -4

 گاز طبیعی -4-1

گردد. م. زمانی که میدان گازی نوآ در خلیج اَشدود کشف شد بازمی1999های اسرائیل به سال تاریخ اکتشافات گاز طبیعی در آب

یلی در رفت این میزان ذخایر سوخت فساگرچه اکتشاف این میدان گاز طبیعی در راستای توسعه تجاری بسیار ناچیز به شمار می

رژیم صهیونیستی که نسبت به چند سال گذشته با رشد قالب توجهی روبرو بوده حاصل اکتشافات اخیری است که چندی پیش در 

(. اسرائیل دارای تعدادی از منابع احتمالی برای تامین گاز 36: 1394پور، برداری رسیده است )نیاکوئی و کریمیاین رژیم به بهره

آورد؛ البته اسرائیل هایی نیز برای آن به وجود میکند و همزمان، چالشز آنها، فرصت مشخصی را فراهم میطبیعی است که هرکدام ا

هایی از آسیای از ذخایر داخلی محدودی برخوردار است. عالوه بر آن، منابع وارداتی خارجی از طریق خط لوله عبارتند از مصر، دولت

ا. با کشف ذخایر گازی در اسرائیل، تکیه بر این منبع برای تولید برق افزایش یافت. های دیگری در جنوب غرب آسیمرکزی و دولت

کرد، تکیه اساسی آن بر زغال م. تأمین می2007درصد از نیروی برق اسرائیل را در سال  20با این وجود و به رغم اینکه گاز حدود 

محدودیت افزایش تولید برق، اسرائیل از رشد باال در تقاضای  کند. بادرصد کل انرژی برق را تولید می 60سنگ است که بیشتر از 

کننده برق در منطقه های تأمینگیرش است، عدم ارتباط آن با شبکهبرد. مشکل خاص اسرائیل که گریباناین انرژی، بسیار رنج می

یه کند. اسرائیل در ذخایر انرژی فسیلی بایست فقط بر خود تکای جدا از این بخش است که میاست. درواقع اسرائیل به مثابه جزیره

با کمبود مواجه است و به دالیل سیاسی، قادر به خرید نفت کشورهای عربی نیست؛ بنابراین در سه دهه گذشته تولید برق به صورت 

زغال سنگ زیادی، بر زغال سنگ که مشکالت بسیاری داشت، تکیه کرد؛ اما با اکتشافات ذخایر گاز طبیعی، توانایی حل مشکالت 

درصد و  50فراهم شد. میزان مصرف گاز به عنوان عنصر جدید در امنیت انرژی اسرائیل، با کاهش نسبت استفاده از زغال سنگ به 

 (.154-155: 1391م. چهل درصد افزایش خواهد یافت )موسوی، 2020های جدید تا سال درصدی انرژی 10نیز سهم 

 

 ذخایر دریایی داخلی و منطقه ای -4-2

میلیارد مکعب  32های ساحلی اسرائیل مقادیر تجاری از گاز طبیعی کشف شد که شامل ذخایری حدود م. روی آب1999در سال 

گفته شد و این طرح اکنون تنها منبع کلی تولید گاز داخلی در اسرائیل « یم تتیس»های پیشرفت آن بود و به طرح اکتشافی و برنامه

م. است، این 2008میلیارد متر مکعب که متوسط مصرف ثبت شده در سال  5النه مصرفی در حدود است، اما با احتساب میانگین سا

 (.155: 1391تواند گاز طبیعی اسرائیل را تأمین کند )موسوی، ذخایر فقط چهار سال می

 

 ذخایر داخلی جدید در آب های عمیق -4-3

های داخلی شمال اسرائیل و کشف شد که در آب« ماتان»با میدان ، همراه «تامار»م. ذخایر جدیدی به نام  2009در دسامبر سال 

تر کیلومتر از میادین یم تتیس، نسبت به سواحل اسرائیل دورتر و عمیق 80قرار گرفته است و حدود « حیفا»تقریباً به موازات بندر 
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میلیارد متر مکعب در نوسان است.  90تا  80 دهد ذخایری که امکان استخراج آن وجود دارد، بینباشد. برآوردهای اولیه نشان میمی

توان به ذخایر دیگری با مقادیر کمتر که در همچنین می« یم تتیس»به عبارتی دیگر، سه برابر میزان و مقادیر موجود در میادین 

 (.156-155: 1391وجود دارد، اشاره نمود )موسوی، « دالیت»

 

 نفت -4-4

ای و جهانی ندارد. درواقع مصرف فزاینده از یک سو چندانی برای ایفای نقش در محیط منطقه رژیم اسرائیل در زمینه نفت خام توان

عنوان یک صادرکننده نفت خام تبدیل تنها بهو کاهش تدریجی تولید این ماده از سوی دیگر موجب شده تا رژیم صهیونیستی نه

به  (.34: 1394پور، نزولی به خود بگیرد )نیاکوئی و کریمینشود بلکه تراز تجاری نفت این کشور بیش از پیش منفی شده و سیر 

های عبارت دیگر، اسرائیل دارای ذخایر نفتی مهم نیست و اغلب به واردات نفتی متکی است. افزایش تقاضا برای منابع نفتی و تهدید

جنگ اول و دوم خلیج فارس فراهم  2له المللی از جمسیاسی علیه منابع مطمئن نفت ایران و اعراب، شرایط را برای تنش دائمی بین

شوند. از زمان ساخت. به طور سنتی مصر، دریای شمال، غرب آفریقا و مکزیک صادرکنندگان عمده نفت به اسرائیل محسوب می

ابق های شوروی سهای انرژی خود را تغییر داده و بیشترین میزان نفت مصرفی خود را از جمهوریفروپاشی شوروی، اسرائیل اولویت

کند و درحال حاضر، بزرگترین صادرکنندگان نفتی به اسرائیل عبارتند از روسیه و کشورهای حوزه خزر مانند قزاقستان، تأمین می

پس از تحریم فروش نفت به اسرائیل از جانب شوروی به دلیل (. 69: 1387ترکمنستان و جمهوری آذربایجان )مورینسون و رضوی، 

کننده نفت اسرائیل بود. انقالب اسالمی، دسترسی اسرائیل به نفت ترین تأمینم. ایران عمده1967سال حمله این کشور به مصر در 

(. به این صورت که تا پیش از انقالب اسالمی، اسرائیل عمده 150-151: 1390ایران را نیز غیرممکن نمود )اخوان کاظمی و عزیزی، 

م. و ایجاد شوک نفتی در همین سال، تنها دو  1973به ویژه پس از جنگ اکتبر کرد نیاز خود به نفت را از طریق ایران برطرف می

کشور ایران و ونزوئال بودند که با تحریم علیه اسرائیل و کشورهای غربی همراه نشدند. در این میان، ایران نسبت به ونزوئال دارای 

ی را به همراه داشت به این ترتیب علیرغم افزایش ناگهانی موقعیت بهتری بود چرا که خرید نفت از ونزوئال هزینه حمل و نقل هنگفت

قیمت نفت از سوی ایران، رژیم اسرائیل نفت مورد نیاز خود را ناچار بود از این کشور تأمین کند. اما وقوع انقالب اسالمی در سال 

 روی آورد.  م. سبب شد که اسرائیل به کشورهای تولیدکننده دیگری برای تأمین نفت مورد نیاز خود،1979

 

 کسب مشروعیت از طریق روابط اقتصادی -5

ترین موانع و مسائل پیش روی رژیم صهیونیستی از آغاز پیدایش تاکنون، شناسایی و پذیرش این رژیم از سوی بازیگران یکی از مهم

ای که کشورهای منطقه، نفی و انکار موجودیت این رژیم را به ای و پیرامونی خود بوده است. به گونهویژه در فضای منطقهسیاسی به

اند. با این حال، تالش برای سازش با همسایگان ون جنگ و تقابل نظامی، سیاسی و دیپلماتیک دنبال کردههای مختلفی همچشیوه

: 1396و کشورهای منطقه به عنوان یکی از خطوط اصلی سیاست خارجی اسرائیل همواره مورد تأکید این رژیم بوده است )احمدی، 

کشورهای منطقه نه تنها به انزوای این رژیم انجامید بلکه از بُعد امنیتی  (. به این ترتیب، چالش عدم مشروعیت اسرائیل توسط114
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م. همواره احساس ناامنی و تهدیدات ناشی از 1948گیری رژیم صهیونیستی در سال نیز آن را تحت فشار قرار داد؛ از آغاز شکل

این رژیم را متأثر ساخته است )زبردست،  همسایگان عرب مسلمان، امنیت و بقاء آن را تهدید کرده و سیاست خارجی و امنیتی

1397 :105 .) 

های دیگر واقع بایست از دید جامعه جهانی مشروعیت داشته باشد و مورد پذیرش دولتاز منظر جغرافیای سیاسی، یک کشور می

برای آن بکار برده « State»یا « کشور»جا که حتی ممکن است عنوان شود وگرنه برای بقای خود دچار مشکل خواهد بود؛ تا آن

کنند و این خود نشانگر عدم پذیرش این استفاده می« رژیم صهیونیستی»نشود کمااینکه برای اسرائیل نیز از عناوین دیگری مانند 

الملل نیز کشورها ناگزیرند که با سایر از منظر روابط بین است. Stateنظام در پهنة جغرافیایی سیاسی جهان در قامت یک کشور یا 

های گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... ارتباط داشته باشند. اسرائیل تنها رژیم یهودی زیگران فعال در عرصه جهانی در زمینهبا

در جهان است که از زمان تأسیس تاکنون با مشکل مشروعیت در میان کشورهای منطقه مواجه بوده است. تالش اسرائیل برای 

قه، به ویژه اعراب با شکست مواجه شده بود و این امر به انزوای سیاسی اسرائیل در منطقه انجامید برقراری ارتباط با کشورهای منط

سازی روابط با کشورهای عربی، ابتدا با مصر و اردن و اکنون با بحرین و امارات، به صورت رسمی درحال خروج از این اما با عادی

فارس، سایر کشورهای این منطقه نیز با اسرائیل دارای روابط و مراوداتی ه خلیجانزواست. عالوه بر این دو کشور عربی واقع در منطق

ای نزدیک سایر کشورهای منطقه مانند هستند و اگرچه بصورت پنهانی و غیرعلنی ارتباطاتی وجود دارد اما به احتمال قوی در آینده

 پیوندند.ند، میسعودی به جمع کشورهایی که اسرائیل را مورد پذیرش قرار داد عربستان

 2019های قابل توجهی داشته است به صورتی که در زمینه انرژی تجدیدپذیر در سال اسرائیل در زمینه دسترسی به انرژی تالش

  (.Sourse: BP. Statistical review. 2019رشد داشته است ) %40,9حدود  2008- 2018و در سال  %64,3حدود 

م. به طور 2000دهد. این رشد از سال اقتصاد اسرائیل هم از نظر نتایج اقتصادی کالن و هم از نظر مالی عملکرد خوبی را نشان می

است، اگرچه این امر تا حدی ناشی از رشد جمعیت بود که نیمی از  OECDبوده است که بسیار بیشتر از سایر اعضای  %3,3متوسط 

رود این نتایج، به دلیل وجود بخش فناوری پیشرفته پویا و توسعه ود اختصاص داده است. انتظار میاین افزایش چشمگیر را به خ

 آینده میادین جدید گاز، ادامه یابد.
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 انداز اقتصادی(. ، بانک اطالعات چشمOECD: روند تولید ناخالص داخلی اسرائیل )منبع: 2شکل

 

در « شیمون پرز»سالهای اخیر، قدرت اقتصادی از اهمیت به سزایی برخوردار است. ویژه در در استراتژی امنیت ملی اسرائیل، به

های کند، بلکه موقعیتم. ادعا کرد اندازه قدرت ارتش اسرائیل قدرت کشور را تعیین نمی 1989گفتگو با گروهی از متخصصان در سال 

قتصاد، مهمترین بخش استراتژی است. افزایش قدرت اقتصادی ای در دنیای امروز دارد که اکنندهعلمی و تکنولوژیکی آن نقش تعیین

شود. به خصوص با توجه به اسرائیل به طور همزمان با هدف تضعیف اقتصادی کشورهای دیگر منطقه و به ویژه ایران، تعقیب می

های اقتصادی، همچنین نقش ضعفاینکه هرگونه تالش برای موازنه قوای نظامی، نیازمند پشتوانه قدرتمندی از توانایی اقتصادی است. 

باشد. بنابراین اسرائیل ضعف فزاینده اقتصادی جمهوری اسالمی ایران را به منزله یک سیاست جدی خود یک عامل اساسی تهدید می

متحده های اقتصادی ایاالت ها، معتقدند که تحریمکند و این مسأله از ابعاد مختلفی قابل بحث است. از سویی برخی گروهتعقیب می

ها الشعاع تحریکات اسرائیل طراحی و اجرا شده است. از لحاظ اقتصادی یکی از اهداف اصلی تحریمامریکا بر علیه ایران به شدت تحت

جویانه اقتصادی در های اخیر اهداف سلطهباشد. از سوی دیگر یکی از اهداف عمده اسرائیل در سالتضعیف و انزوای اقتصاد ایران می

اند. رژیم اسرائیل در که نگرانی کشورهای منطقه را موجب شده و مقامات ایرانی نیز در این زمینه ابراز نگرانی کرده منطقه بوده

کند که خاورمیانه جدید در دیدگاه شیمون پرز بیانگر این مسأله است. از این منظر، خاورمیانه اهداف اقتصادی خاصی را دنبال می

تواند در آن نقش آفرین اول باشد؛ این دیدگاه، امنیت ت نه یک مجموعه فرهنگی، که اسرائیل میخاورمیانه یک منطقه اقتصادی اس

کند. رژیم اسرائیل در این خصوص با ایجاد مانع و کارشکنی در مسیر همکاری جمهوری اسالمی ایران در ملی ایران را تهدید می

 (.108-109:  1390و فنی آن شود )شهبازی، کند مانع شکوفایی اقتصاد ایران و توسعه علمی جهان سعی می

رفت از شرایط جنگی با اعراب تالش برای ایجاد یک منطقه اقتصادی در دریای سرخ های رژیم اسرائیل برای برونامروزه یکی از طرح

صورت اجرایی باشد که شیمون پرز مبدع چنین طرحی است. دربا محوریت عربستان، اسرائیل، اتیوپی و کشورهای پیرامون آن می

بر اهمیت اقتصادی این  باشند قطعاًشدن این طرح که رهبران اسرائیل و آمریکا به دنبال افزایش نفوذ در جهان عرب و اسالم می

تواند جایگزین و ای نوین شکل خواهد گرفت. هر چند این منطقه جغرافیایی نوین نمیمنطقه افزوده خواهد شد و یک نظام منطقه

 (.92: 1395خلیج فارس با توجه به ظرفیت انرژی و ارتباطی و غیره باشد )زارعی،  حتی رقیب منطقه
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بیند. از سوی دیگر اتکا به رژیم صهیونیستی، دولتی فاقد مشروعیت سرزمینی است که تهدیدات امنیتی کالنی را پیش روی خود می

های آمریکا، نه تنها نتوانسته چالش بیگانگی این رژیم را رفع کند بلکه خود عاملی در جهت به ای و حمایتداشتن زرادخانه هسته

آویو درصدد است ضعف استراتژیک خود را از طریق دیپلماسی رژیمی در خاورمیانه شده است. امروزه تل زیر سؤال رفتن حضور چنین

های وجوی متحد، بستن پیمانانرژی مرتفع سازد. در واقع برقراری مناسبات سیاسی و اقتصادی، تقویت توان نظامی و دفاعی، جست

 (. 28: 1394بی به چنین هدفی است )نیاکوئی و کریمی پور، نظامی و همراهی با نظام امنیت جمعی، همه برای دستیا

محور امنیتی در »م. این عامل با عنوان 2017ای دارد. در کنفرانس هرتزلیای اقتصاد در معادالت اسرائیل در خاورمیانه جایگاه ویژه

یجی با اسرائیل در برابر امنیت بدون چون سازی تدرمورد تأکید قرار گرفت. بر این مبنا، صلح اقتصادی و عادی« مقابل صلح اقتصادی

ای بدون اسرائیل امنیت منطقه»شود. هدف این طرح، پذیرش این امر از سوی کشورهای عربی است که و چرای این رژیم مطرح می

بحرین و فارس همچون امارات متحده عربی، (. روابط اقتصادی اسرائیل با کشورهای حوزه خلیج125: 1396)احمدی، « وجود ندارد

رود؛ چرا که هرنوع ارتباطی و در هر سطحی، یک گام جهت تا حدودی عربستان سعودی برای این رژیم پیروزی بزرگی به شمار می

فارس، شود. به ویژه آنکه جنوب غربی آسیا بویژه خلیجسازی نهایی روابط اسرائیل با تمامی کشورهای عربی و اسالمی تلقی میعادی

 های اقتصادی اهمیت بسیار زیادی دارد. ی و بطورکلی فعالیتاز نظر منابع انرژ

دهد، درصد از ذخایر شناخته شده جهان را تشکیل می 60میلیارد بشکه ذخیره نفت، که تقریباً  750فارس با داشتن حدود خلیج

 گیرد.فارس صورت میی خلیجفارس هم در خشکی و هم در بستر آبهاترین مخزن نفتی جهان است. تولید نفت در منطقه خلیجبزرگ

های نفتی خشکی عمدتاً در منطقه خوزستان، و سواحل جنوبی ایران، مناطق کرکوک، موصل، کردستان، العماره و رمیله عراق، حوزه

 مناطق ساحلی کویت مانند صبریه و بورگان، مناطق ظهران، الهفوف، هارده، عبقیق، قطیف، کیدان و شیبه عربستان سعودی، ابوجید،

فارس، مشاه، سهیل، بوحسا و موربان امارات متحده عربی، منطقه دوخان قطر و اوالی بحرین واقع است. از بین کشورهای حوزه خلیج

درصد از ذخایر در ردیف آخر  017/0درصد از ذخایر جهانی در ردیف اول و بحرین با دارا بودن  9/19عربستان سعودی با دارا بودن 

درصد از ذخیره  40فارس از حیث ذخایر گاز نیز بسیار غنی است. حجم ذخیره گاز ثابت شده منطقه حدود قرار دارد. منطقه خلیج

شود. ذخایر گاز نه تنها پاسخگوی نیاز توسعه صنعتی و رفاه اجتماعی منطقه است، بلکه در صادرات گاز جهان گاز جهان را شامل می

ای منطقه عموماً به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز وابسته است نیز نقش مهمی خواهد داشت. بطورکلی اقتصاد کشوره

فارس از منظر منابع انرژی و همچنین موقعیت (. همانطور که ذکر شد، به دلیل اهمیتی که منطقه خلیج61-63، 1392نیا، )حافظ

سازی روابط با مکن سعی در جهت عادیای که این منطقه از نظر مبادالت اقتصادی و تجاری دارد، اسرائیل به هر طریق مویژه

کشورهای منطقه مذکور دارد؛ به عبارت دیگر، به علت اختالفات ایدئولوژیک که این رژیم با اعراب دارد، بدیهی است که به جای آنکه 

اد و روابط روابط کشورهای عربی با اسرائیل، ماهیتی سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی داشته باشد، باید با پوشش دیگری مثل اقتص

فارس تجاری )با توجه به اهمیت این منطقه از نظر وفور منابع انرژی( وارد عمل شده تا به این طریق کشورهای حاشیه جنوبی خلیج

تر شدن اقتصاد خود و نیز به امید نزدیک شدن هرچه بیشتر به غرب خصوصاً ایاالت متحده امریکا، با اسرائیل وارد با هدف غنی

 عنوان یک کشور به رسمیت بشناسند. در نهایت این رژیم را بهمذاکره شده و 
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 فارسسازی روابط با کشورهای منطقه خلیج عادی -6

از بدو تشکیل رژیم صهیونیستی، کشورهای اسالمی نوک پیکان اعتراض و خشم خود را به سوی رژیم تازه تأسیس نشانه گرفتند و 

از مماشات و سازش با اسرائیل از جانب کشورهای اسالمی محلی از اِعراب نداشت. های اولیه، صحبت بدیهی است که در آن سال

خورشیدی،  1328حتی ایران شاهنشاهی نیز هیچگاه روابط رسمی و دیپلماتیک با اسرائیل برقرار نکرد و زمانی هم که ایران در سال 

فارس مورد اتهامات و انتقادات فراوان ژه در منطقه خلیجاقدام به شناسایی دوفاکتوی اسرائیل کرد از سوی سایر کشورهای عربی بوی

توان قرار گرفت. اما باز هم این مسئله سبب نشد تا کشورهای اسالمی دیگر، راه گفتگو و مذاکره با اسرائیل را در پیش گیرند. می

ریکا توانست با کشور مصر در سال اظهار داشت که قبح رابطه با اسرائیل زمانی شکسته شد که این رژیم به کمک ایاالت متحده ام

 م. به توافق برسد.1979

قرارداد صلح میان مصر و  -1بین سادات و بگین در دو سند به امضاء رسید: « قرارداد کمپ دیوید»م. 1979مارس  26در تاریخ 

و آمریکا موفق شدند، اوالً شکاف نمود. به این ترتیب، اسرائیل سندی که چارچوب آینده کرانه باختری و غزه را معین می -2اسرائیل؛ 

قابل توجهی بین اعراب ایجاد نمایند و ثانیاً با کسب مشروعیت و شناسایی سیاسی و رسمی اسرائیل از سوی بزرگترین و قدرتمندترین 

 (. 174: 1391؛ جعفری، Solaimani, 2000: 26)کشور عربی، انحراف و بدعتی را در میان اعراب بوجود آورند 

فارس، اسرائیل کشوری است که به لحاظ اقتصادی و نظامی قوی بوده و توانایی دفاع از منافع ورهای عرب منطقه خلیجاز دید کش

حیاتی منطقه را دارد. این موارد، بنیادی را برای شکوفایی روابط بین اسرائیل و کشورهای عرب سنی منطقه فراهم آورد. بنابراین 

ای است فارس همچون پیوندی از روی مصلحت و به دلیل اهمیت مسائل داخلی و منطقهلیج پیوند بین اسرائیل و کشورهای عرب خ

شان با این فارس کشورها در قبال مشروعیت اسرائیل و نیز نوع رابطهبطورکلی در منطقه خلیج (. 191: 1397)آدمی و همکاران، 

 شوند: رژیم، به سه دسته تقسیم می

ه رسمیت شناخته و بطور علنی دارای روابط دیپلماتیک هستند که شامل امارات متحده عربی و الف( کشورهایی که اسرائیل را ب

 شود؛بحرین می

ب( کشورهایی که علیرغم وجود روابط پنهانی و غیرآشکار، اسرائیل را به رسمیت نشناخته و سعی دارند روابط خود را در شرایط 

 رهای عربستان سعودی، عمان و قطر است؛کنونی، همچنان مخفیانه ادامه دهند که مقصود کشو

ای، اعم از سیاسی و اقتصادی با اسرائیل ندارند که جمهوری اسالمی ایران، عراق و کویت در این ج( و کشورهایی که هیچگونه رابطه

 (. 3گیرند )شکلگروه قرار می
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 نگارندگان(.: نوع ارتباط کشورهای منطقه خلیج فارس با اسرائیل )ترسیم، 3شکل

 

 امارات متحده عربی -6-1

های المللی انرژیم. دفتر نمایندگی خود را در ابوظبی افتتاح کرد. این دفتر، هیئت اعزامی مربوط به آژانس بین2015اسرائیل در 

م. عملیاتی شد و 2010های تجدیدپذیر در سال دولتی است که با هدف استفاده پایدار از انرژیعنوان یک سازمان بینتجدیدپذیر به

های تجدیدپذیر در ابوظبی رأی مثبت داد؛ به شرط آنکه م. به استقرار دفتر انرژی2009مقر آن در ابوظبی قرار دارد. اسرائیل در سال 

یکی، و ژئوپلیت دلیل موقعیت جغرافیایی(. امارات متحده عربی، به126: 1396اجازه تأسیس دفتر در این کشور را داشته باشد )احمدی، 

ای دارد. به عالوه اینکه امارات منابع انرژی موجود در این کشور و همچنین جهت خریدهای تسلیحاتی، از نظر اسرائیل اهمیت ویژه

تواند با برقراری روابط با آن، قبح تحریم روابط میان اعراب و اسرائیل ترین کشورهای عربی منطقه است که اسرائیل مییکی از مهم

سازی روابط خود با امارات م. وقتی که بطور رسمی اسرائیل به عادی2020فارس از میان بردارد؛ چنانچه در سال لیجرا در منطقه خ



 

270 
 

گونه واکنش تندی از خود نشان ندادند بلکه از آن استقبال نیز کردند؛ نمونه آن کشور تنها کشورهای عربی منطقه هیچاقدام کرد، نه

ارات روابط خود را با اسرائیل آغاز کرد. امارات متحده عربی سومین کشور عربی و نخستین کشور بحرین بود که بالفاصله پس از ام

 فارس است که بطور رسمی و دوژور، اسرائیل را به رسمیت شناخت و با این رژیم روابط دیپلماتیک برقرار کرد. در منطقه خلیج

 بحرین -6-2

 2004نامه تجارت آزاد که در سال برد. در پی توافقتجاری با اسرائیل را پیش میبحرین تا پیش از این، به صورت غیررسمی روابط 

(. بحرین 127: 1396های بحرینی با وساطت آمریکا آغاز گردید )احمدی، م. میان بحرین و آمریکا امضا شد، روابط اسرائیل با شرکت

ی روابط با اسرائیل اشاره کند، از تصمیم امارات متحده سازکه متحد نزدیک عربستان سعودی است بدون اینکه مستقیماً به عادی

« کنداین اقدام تاریخی صلح و ثبات را در منطقه تقویت می»استقبال و از تالش آمریکا برای این توافق قدردانی کرد و گفت: 

(2020/09/07, www.bbc.co.uk/persian .) 

ن که امارات متحده عربی روابط خود را با اسرائیل عادی کرد و از سوی خود به این رژیم مشروعیت بخشید، بحرین از این پس از آ

سازی روابط بحرین با اسرائیل در سرخط خبرهای مهم ماه سپتامبر سال آمد استقبال کرد و دیری نگذشت که خبر عادیپیش

فارس قرار دارد؛ د بحرین از نظر انرژی بویژه نفت، در انتهای فهرست کشورهای خلیجتر ذکر شم. نقش بست. همانطور که پیش2020

کند، این کشور را بیش از پیش به برقراری روابط با اسرائیل روز بیشتر افت میبه همین منظور، وضعیت اقتصادی بحرین که روزبه

های اقتصادی و جذب توریست اش، با فعالیتهای پیشرفتهتترغیب کرده است به این امید که بتواند به کمک رژیم اسرائیل و شرک

 اقتصاد خود را سامان دهد. 

 

 عربستان سعودی -6-3

های منطقه به شمار برای اسرائیل، عربستان سعودی نه تنها پهناورترین قلمرو سرزمینی عربی است، بلکه یکی از پرنفوذترین دولت

دار جهان اسالم است، بیند که باعث شده تا به این کشور که داعیهسعودی، اشتراکاتی میرود. اسرائیل میان خود و عربستان می

بیشتر نزدیک شود. از جمله اینکه اسرائیل، عربستان سعودی را همچون خود با دنیای غرب به ویژه امریکا دارای پیوندهای عمیق و 

(. جای تردید وجود ندارد که عربستان سعودی، 69-70: 1390فرد،  بیند )امامزادهگسترده نظامی، امنیتی، اطالعاتی و اقتصادی می

ای دارد چنانکه رژیم صهیونیستی در هر موقعیتی از برقراری روابطش با این کشور، عنوان مهد اسالم برای اسرائیل اهمیت ویژهبه

اسالم و مسلمین را نسبت به خود منفی  کند؛ هرچند که عربستان مایل نیست این روابط را علنی کرده و دیدگاه جهاناستقبال می

کند. اما بطورکلی عربستان سعودی به جهت برقراری روابط بخصوص در بُعد اقتصادی، خود را نیازمند غرب و ایاالت متحده امریکا 

و تسلیحاتی، با  داند و از این جهت است که برای نزدیکی بیشتر به غرب و نیز رونق بیشتر اقتصاد کشور و تأمین نیازهای امنیتیمی

 اسرائیل روابط پنهانی خود را حفظ کرده است.

دهند که در پشت صحنه، های خبری نشان میاسرائیل و عربستان سعودی، روابط دیپماتیک رسمی ندارد. با این حال، گزارش

ی حاکمیت ملی، حمایت کرده ها براهای دیپلماتیک و اطالعاتی بین این دو وجود دارد. عربستان سعودی از حقوق فلسطینیهمکاری
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م. بوده است. )آدمی و همکاران، 1967و خواستار خروج اسرائیل از کرانه باختری و دیگر مناطق اشغال شده توسط این رژیم از سال 

سازی رابطه با اسرائیل را تشکیل کشور مستقل فلسطین عنوان کرد. شرط هر اقدام برای عادیپادشاه عربستان پیش(. 193: 1397

سازی رابطه با اسرائیل بدون حل ای که با رئیس جمهوری وقت آمریکا )دونالد ترامپ( داشت تأکید کرد که عادیوی در مکالمه

(. هرچند عربستان www.dw.com ,2020/09/07مسئله فلسطین و تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی ممکن نخواهد بود )

رسد اسرائیل اصرار شدیدی بر این مسئله دارد. در این میان، برقراری آشکارسازی روابط خود با اسرائیل ندارد، اما به نظر میتمایلی به 

از یک سو، عربستان سعودی که ادعا دارد یکی  (.126: 1396کند )احمدی، روابط اقتصادی مناسبات مذکور را تعمیق و تسهیل می

ان است، از به رسمیت شناختن حق اسرائیل برای موجودیت در درون مرزهای کنونی جلوگیری از رهبران جهان عرب و مسلمان

م. 1967آویو نیز به نوبه خود، طرح ریاض برای قانون خاورمیانه را که شامل بازگشت به وضع پیش از سال کند. از سوی دیگر، تلمی

های غیررسمی بین نمایندگان اسرائیل تیک بین این دو کشور، از تماسکند. با این حال، واضح است که نبود روابط دیپلمااست، رد می

 (.197: 1397و عربستان ممانعت نکرده است )آدمی و همکاران، 

سازی روابط طرفین باشد، ای برای عادیتواند مقدمهاسرائیل و عربستان در مسیر برقراری روابط اقتصادی که میاما به هرصورت، 

فارس و امکان پرواز خط های اسرائیل در خلیجشد که امکان فعالیت تجاری شرکتم. گفته می2016ال دارند. در سقدم برمی

؛ احمدی، Sachs, 2016.07,16های این روند است )هواپیمایی ملی اسرائیل )العال( در حریم هوایی عربستان سعودی نخستین گام

سازی روابط با رژیم ه تالش به منظور هموار کردن مسیر برای عادیم. آشکار شد که عربستان در ادام2020(. در سال 125: 1396

صهیونیستی، با عبور هواپیماهای این رژیم از حریم هوایی خود به مقصد امارات و بحرین موافقت کرد. عربستان سعودی پیشتر و 

یماهای حامل این هیأت را از فراز آسمان آویو به ابوظبی اجازه عبور هواپصهیونیسیتی از تل-همزمان با اولین سفر هیأت آمریکایی

(. هرچند دولت سعودی مانند امارات و بحرین رابطه خود را با اسرائیل عادی نکرده www.irna.ir ,11/09/1399خود صادر کرد )

رابطه با یهودیان و اسرائیل را بشکند. از جمله این « قبح»رسد با ایجاد تغییراتی در تبلیغات خود قصد دارد است اما به نظر می

المقدس، پخش سریالی در شبکه توان به دیدار پادشاه عربستان )سلمان بن عبدالعزیز( با یک خاخام یهودی اهل بیتتغییرات می

د(، حذف محتوای هایی از این سریال از رابطه تجاری با اسرائیل دفاع شعربستان در ماه رمضان )که در بخش« ام.بی.سی»

ستیزانه در کتب درسی، عدم تحقیر یهودیان و مسیحیان در مساجد و... اشاره کرد. به گفته تحلیلگران، دولت عربستان بر این یهودی

www.euronews.com ,سازی روابط با اسرائیل آمادگی ندارد )باور است که افکار عمومی این کشور هنوز برای عادی

23/09/2020 .) 

 

 قطر -6-4

های متعددی برای برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی ترسیم نموده است. از یک سو دوحه در رقابت خود با ریاض تالش قطر انگیزه

خواهد نمود هرچه بیشتر به غرب و به ویژه ایاالت متحده نزدیک شود و از سوی دیگر مسئله فلسطین جایگاه محوری را در سیاست 

کننده خود ترین منبع تأمینهای سیاسی در مصر و از آنجا که رژیم صهیونیستی مهمثباتیتوجه به بیکند. با خارجی قطر ایفا می

های گذاری صرف بر آن با تردیدهایی مواجه شده، قطر با ظرفیتیعنی کشور مصر را تا حدودی از دست داده و یا حداقل امکان سرمایه
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: 1394، پورآویو بیش از پیش در منطقه خودنمایی کند )نیکاوئی و کریمیه تلاقتصادی خویش تالش خواهد نمود تا با صدور گاز ب

میلیون دالر بوده و عمدتاً شامل  509م. به مبلغ 2012(. به گزارش دفتر مرکزی آمار اسرائیل، صادرات این رژیم به قطر در سال 41

هزار دالر بود  353م. در حدود 2013یل از قطر در سال آالت، تجهیزات کامپیوتری و وسایل پزشکی بوده است. واردات اسرائماشین

داند داد. قطر روابط خود با اسرائیل را راهی برای تقویت روابط با غرب و به ویژه امریکا میکه بیشتر آن را پالستیک تشکیل می

ی نیز با اسرائیل داشته است. این روشن-(. قطر که روابط نزدیکی با ایاالت متحده امریکا دارد، مناسبات خاموش127: 1396)احمدی، 

م. میزبان دفتر حفاظت منافع اقتصادی اسرائیل بوده است. قطر از سوی دیگر به شدت درگیر 2000تا  1996کشور بین سالهای 

از  گویند قطر برای حمایتگران میهای نوار غزه مشارکت دارد. تحلیلوضعیت نوار غزه بوده و در مدیریت و تأمین هزینه فلسطینی

که روند صلح متوقف شده باشد، سازی مناسبات با اسرائیل تا زمانیکند اما حاضر به عادیاهداف فلسطینیان با اسرائیل همکاری می

 (. www.euronews.com ,2020/08/24نخواهد بود )

 

 عمان -6-5

م. مورد نظر اسرائیل قرار گرفت و به 2020فارس، که پیش از سال بود در منطقه خلیجشاید بتوان گفت عمان نخستین کشوری 

م. در سفری غیرمنتظره و محرمانه عازم مسقط 2018اکتبر سال  25وزیر اسرائیل در همین جهت بود که بنیامین نتانیاهو نخست

وزیر اسرائیل آنرا نخستین مورد از نوع خود دیک به نخستشد و با پادشاه وقت عمان، سلطان قابوس دیدار کرد. این سفر که منابع نز

اند در حالی انجام شد که دو طرف روابط دیپلماتیک با یکدیگر ندارند و خبر انجام این مالقات پس م. توصیف کرده1996پس از سال 

(. این دیدار نخستین دیدار رهبران www.euronews.com ,2018/10/26ای شد )المقدس رسانهاز بازگشت نتانیاهو به بیت

وزیر آن زمان اسرائیل برای گشایش نمایندگی بازرگانی این کشور م. شیمون پرز، نخست1996سال بود. در سال  22دو کشور پس از 

های زمامداری اسحاق رابین در سال ین سالوزیر اسرائیل به عمان به واپسبه عمان و قطر سفر کرده بود. نخستین سفر یک نخست

سازی روابط اسرائیل با (. عالوه بر این، عمان پس از برقراری و عادیwww.dw.com ,2018/10/26گردد )م. برمی1994

ها زنیبال کرد. در همین راستا گمانهم.( از این اقدام استق2020دسامبر  22م.( و مراکش )2020سپتامبر  11کشورهای بحرین )

 سازی روابط دیپلماتیک است.براین اساس استوار است که عمان کشور بعدی در لیست کشورهای اسرائیل برای عادی

 

 کویت -6-6

بوده و ویژه نفت فارس است که با وجود وسعت کم، دارای منابع سرشار انرژی بهترین کشورهای منطقه خلیجکویت از جمله مهم

سازی روابط کویت و اسرائیل بعید به نظر گران، عادیاقتصاد این کشور بسیار به این ماده وابسته است. اما با این وجود از نظر تحلیل

کند ای برای جلب نظر مردم استفاده میرسد؛ زیرا پارلمان کویت از خصومت با اسرائیل همچون سرمایهمی

(2020/08/24, www.euronews.com این درحالی است که کویت با وجود منابع انرژی سرشار و موقعیت جغرافیایی .)
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تواند با اسرائیل روابط حسنه الاقل از منظر اقتصادی داشته باشد اما این کشور همچنان بر یافتن راهی منصفانه ای که دارد میویژه

 ورزد. کید میبرای مسئله فلسطین تأ

سازی روابط با اسرائیل، حتی مخفیانه، بوده است. این کشور در پی توافق کویت همیشه مخالف جدی هرگونه تالش برای عادی

اسرائیل با امارات مجدداً بر موضع خود تأکید کرد. در جریان پیمان اسرائیل و امارات نیز مجلس کویت قاطعانه از این توافق انتقاد 

سازی روابط شد. یکی از دالیل اصلی موضع محکم کویت در قبال اسرائیل پیوند تاریخی این کشور با تار ممنوعیت عادیکرد و خواس

های آرمان فلسطینی است. کویت یکی از نخستین کشورهای عربی بود که مهاجران فلسطینی را پذیرفت بطوریکه جمعیت فلسطینی

نفر رسید؛ یعنی پس از اردن، کویت پذیرای بیشترین تعداد مهاجران فلسطینی بود  هزار 450م. به حدود 1990ساکن کویت تا سال 

نظر (. بهwww.bbc.co.uk/persian ,2020/09/09و به این صورت فلسطینیان در فرهنگ و اقتصاد این کشور ادغام شدند )

ویت تاکنون، این کشور برخالف سایر کشورهای عربی منطقه، علیرغم وجود موقعیت مناسب رسد با توجه به عملکرد دولت کمی

جهت برقراری روابط با اسرائیل، به علت مسائل عقیدتی و ایدئولوژیکی، حاضر به برقراری روابط با رژیم صهیونیستی نباشد؛ به عبارتی 

ای حتی اقتصادی، میان مل و منصفانه حل نشود، هیچگونه رابطهتوان گفت تا زمانی که مسئله فلسطین بطور دقیق، کادیگر، می

 رژیم صهیونیستی و کویت برقرار نخواهد شد.

 

 عراق -7-6

کیلومتر مربع( سومین کشور و از نظر جمعیت  438317وسعت ) نظرعراق در میان هشت کشور منطقه خلیج فارس از 

شود. تولید و صدور نفت خام، م.(، دومین کشور پر جمعیت منطقه محسوب می2019میلیون نفر براساس آمار سال 39309783)

و توسعه بخش دهد و نیازهای بخش صنعت و استخراج ذخایری مانند گوگرد بنیان اصلی اقتصاد تک محصولی عراق را شکل می

(. تولید ناخالص داخلی این کشور براساس آمار بانک 449: 1395کشاورزی به درآمدهای حاصل از فروش نفت وابسته است )زارعی، 

درصد از درآمدهای ملی عراق، وابسته به  95(. بیش از world bankبیلیون بوده است ) 234,094م. بالغ بر2019جهانی در سال 

های این کشور به دلیل درگیری در دو جنگ ویرانگر در فاصله ده سال که در هر دو، عظمی از زیرساختصنعت نفت است. بخش ا

م. نیز به دلیل سوء تدبیر سیاسی حاکم وقت، صدام حسین، گرفتار 2003این دولت مسبب اصلی شناخته، نابود شد. عراق در سال 

انداز این کشور در مسائل نگ داخلی با داعش است و اکنون چشمجنگ سوم با آمریکا و متحدانش شد و هم اکنون نیز درگیر ج

 رسد.نظر میاقتصادی، امنیتی و سیاسی بسیار تیره به

با این وجود، دولت عراق، تاکنون حاضر نشده با اسرائیل بر سر مشروعیت این رژیم به گفتگو بنشیند و حتی رابطه برقرار نماید. پس 

میالدی، احمد مال طالل سخنگوی  2020فارس با رژیم مذکور در سپتامبر سالورهای منطقه خلیج سازی کشگیری روند عادیاز اوج

www.isna.ir ,سازی روابط با رژیم صهیونیستی ممنوع است )وزیر عراق خاطرنشان کرد: در قانون اساسی کشور، عادینخست

1399/06/06 .) 
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 اسالمی ایرانجمهوری  -8-6

ویژه نفت، فارس را به خود اختصاص داده و از نظر منابع انرژی بهجمهوری اسالمی ایران تنها کشوری که سراسر نیمه شمالی خلیج

ای در این منطقه برخوردار است. پیش از انقالب اسالمی، حکومت وقت، رژیم صهیونیستی را بصورت دوفاکتو العادهاز اهمیت فوق

قرار داد و به این ترتیب روابط تجاری و اقتصادی بخصوص در زمینه نفت میان دولتین برقرار شد؛ اما پس از پیروزی مورد پذیرش 

 سرطانی غدة را این رژیم و گرفت پس اسرائیل شناسایی دوفاکتوی حکومت قبل را از رژیم انقالب اسالمی، حکومت تازه تأسیس ایران

 تاکنون زمان آن از. کرد قطع را با آن فرهنگی و سیاسی روابط اقتصادی، هرگونه و به این ترتیب شود برداشته میان از باید که نامید

 . دهدنشان می همدلی قویاً اسرائیل علیه مبارزه در فلسطین آرمان با و نپذیرفته را موجودیت اسرائیل ایران دولت

ها، بحرین، در جهت پذیرش اسرائیل و امضای توافق میان آنپس از اقدام دو کشور عربی خلیج فارس، یعنی امارات متحده عربی و 

حکومت ایران بطور رسمی مخالفت خود را اعالم و به شدت این اقدام را محکوم کرد. چنانچه پس از برقراری روابط دیپلماتیک امارات 

آویو دانست که بدون تردید حاصل آن و اسرائیل، وزارت امور خارجه ایران این اقدام را یک حماقت راهبردی از سوی ابوظبی و تل

(. با توجه به رویکردها و مباحث عقیدتی eqtesad.com-e-www.donya ,25/05/1399تقویت مقاومت در منطقه خواهد بود )

سازی برقرار نخواهد کرد، اما بدون تردید روند عادیعنوان و در هیچ سطحی با اسرائیل رابطه حاکم، جمهوری اسالمی ایران به هیچ

فارس بطور خاص، چه از نظر روابط دیپلماتیک رژیم صهیونیستی با کشورهای اسالمی بطور عام و کشورهای منطقه خلیج

 ژئواکونومیکی و چه از نظر ژئوپلیتیکی تأثیر خود را بر مناسبات جمهوری اسالمی ایران در منطقه خواهد گذاشت.

 

 نتیجه گیری  -7

آید. بدون به رسمیت شناخته شدن یک کشور از سوی جوامع و دول گوناگون، راز ماندگاری و ادامه حیات سیاسی آن به شمار می

تردید اگر روابط میان یک کشور با سایر کشورهای منطقه و جهان عادی نباشد و یا در مشروعیت آن تردید وجود داشته باشد، ایجاد 

افتد و حتی ممکن است مورد قبول نیز واقع نشود. اسرائیل از ی آن کشور بسیار به زحمت اتفاق میمراودات و ارتباطات سالم برا

زمانی که موجودیت خود را اعالم کرد با این مشکل مواجه بود و همواره سعی داشت نظر کشورهای مختلف بویژه در جهان اسالم را 

قل در زمینه اقتصادی، ارتباطاتی را آغاز نماید؛ به این امید که با ایجاد به خود جلب کند و با این کشورها توافق حاصل کرده و حدا

روابط صرفاً اقتصادی، باب دوستی و پیوند در ابعاد دیگر از قبیل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... گشوده شود. کشورهای منطقه خلیج 

ی، همواره مورد توجه اسرائیل بوده است؛ به این صورت که های ژئواکونومیکی ناشی از منابع انرژها و ظرفیتعلت پتانسیلفارس به

های اخیر کرد. در دههعنوان دومین تولیدکننده نفت منطقه تأمین میپیش از انقالب اسالمی، نفت مورد نیاز خود را از ایران به

را ادامه داد؛ اما لماتیک ایجاد کرد و آنصورت پنهانی و غیردیپاسرائیل روابط اقتصادی مبتنی بر انرژی را با کشورهای عربی منطقه به

بند تنها روابط از نیمم. توانست با دو کشور مهم منطقه از نظر اقتصادی، یعنی امارات و بحرین به توافق نهایی برسد و نه2020در سال 

http://www.donya-e-eqtesad.com/
http://www.donya-e-eqtesad.com/
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به این ترتیب، مراودات  به دائمی تبدیل شود، بلکه ارتباطات صرفاً تجاری و با واسطه به حالت دیپلماتیک و رسمی مبدل شود.

 اقتصادی و ژئواکونومیکی نیز با سهولت بیشتر و در سطح باالتری میان این رژیم با کشورهای مذکور ایجاد خواهد شد.

های موجود خود به صورت کامل بهره سازی روابط خود با کشورهای جهان از تمامی پتانسیلاسرائیل برای حرکت به سمت عادی

ی اخیر استفاده از مؤلفه ژئواکونومی به شدت مشهود بوده است. این رژیم با استفاده از چند منبع زیرزمینی خود هابرده که در سال

ها و کشورهای حوزه خلیج فارس استفاده کرده و به و با تکیه بر توان مالی و ثروت فراوان توانسته از خأل اقتصادی برخی شرکت

فارس )امارات حرکت کند. در حال حاضر اسرائیل موفق شده با دو کشور در منطقه خلیج سازی روابط خود با این کشورهاسمت عادی

و بحرین( روابط دیپلماتیک برقرار کند و با سه کشور عمان، عربستان سعودی و قطر نیز بصورت پنهانی و با واسطه روابط خود را 

تنها خود رغبتی به ری اسالمی ایران، عراق و کویت نهحفظ نماید؛ اما از میان هشت کشور منطقه مذکور، تنها کشورهای جمهو

سازی، که از سوی کشورهای دیگر منطقه انجام گرفته و یا در حال برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی ندارند بلکه این روند عادی

اقتصادی و انرژی خود دست یابد، تنها به مقاصد انجام است را محکوم کردند. به این ترتیب اسرائیل به کمک ژئواکونومی توانست نه

سازد و این فرآیند همچنان ادامه دارد و منجر به شکاف میان  تر از آن روابط خود را با کشورهای عربی جهان اسالم عادیبلکه مهم

اند اختهاند؛ گروهی که اسرائیل را به رسمیت شنبه این صورت که این کشورها به دو گروه تقسیم شده است کشورهای اسالمی شده

توانستند با این روابط، اقتصاد خود را سامان بخشند اما یا حداقل دارای روابط غیررسمی هستند و گروهی دیگر که علیرغم اینکه می

 از این اقدام سر باز زدند و آن را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. 

 

 پیشنهادات 

 ای، عنوان رقیب منطقهاز سوی جمهوری اسالمی ایران بهساز . جلوگیری از حرکت اسرائیل به سمت عوامل برتری1

 های اقتصادی و سیاسی میان جمهوری اسالمی ایران و کشورهای منطقه؛نامه. انعقاد پیمان2

 . ایجاد سازمان همکاری کشورهای جنوب غرب آسیا بدون حضور اسرائیل و به انزوا کشیدن اسرائیل در منطقه؛3

 تر ایران در کشورهای همسایه اسرائیل و قرار دادن آن رژیم تحت محاصره آب و انرژی حداکثری؛. نفوذ و حضور هرچه بیش4

 فارس با اسرائیل.سازی روابط کشورهای حوزه خلیجهای ضدصهیونیستی شیعیان منطقه جهت جلوگیری از عادی. استفاده از آرمان5
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 ، تهران: انتشارات سمت.، چاپ چهارمژئوپولیتیک در قرن بیست و یکم (،1390اهلل )عزتی، عزت
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 های ژئوپلیتیکی ایران در راستای نیل به هاب هوایی جنوب غرب آسیاسنجش مزیت

 

 2متقی افشین، *1جواد شاپوری

 

 کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران -1

 

 دانشیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران -2

 

 چکیده

های مواصالتی حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی، باعث شده است تا قرارگیری در میدانطرح مسأله: موقعیت جغرافیایی ایران و 

های جغرافیایی خود برخوردار باشد. در این برداری ژئواکونومیک از واقعیتمنظور بهرههای ژئوپلیتیکی خاصی بهکشور ایران از مزیت

شود که در مقایسه با کشورهای پیرامونی و نیز کشورهای کشور محسوب میهای ژئوپلیتیکی میان، قلمرو هوایی ایران از جمله مزیت

تحلیلی به این پرسش پاسخ داده است  -تری دارد. تحقیق حاضر با روش توصیفی جنوب غرب آسیا، موقعیت و جایگاه نسبتاً مناسب

ای در جنوب غرب آسیا تبدیل به هاب منطقهتوانند ایران را ها میهای ژئوپلیتیکی ایران کدام است و چگونه این مزیتکه مزیت

کنند. کشور ایران در بین پانزده کشور همسایه خود )حتی ترکیه و امارات(، به علل زیر امکان بهره برداری بهینه اقتصادی از آسمان 

و قرار داشتن در شاهراه خود در دوجنبه پروازهای عبوری و تبدیل شدن به هاب هوایی منطقه ای را دارد: موقعیت جغرافیایی کانونی 

های گرم آزاد، مواصالتی غرب و شرق و شمال و جنوب جهان، برخورداری از تعداد همسایگان زیاد، دسترسی راحت و گسترده به آب

های فسیلی جهان، برخورداری از منابع طبیعی و برخورداری از امنیت پایدار سرزمینی و هوایی، قرار داشتن در کانون ذخائر انرژی

دهد که ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جنوب غرب آسیا با توجه به تعداد زیاد همسایگان عدنی متنوع و پرحجم. نتایج نشان میم

های ژئوپلیتیکی ایران های اقتصادی مترتب بر آن، از جمله مهمترین مزیتتر شدن مسیرها از قلمرو هوایی ایران و مزیتو نیز کوتاه

 باشد.های ایران به منظور دستیابی به هاب هوایی در منطقه جنوب غرب آسیا میبلیتاست که حاکی از قا

 مزیت ژئوپلیتیکی، هاوب هوایی، اقتصاد هوانوردی، جنوب غرب آسیا، ایران.واژگان کلیدی: 
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 مقدمه -1

همزمان  شود و کشورها تبدیل به مسیری مطمئن برای عبور کاال )ترانزیت( برای دیگر تواند، میتوسعه حمل و نقل کشور ایران در

گذاری مشترک از های سرمایهفرصتدهد. کشور را تا حد زیادی افزایش  اقتصادی زایی آن، امنیتهای اقتصادی و اشتغالبا مزیت

ایی تواند در همگرفرد ایران در حوزه حمل و نقل است که می های جغرافیایی منحصر بهدیگر مزایای تکیه کشورهای منطقه بر مزیت

کشور ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی منحصر به فردی که دارد در شاهراه مواصالتی جهان  .این کشورها با ایران بسیار موثر باشد

باشد. برخورداری از بیشترین کشورهای همسایه، قرار گرفته و به همین جهت از موقعیت ژئوپلیتیکی کانونی و خاصی برخوردار می

منطقه حساس جنوب غرب آسیا و جنوب غرب آسیا به ویژه بزرگترین ذخائر انرژی جهان، برخورداری از امنیت مطلوب قرار گرفتن در 

های هواپیمایی دنیا از آسمان ایران برای عبور پروازهای خود که به لحاظ اقتصادی نیز با توجه به و... باعث گردیده بسیاری از شرکت

 (. Lin, et al, 2011: 35استفاده نمایند ) باشد،ترین مسیر به صرفه میکوتاه

های قدرت های مختلف حمل و نقلی به صورت مجزا و همچنین به صورت ترکیبی، تاثیر زیادی بر مولفهبرداری بهینه از روشبهره

هنگ، نمایش حمل و نقل هوایی در روابط کشورهای مختلف جهان، تبادل فر ،در قرن حاضرکشورها به ویژه اقتصاد پایدار دارد. 

های اقتصادی و نظامی و تسریع امور حیاتی یک کشور نقش حساسی بر عهده دارد و در این بین فرودگاه ها بخش حیاتی و قدرت

ترین بخش در صنعت حمل و نقل هوایی زیربناییها فرودگاه ،در واقع .دهندمهمی از سیستم حمل و نقل هوایی را تشکیل می

از آن با  ،های مختلف، در رشد اقتصادی کشورها و کمک به ایجاد توسعه پایداربرخورداری از پتانسیلشوند و به دلیل محسوب می

بیانگر میزان توسعه  ،های هر کشورفرودگاه حجم مبادله مسافر درآمار  ،از این رو .کنندلکوموتیو اقتصادی هر کشور توصیف می عنوان

 رود. شمار میبهوایی نیز نشانگر قدرت اقتصادی کشورها جایی بار هو حجم جابه بودهاقتصادی آن کشور 

های هواپیمایی جهان برای استفاده از آسمان ایران گردیده است. های آمریکا علیه ایران نیز باعث تغییر رویکرد برخی از شرکتتحریم

های آمریکا تأثیرات کمی در مللی، تحریمبا این حال، با توجه به صرفه اقتصادی قلمرو هوایی ایران برای حمل و نقل هوایی بین ال

پرواز عبوری از آسمان ایران  1000تا  800روز بین این خصوص داشته است؛ به نحوی که در حال حاضر به صورت میانگین در شبانه

سورتی نیز  1000ساز وجود داشته باشد، تعداد پروازهای عبوری به بیش از مواقعی که بیشتر عوامل زمینه نمایند که درتردد می

(. این فرصت ویژه، عالوه بر درآمدزایی مناسبی که برای اقتصاد کشور ایران دارد، Grewe, et al, 2018: 152رسیده است )

برداری های کسب درآمد غیرنفتی کشور بهرهترین روشتواند در صورت ارتقای شرایط موجود از این فرصت به عنوان یکی از مناسبمی

باشد. با توجه به اهمیت ن موضوع، به معنای پیوند موقعیت ژئوپلیتیکی با موقعیت ژئواکونومی خاص کشور ایران مینمود. برآیند ای

های ژئوپلیتیکی ایران پرداخته قلمرو هوایی ایران در افزایش وزن ژئوپلیتیک و اکونومیک ایران، تحقیق حاضر به بررسی نقش مزیت

 ایران به هاب هوایی در منطقه جنوب غرب آسیا بپردازد.سنجی تبدیل شدن است تا به امکان
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 روش تحقیق -2

ای شامل نشریات و اشد. در مرحله اول، مبانی نظری تحقیق با استفاده از اطالعات کتابخانهبتحلیلی می-این تحقیق، از نوع توصیفی

 ت. اطالعات تکمیل گردیده اس های مرتبط با هوانوردی،کتب گردآوری گردیده و سپس با استفاده ازاطالعات سازمان

 پیشینه تحقیق -3

مرز (: 1392-نامه نقش مرزهای هوایی در مناسبات ژئوپلیتیک جمهوری اسالمی ایران)دانشگاه آزاد اسالمیپایان-3-1

شود که منعکس کننده قلمرو حاکمیت سیاسی یک دولت بوده و مطابق قواعدی خاص در مقابل حرکت به پدیده ای فضائی اطالق می

یکی از مباحث مهم در مورد مرزهای بین المللی، نقش و کارکردهای مختلف مرز  .مانع ایجاد می کند ...انسان، انتقال کاال، نشرافکار و

صاحب نظران و کارشناسان نقش ها و کارکردهای متفاوتی را برای مرزها  .و از آن مهمتر شناخت عوامل مختلف موثر بر آنها است

و ارتباط، تحدید حدود منطقه اعمال  ، کشمکشمله میتوان به مواردی مانند جداکنندگی، یکپارچه سازیبرشمرده اند که از ج

در  .اشاره کرد...حاکمیت و قدرت حکومت، شکل دهی به مناسبات اقتصادی و سیاسی بین حکومت ها، مانع دفاعی و اقتصادی و

ده توسط کشورها است که برای حرکت هواپیماها در مسیرهای مشخص قوانین بین المللی منظور از راه هوایی داالن های تعریف ش

بر فراز آسمان یک کشور تعیین می نمایند و می بایست هواپیماهای ترانزیت مطابق قوانین ایکائو در داخل این داالنهای هوایی که 

مل امتداد مرزهای جغرافیایی یک ارتفاع و عرض مشخصی دارند و در روی نقشه مشخص شده حرکت نمایند لیکن مرزهای هوایی شا

کشور در روی زمین تا امتداد جو می باشد و ورود به آنها توسط هواپیماهای تجاری و غیر تجاری منوط به هماهنگی و اخذ اجازه از 

دار می دولت میزبان با رعایت امنیت کشور میزبان می باشد بنابراین مرز هوایی از اهمیت بیشتری در مطالعات ژئوپلیتیک برخور

 باشد.

قاسم علیپور در مقاله ظرفیت کرانه های جنوب شرق ایران در ایجاد هاب هوایی، مجموعه مقاالت همایش فراوری -3-2

هدف این مقاله : بیان می کند 1395پتانسیل های ژئوپلیتیکی توسعه در کرانه های اقیانوسی جنوب شرق کشور در سال 

شرق ایران )به طور ویژه بندر چابهار( به عنوان هاب هوایی منطقه است. به این منظور سنجش و ارزیابی ظرفیت کرانه های جنوب 

باید میزان ساختار و سیر تقاضا و عرضه در حوزه مورد نظر شناخته شده و نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای این بازار برای 

وضوع در ابتدا با تحلیل محتوا بر روی اسناد باالدستی اهداف ذینفعان مربوطه مشخص شوند. پس از مرور بسیار اجمالی از ادبیات م

کالن جمهوری اسالمی ایران در صنعت هوانوردی بررسی خواهند شد. سند جامع توسعه هوافضای کشور حضور موثر در هوانوردی 

ارتباط بین اقتصاد با صنعت جهانی را تبدیل فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( به دومین قطب هوانوردی در منطقه می داند. 

حمل و نقل هوایی و فرایند شبکه سازی در هاب هوایی به طور مختصر بیان خواهند شد. با توجه به ضرورت آگاهی از توان هوانوردی 

کشوری ایران در منطقه آسیای جنوب غربی، جایگاه فعلی هوانوردی ایران در منطقه در برخی از شاخص های اصلی مورد کنکاش و 

ررسی به طور گذرا تحلیل می شوند. بعد از معرفی انواع بازار های موجود در این صنعت، باید میزان عرضه و تقاضا در صنعت حمل ب

و نقل هوایی در سه بازار خروجی، ورودی و ترانزیت شناسایی شوند. یافته های پژوهش در تخمین ظرفیت چابهار حاکی از آن است 

سیار باالی ناوگان هواییی و شبکه سازی می تواند در این صحنه رقابت نماید که البته یکی از شروط الزم که این سه بازار با توسعه ب
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جاده ای( و هوایی است. با توسعه سایر صنایع )از قبیل گردشگری،  -آن، طرح توسعه جامع همزمان حمل و نقل دریایی، زمینی )ریلی 

 قه توانایی رقابت با هاب های بزرگ منطقه را خواهد داشت. دریایی، تولید و...( قابلیت و ظرفیت این منط

 1386هادی اعظمی در مقاله وزن ژئوپلیتیکی و نظام قدرت منطقه ای )بررسی موردی جنوب غرب آسیا( در سال -3-3

سرزمینی، علمی و متغیر در قالب عوامل هشت گانه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی،  72با بررسی، محاسبه و مقایسه  :بیان می کند

فناورانه، اجتماعی، نظامی و فرامرزی موثر در تشکیل و تعیین میزان قدرت ملی کشورها که قابل کمّی شدن بودند، کشورهای منطقه 

جنوب غرب آسیا )به اضافه کشورهای مناطق آسیای مرکزی و قفقاز که از لحاظ ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و غیره اشتراکات 

این منطقه دارند و البته به استثنای کشور افغانستان که آمار و داده های آن در بسیاری از متغیرها موجود نبود(، بر اساس فراوانی با 

وزن ژئوپلیتیکی و به تبع آن میزان قدرت ملی رتبه بندی شدند. براساس این بررسی به طور کلی در منطقه، چهار سطح قدرت وجود 

ن در قدرت های درجه اول و به همراه ترکیه، فلسطین اشغالی، عربستان و پاکستان قرار دارد. پس از دارند که جمهوری اسالمی ایرا

بررسی جایگاه و وزن ژئوپلیتیکی کشورها بر اساس مجموع عوامل هشت گانه مذکور مشخص شد جمهوری اسالمی ایران با کسب 

رتبه دوم را کسب نموده گرچه انتظار می رود با قابلیت ها و کشور منطقه،  23از نظر میزان قدرت ملی در میان  5/622امتیاز 

توانمندی هایی که دارد به تبه اول دست یابد. می توان گفت جمهوری اسالمی ایران دارای مزیت ها و فرصت های مناسبی در زمینه 

به آن توجه کافی نشده و نمی  عوامل ثابت ژئوپلیتیکی است که بیشتر مربوط به عوامل سرزمینی و جغرافیایی است؛ موضوعی که

 شود.

حسین مختاری هشی در مقاله تبیین مفهوم ژئواکونومی )اقتصاد ژئوپلیتیکی( و توصیه هایی برای ایران در سال -3-4

 و جغرافیایی فضای ابعاد از یکی طرفی از اقتصاد .است قدرت و سیاست جغرافیا، عنصر سه شامل ژئوپلیتیک بیان می کند: 1396

 قدرت و یعنی جغرافیا خود دهنده تشکیل عنصر سه از عنصر دو در ذاتی به طور ژئوپلیتیک .است قدرت ابعاد از یکی دیگر از طرف

 شود، عجین نیز جغرافیا با و بخورد سیاست پیوند و قدرت با اقتصاد چنانچه بنابراین نماید. می توجه آن به و خورده پیوند اقتصاد با

 مجموعه زیر در که گیرد می شکل ژئوپلیتیک اقتصادی بُعد به عنوان ژئواکونومی اینصورت در که گیرد می قرار ژئوپلیتیک حوزه در

 جهانی و سرد جنگ از پس ولی داشته وجود سیاست در اقتصادی ابزارهای از قدیم استفاده از اگرچه دارد. قرار سیاسی جغرافیای

 و خارجی و داخلی های سیاست در روز به روز ژئواکونومی نیز بحث گرفتند، قرار بیشتر توجه مورد رویکردهای اقتصادی که شدن

تفاوت  ولی ژئوپلیتیک است، از ای شاخه ژئواکونومی از نظر نسبت، اینکه وجود با شد. مطرح کشورداری روش نوین یک به عنوان

 در استفاده مورد می افزاید. ابزارهای رویکرد این پیچیدگی بر که می شود درگیر آن در متعددی بازیگران و دارد آن با هایی

 سیاست در می افزایند. بین الملل نظام پیچیدگی بر نرم بوده قدرت ابزارهای نوع از عمدتاً زیاد، تنوع و تعدد بر عالوه ژئواکونومی نیز

 وزن افزایش به و شده ملی قدرت های ساخت زیر و زیربناها موجب تقویت رویکرد این به توجه نیز کشورداری امور و داخلی

 ملی منافع تحصیل راستای در ژئوپلیتیک در نظام کشور جایگاه و رفتار تغییر امر موجب این که کند می کمک کشور ژئوپلیتیکی

 و جدید زاویه شدن باز موجب تواند می ژئواکونومیک دیدگاه از کشور مسائل تحلیل می رسد ایران به نظر خصوص در .شود می

 .می نماید مفیدتر و دقیق تر پیش از بیش را تجویزی راهبردهای و راهکارها و شده مسائل فهم بینانه ای به واقع
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فائزه بروجردی در پایان نامه تبیین جایگاه شاخص های ژئواکونومیک در وزن ژئوپلیتیکی ایران )با تأکید بر منابع -3-5

 رد،س جنگ پایان از بعد خصوص به اخیر قرون در گرفته صورت تحوالتمی نویسد:  1395انرژی و موقعیت ترانزیتی( در سال 

 ژئوپلیتیک به عنوانی یکی از رویکردهای پیش روی مطالعات ژئواکونومیک شد سبب و کرد مطرح ها حوزه سایر از باالتر را ژئواکونومی

رها در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و های قدرت و نقش و بازیگری کشو و جایگاه برجسته ای در مطالعات و بررسی تاز اهمی

جهانی پیدا کند. مبتنی بر این اهمیت یابی و جایگاه برجسته ای که اقتصاد در قالب ژئواکونومی یافته است، به یکی از عوامل مهم 

ر و جایگاه برجسته در این بین، جمهوری اسالمی ایران با دارا بودن موقعیت های برت. موثر بر وزن ژئوپلیتیک کشورها تبدیل شده است

های مختلف به آن اشاره و تأکید شده است از  ها و دیدگاه های مهم به صورت از نظر ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی که در نظریه

د. عوامل شکل دهنده و موثر بر اهمیت ژئواکونومیک ایران عبارتند از دارا بودن ذخایر عظیم نفت و اهمیت ویژه ای برخوردار می باش

قرارگیری در کانون بیضی استراتژیک انرژی جهان، قرارگیری در موقعیت برجسته ترانزیت کاال و قرارگیری در موقعیت برتر  گاز،

 انتقال انرژی نفت و گاز که موجب افزایش وزن ژئوپلیتیک ایران می شود.

هوایی در کشور و تعیین  حسین صوفلو در پایان نامه تعیین و ارزیابی معیارهای مکان یابی هاب جهت ترانزیت-3-6

عامل و معیار اصلی و موثر در مکان یابی هاب هوایی در کشور وجود  18 :می نویسد 1382موقعیت جغرافیایی مناسب در سال 

به ترتیب اولویت و اهمیت عبارتند از: شبکه حمل و نقل هوایی مطلوب، دسترسی به خدمات  TOPSISدارد که با استفاده از روش 

گی توسعه فضای اطراف فرودگاه، قرار گرفتن در متن یا حاشیه کمربند بین المللی، وجود زمین کافی برای توسعه، وجود رفاهی، چگون

موانع در مسیرهای تقرب هوایی طراحی شده، بازاریابی و گسترش کمی و کیفی شرکت های ارائه کننده خدمات، وجود فرودگاه های 

وقعیت مناسب اقلیمی و شرایط آب و هوایی، تأسیسات فرودگاهی، سیستم کنترل پرواز، اطراف و دسترسی به فضای هوایی کافی، م

های اساسی در رفع موانع ارتباط با دنیای خارج، قابلیت افزایش سریع ظرفیت حمل و نقل در ابعاد متفاوت هوانوردی، برداشتن قدم

ری اطالعات، تلفیق مناسب با حمل و نقل دریایی، جاده ای گیری از فناوگذاری خارجی، بهرههای مربوط به سرمایهحذف محدودیت

 های تولید کننده حمل و نقل، اصالحات عمیق در سیستم های مدیریت.و ریلی، نزدیکی به پتانسیل

 چارچوب مفهومی و نظری -4

 هاب هوایی: -4-1

که برای تخلیه، انبارداری و توزیع مجدد شود هاب هوایی به صورت بسیار گسترده در اصطالح بازرگانی به مجموعه مکانی گفته می

گردد. هاب هوایی به عنوان کانون و مرکز اصلی بار یا پیاده شدن، اقامت موقت و ادامه پرواز مسافر در حمل و نقل هوایی اطالق می

های با استفاده از روشهای هوایی در آن متمرکز شده و سپس گردد؛ به طوریکه کاالها از طریق راههای بازرگانی قلمداد میفعالیت

گردد و یا اینکه جهت مصرف در کشور به مراکز تولید و متقاضی ارسال مختلف سیستم حمل و نقل به کشورهای منطقه حمل می

های تخلیه گردد. محمولهگردد و یا بالعکس، محصوالت تولیدی مازاد بر مصرف داخلی از طریق هاب هوایی به سایر نقاط توزیع میمی
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ریلی(، دریایی و یا هوایی توزیع گردد )شورای -های زمینی )جاده ایهاب هوایی بتا به موقعیت هاب، ممکن است از طریق راه شده در

 (.1398عالی وزارت راه و ترابری، 

 اقتصاد حمل و نقل هوایی -4-2

ین عدد معادل نصف تعداد ساکنان اند. امیلیارد مسافر را بین نقاط مختلف جهان جابجا کرده 4هواپیماها حدود  2017در سال 

میلیون  800میلیارد و  7به  2036ها این رقم در سال بینیسال پیش است. براساس پیش 12زمین و دو برابر تعداد مسافران در کره

زمان گذرد و در این مدت سال می 100مسافر خواهد رسید. این در حالی است که چه از زمان ممکن شدن پرواز انسان تنها حدود 

این افزایش روز افزون تعداد مسافران، نیاز به هواپیماهای جدید را  .اندترین وسیله حمل و نقل جهان تبدیل شدههواپیماها به مهم

فروند هواپیمای مسافربری و  23600بر اساس آمار شرکت مشاوره هوانوردی اسنت حدود  امروزه است. نیز به همان سرعت باال برده

آمار دیگری نیز در این زمینه وجود  .فروند دیگر نیز در انبارها موجود است 500هزار و  2رود وجود دارد و گمان می باربری در جهان

هزار فروند  39معتقد است مجموع هواپیماهای تجاری و نظامی جهان، بدون احتساب هواپیماهای سبک،  airliners.net دارد. وبگاه

المللی هوانوردی غیرنظامی ایکائو، سازمان بین .هزار فروند هواپیما وجود داشته است 150ز است و در طول تاریخ هوانوردی بیش ا

 2030شود این اتفاق در سال بینی میشود و پیشسال یک بار دو برابر می 15گوید که حجم ناوگان حمل و نقل هوایی جهان هر می

هواپیمای  620هزار و  39سال آینده به  20گوید که جهان در ین امر میمجددا تکرار شود. شرکت هواپیماسازی بوئینگ نیز با تایید ا

هزار و  62شوند، باید ، بدون در نظر گرفتن تعداد هواپیماهایی که به دلیل کهنگی از رده خارج می2037جدید نیاز دارد و در سال 

. با توجه اندها تنها هواپیماهای مسافربری لحاظ شدههواپیما در جهان وجود داشته باشد. باید در نظر گرفت که در همه این آمار 220

به این حجم گسترده حمل و نقل هوایی در جهان، اما آمار سوانح و تلفات آن به نسبت بسیار کم  می باشد که این موضوع نشان 

تری حمل و نقل هوایی دهنده برتری حمل و نقل هوایی نسبت به حمل و نقل جاده ای در مقیاس وزنی، سرعتی و سوانح مختلف و بر

 باشد.نسبت به حمل و نقل دریایی در مقیاس سرعتی می

 موقعیت جغرافیایی  – 4-3

اساسا، موقعیت عبارت است از چگونگی قرار گرفتن یک نقطه در سطح کره زمین که خود دارای دو حالت عمومی یا نسبی و خصوصی 

ای و جهانی و یا منطقه ای، خود تقسیمات دیگری دارد و از اهمیت  یا ریاضی است. در حالی که موقعیت عمومی در مقیاس قاره

 (. 76: 1397زیادی برخوردار است، موقعیت ریاضی یا خصوصی در مطالعات ژئوپلیتیکی کمتر مورد بررسی قرار می گیرد ) عزتی، 

 منطقه ژئوپلیتیک ) موقعیت ژئوپلیتیک ( – 4-4

ا منابع جغرافیایی با ارزش باال که بر شکل دهی به مناسبات محلی، ملی، منطقه ای و منطقه ژئوپلیتیک عبارت است از منطقه ای ب

جهانی بازیگران اثرگذاری مستقیمی دارد. به بیان دیگر، زمانی که در یک منطقه مناسبات بین بازیگران ) محلی، ملی، منطقه ای و 

 (. 110: 1396پرور،قه ژئوپلیتیک شکل گرفته است ) جانجهانی ( مبتنی بر منابع جغرافیایی قدرت با ارزش باال باشد، منط
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 راه هوایی – 4-5

در قوانین بین المللی منظور از راه هوایی داالن های تعریف شده توسط کشورها است که برای حرکت هواپیماها در مسیرهای مشخص 

های هوایی که  قوانین ایکائو در داخل این داالنبر فراز آسمان یک کشور تعیین می نمایند و می بایست هواپیماهای ترانزیت مطابق 

 ارتفاع و عرض مشخصی دارند و در روی نقشه مشخص شده حرکت نمایند.

 

 ها و تجزیه و تحلیلیافته -5

 درآمدزایی جمهوری اسالمی ایران از پروازهای عبوری-5-1

دنیا قرار دارد، درآمد حاصل از ترانزیت، ظرفیتی بسیار کشور ایران به دلیل وضعیت بسیار مناسب جغرافیایی، بر سر چهار راه ترانزیتی 

ای دریایی و هوایی وابستگی کشورهای دنیا به مسیرهای مختلف ترانزیتی ریلی، جاده .بزرگ و یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی است

کشور عایدی دارد و موجب کاهش  ایران موضوعی است که اگر بتوانیم به درستی از آن بهره ببریم، به اندازه درآمدهای نفتی برای

با توجه به اینکه  .های بلندتری به سمت تحقق آن گام برداریمتر با گاماتکا به نفت خواهد شد، هدفی که ضرورت دارد هر چه سریع

را پیگیری  اتکاء به درآمدهای غیرنفتی طبق تأکیدات مقام معظم رهبری موضوع اقتصاد مقاومتی باید در دستور کار باشد، الزم است

به دنبال درآمدهای دیگر باشیم و در باز باید در راستای حذف اقتصاد نفتی، کنیم، حتی اگر قیمت نفت هم زمانی باز افزایش یابد، 

در بخش حمل و نقل هوایی کسب درآمد ارزی از محل  .های کشور و استفاده از آنها امری ضروری استاین راستا کشف مزیت

عبور از آسمان  .است در پیوند با ژئواکونومی ها برای کشور و نماد کامل اقتصاد مقاومتییکی از بهترین درآمدزاییپروازهای عبوری، 

های هواپیمایی دنیا جذابیت باالیی دارد؛ عبور این هواپیماها بر فراز آسمان ایران به دلیل امنیت باال و کوتاه کردن مسیر، برای شرکت

هر پرواز عبوری از آسمان کشور بر اساس میزان  ،المللیبر اساس مقررات بین .کندبی عاید کشور میکشور نیز درآمد ارزی مناس

های پروازی توسط سیستم همه طرح اطالعات .ها بپردازدماندگاری در آسمان و وزن هواپیما مکلف است مبلغی را به شرکت فرودگاه

از مرکز کنترل و با نسبتی از وزن هواپیما و مسافت طی شده بر روی فضای های دریافتی عوارض عبوری پردازش شده و با کمک داده

شود، بنابراین افزایش تعداد پروازهای عبوری از آسمان کشور به معنای افزایش درآمد ارزی ایران ایران، مقدار عوارض آن محاسبه می

وزن هواپیما و مسافت عبوری در  خود در ازاء  از آسمان کشور ایران نیز نظیر دیگر کشورها، برای عبور پروازهای خارجی .خواهد بود

ها و ناوبری هوایی ایران، هزینه برای طبق اعالم قبلی شرکت فرودگاه .کندمحدوده آسمان کشور، از خطوط هوایی هزینه دریافت می

تومان باشد، در ازای هر هزار  4200ود چهار هزارم دالر در هر کیلومتر است؛ مثال اگر نرخ برابری دالر حد هر یک تن وزن هواپیما،

برای هر کیلومتر در حریم هوایی ایران، پیش از ورود به  تومان 16,8های خارجی ها از ایرالینکیلوگرم وزن هواپیما، شرکت فرودگاه

رود این دوبی میخط هوایی امارات از مبدا وین در اتریش به  380فرض کنید یک ایرباس ای .کندکشور هزینه دریافت می  آسمان

تن وزن دارد هواپیما در کریدور پروازی این مسیر  590هنگام بلند شدن از باند حدود  پیکر، با مسافر و مخزن تکمیل،هواپیمای پهن

پیماید، یعنی مسافتی حدود از روستای دوستان در شمال غربی ایران تا جزیره سیری در خلیج فارس را در حریم هوایی ایران می
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شود می تومان 16,8)مسافت طی شده به کیلومتر(، در رقم  1700)وزن هواپیما به تن( در  590ضرب ل حاصلکیلومتر، حا 1700

 .هزار تومان درآمد 850میلیون و 16رقمی بیش از 

های عبوری از بنابر اعالم مسئوالن سازمان هواپیمایی کشوری، میزان درآمد جمهوری اسالمی ایران در سال های اخیر که پرواز

میلیارد تومان در سال می باشد. با  1800میلیارد تومان و حداقل درآمدزایی نیز مبلغ  2500آسمان ایران به اوج خود رسیده، مبلغ 

تیرگی روابط قطر با کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی و از طرفی ناامن بوده کشور عراق و به تبع آن، ناامنی آسمان این 

چنین حمایت های جمهوری اسالمی ایران از این کشور، پروازهای قطری مجبور شدند برای تردد به شمال آفریقا و اروپا کشور و هم

، درآمدزایی ایران از محل پروازهای عبوری قطری 1396از آسمان ایران استفاده نمایند که این موضوع باعث گردید فقط در سال 

 175از مجموع  320و ایرباس  777به اینکه بیشتر هواپیماهای متعلق به قطرایرویز، بویینگ با توجه ) میلیارد تومان باشد 51مبلغ 

بودن، به ترتیب مدل هواپیما هنگام برخاستن از باند در صورت پر 2فروند هواپیمای متعلق به قطر ایرویز هستند، همچنین وزن این 

فارس تا شمال غرب ایران یز با توجه به اینکه مسافت جنوب خلیجکیلوگرم است و ن 873هزار و  362و همچنین  800هزار و  351

طور تقریبی، میانگین درآمد شرکت شود، بهکیلومتر برآورد می 500و ورود هواپیماهای قطری به آسمان ترکیه، کمی بیش از هزار و 

ما خواهد بود. با توجه به اینکه در صورت انتقال هزار تومان به ازای هر هواپی 520میلیون و  8های ایران از هر سورت پروازی، فرودگاه

ها شود، درآمد شرکت فرودگاهسورت پروازی به آسمان ایران منتقل می 200های قطری به آسمان ایران، روزانه مسیر پروازی ایرالین

ها بابت تردد از ای که قطرینهمیلیون تومان است. براین اساس، شارژ ماها 700ساعت، یک میلیارد و  24از این انتقال مسیر، در هر 

ها در اظهاراتی اعالم کرد که مبلغ چندی پیش مدیرعامل شرکت فرودگاه (.شودمیلیارد تومان برآورد می 51پردازند، آسمان ایران می

حمل و میلیارد تومان بوده است، اما در نشست خبری چهارمین نمایشگاه  1800 ،1397درآمد حاصل از پروازهای عبوری در سال 

 1700، 1397ها از پروازی عبوری در سال نقل و صنایع وابسته که در اواخر آذر برگزار شد، اعالم کرد که درآمد شرکت فرودگاه

درواقع براساس جدیدترین آمار رسمی اعالم شده از ت. درصد کاهش داشته اس 14حدود  96میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 

میلیارد تومان نسبت به آمار چندی پیش او کاهش  100ها، درآمد این شرکت از پروازهای عبوری اهسوی مدیرعامل شرکت فرودگ

میلیارد  100داشته این تفاوت در شرایطی است که اتکای مالی این شرکت برپایه درآمدهای حاصل از پروازهای عبوری قرار دارد و 

ها و ناوبری هوایی ایران حاصل از پروازهای عبوری، شرکت فرودگاهدرصد درآمدهای  68، ویتومان هم رقم کمی نیست، به گفته 

 درصد هم حاصل واگذاری اماکن است.  5 درصد حاصل از ارایه خدمات فرودگاهی و حدود 20

در اینجا باید به یکی از مهم ترین مولفه های تأثیر گذار در افزایش پروازهای عبوری و انتخاب ایرالین های بین المللی برای عبور از 

آسمان ایران اشاره نمود. این مولفه، امنیت پایدار کشور جمهوری اسالمی ایران است. امنیت پایدار دارای ابعاد و مولفه های مختلفی 

در این تحقیق، امنیت سرزمینی و عمومی کشور به ویژه در برابر تهدیدات خارجی با توجه به ناامنی های موجود در  می باشد که

کشورهای همسایه مدنظر است. این سطح از امنیت مطلوب و مثال زدنی کشور، مرهون تالش های شبانه روزی تمام کارکنان و بخش 

ی جمهوری اسالمی ایران می باشد. نقش و اهمیت امنیت پایدار در توسعه همه جانبه های مختلف نیروهای مسلح و نیروهای اطالعات

یک کشور بر همگان واضح و مشخص است و هیچ کس نمی تواند اولویت و حساسیت آن را نادیده انگارد و مصادیق بارز آن ناامنی 
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ای جدید اهمیت امنیت هوایی، سقوط هواپیمای های گسترده در اکثر کشورهای همسایه ایران می باشد. یکی دیگر از  نمونه ه

مسافربری اکراینی در حوالی فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( بر اثر خطای انسانی نیروهای هوافضای سپاه پاسداران انقالب 

اینکه تبعات بین نفر سرنشین این هواپیما بود که این موضوع عالوه بر  176و کشته شدن  18/10/1398اسالمی در بامداد مورخه 

المللی برای جمهوری اسالمی ایران به همراه داشت باعث کاهش پروازهای عبوری از آسمان ایران در دهه سوم دی و نیمه اول بهمن 

 گردید که به تبع زیان های اقتصادی خاص خود را به دنبال داشت.  1398ماه سال 

 

 (AIPایی آسمان جمهوری اسالمی ایران ) منبع : نشریه بین المللی هوانوردی مرزها و مسیرهای هو
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 عوامل تأثیرگذار در کاهش پروازهای عبوری از آسمان ایران و تبعات آن-5-2

علیرغم مزیت های آسمان ایران در انتخاب ایرالین های خارجی به منطور انجام پروازهای عبوری خود ولی برخی عوامل، در کاهش  

 پروازهای عبوری از آسمان ایران در سنوات گذشته نقش زیادی داشته اند که به شرح ذیل ذکر   می گردد: 

 مسیرهای مستقیم  افزایش مناطق نظامی داخل کشور و عدم امکان ارایه -

استفاده پروازها از مسیرهای مستقیم کشورعراق )از مبدا کشورهای حاشیه خلیج فارس به مقصد اروپا و شمال آفریقا و  -

 بالعکس(

مانعی برای مستقیم شدن مسیرهای هوایی افزایش محدودیت های پدافندی با افزایش مناطق پروازی محدودیت دار که  -

ونقل هوایی را های حملهای شرکتوری فضا است که در نتیجه به لحاظ اقتصادی هزینههبوده و نتیجه آن کاهش بهر

  نماید.زیست را فراهم میدهد و از طرفی موجبات آلودگی بیشتر محیطافزایش می

 بسته بودن نقاط مرزی عراق جهت پروازهای عبوری -

 جلوگیری از ایجاد مسیرهای مستقیم -

 بور پروازهاسختگیری در مورد مجوز برای ع -

 بروز ناامنی در کشور حتی به صورت مقطعی -

 ایجاد مسیرهایی موازی درکشور افغانستان  -

  CISایجاد مسیرهای مستقیم درکشورهای  -

 در صورت کاهش پروازهای عبوری از آسمان کشور، عواقب زیر به وجود می آید :

 انزوای ترافیک هوایی کشور 

  انجام شدهعدم بهره برداری از سرمایه گذاری 

 رادار( ناکارآمد شدن سیستم های نظارتی( 

 حذف تدریجی فضای ایران از مسیرهای مصوب جهانی 

   از دست دادن بازار گسترده  هوانوردی منطقه جنوب غرب آسیا 

 اشکال تراشی های همسایگان در پذیرش ترافیک های داخلی بصورت متقابل 

 کشور یها فرودگاهو زیرساخت های سازی  میادین پروازی، تجهیزات نهایتا کاهش برنامه های به کاهش درآمد ارزی و 

 (1392، نقش مرزهای هوایی در مناسبات ژئوپلیتیک جمهوری اسالمی ایران)منبع: پایان نامه 
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 جنوب غرب آسیا های نسبی ایران در توسعه تجارت منطقهمزیت-5-3

ترانزیتی در سطح منطقه باشد؛ چرا که هر دو کشور ارتباط دهنده شرق به غرب تواند همانند کشور ترکیه ایفاگر نقش هاب ایران می

هستند. به واقع، می توان ادعا نمود که این دو کشور نقش مکمل یکدیگر را در برقراری زنجیره مسیرهای ترانزیتی بین شرق و غرب 

می تواند بمانند کشور امارات نقش هاب توزیع دریایی ایفا می کنند. ایران به دلیل دسترسی به آب های آزاد در بخش جنوبی کشور، 

و هوایی را ایفا کند چرا که وضعیت جغرافیایی جنوب کشور مشابه و در مواردی بهتر از کشور امارات است. مزیت ایران ایجاد ارتباط 

محدود زمینی به چند بین بخش وسیعی از آسیا و بخصوص جنوب غرب آسیا و آب های آزاد است که امارات به دلیل دسترسی 

کشور عربی از این مزیت محروم است. لذا ایران به جهت دارا بودن این مزیت، می تواند به هاب ترانزیتی دریایی، زمینی و هوایی 

بخش قابل توجهی از آسیای غربی و آسیای میانه تبدیل شود. بطور کلی ایران از نظر موقعیت جغرافیایی در وضعیت مطلوبی قرار 

و مزیت های فراوانی را برای تبدیل شدن به هاب ترانزیت و هاب توزیع برای منطقه غرب آسیا دارا است. ایران قادر است داشته 

 (. 294:1395همزمان نقشی مشابه دو کشور امارات و ترکیه را در منطقه ایفا کند )هاشمی و رشنو، 

 ایمشکالت ایران در توسعه تجارت منطقه-5-4

که برای ایران در مسیر توسعه تجارت منطقه ای که به تبع در صورت بهره برداری مطلوب می تواند تأثیرات علیرغم مزیت هایی 

 عمده بین المللی را  نیز به دنبال داشته باشد اما مشکالتی در تحقق این امر مهم وجود دارد که به شرح زیر می باشند:

 ت جاده ایتوسعه نیافتگی کامل شبکه بزرگراهی در مسیر ترانزی -1

 وجود نداشتن بزرگراه در مسیرهای جاده ای منتهی به بنادر -2

 وجود اتصاالت غایب شبکه ریلی در مسیرهای ریلی ترانزیت آسیا-3

 اتصال نیافتن همه بنادر کشور به شبکه ریلی-4

 نبود قابلیت دسترسی مناسب به شبکه ریلی در همه نقاط کشور-5

ی حمل و نقل کاال در فرودگاه های کشور و در نتیجه حجم بسیار ناچیز ترانزیت هوایی کاال از نبود امکانات و تجهیزات تخصص -6

 فرودگاه های کشور

توسعه نیافتگی حمل و نقل ترکیبی در کشور و پایانه های حمل و نقل ترکیبی با قابلیت برقراری ارتباط مناسب بین شبکه های  -7

 مختلف حمل و نقل

، 1395لجستیکی به عنوان مهمترین نقاط دریافت و توزیع جریان های کاالیی در سطح کشور )رشنو و هاشمی، نبود هاب های  -8

295-294.)  

 وضعیت حمل و نقل هوایی کشورهای همسایه و مقایسه وضعیت آنها با آسمان ایران-5-5

 ه ایران پرداخته خواهد شد:در این بخش به بررسی وضعیت هوایی، مزایا و معایب مسیرهای هوایی کشورهای همسای
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جنوب غرب و  آسیادر شمال غرب  آسیای کوچکیا  آناتولیاست که بخش بزرگ کشور یعنی  اوراسیاییکشوری  :ترکیه -5-5-1

ترکیه در شرق با . قرار دارد (اروپاای در جنوب شرق منطقه) بالکاندر منطقه  تراکیهو بخش کوچکی نیز به نام  شدهواقع  آسیا

 بلغارستان؛ و در شمال غربی )بخش اروپایی( با سوریهو  عراق؛ در جنوب شرقی با گرجستان، و ارمنستان، نخجوان، ایرانکشورهای 

 دریای مدیترانهو از جنوب غرب با  اژهو  مرمره، از غرب با دو دریای دریای سیاها همسایه است. همچنین ترکیه از شمال ب یونانو 

 ششمینسی و ) کیلومتر مربع 779٬452ترکیه  . مساحتنیز در اختیار ترکیه است داردانلو  بسفرمرز آبی دارد. دو تنگه راهبردی 

است. ترکیه با قرار گرفتن در یکی است.. شکل این کشور مانند یک مستطیل است که از سوی شرق و غرب امتداد یافته کشور جهان(

شمار ترین مناطق جهان، دارای موقعیّت جغرافیایی راهبردی و بسیار خوبی است و گذرگاه شمال غرب آسیا و اروپا بهسّاساز ح

با توجه به وضعیت بسیار کنند. از خاک ترکیه برای ترانزیت کاال و انرژی استفاده می کشور ایرانآید و کشورهای بسیاری، به ویژه می

خوب آب و هوایی و وجود جاذبه های طبیعی کشور ترکیه، اصلی ترین منبع درآمدزایی این کشور، صنعت توریسم و گردشگری 

کشور می گردند. با توجه به موقعیت جغرافیایی بسیار خوب این کشور میلیون گردشگر خارجی وارد این  50میباشد و ساالنه بیش از

که بین دو قاره اروپا و آسیا قرار گرفته و از طرفی امنیت مطلوبی که دارد لذا به تبع بسیاری از شرکت های هواپیمایی مجبور به 

اشیه جنوبی خلیج فارس هستند و می توان انتخاب مسیرهای هوایی این کشور برای تردد به کشورهای آسیایی به ویژه کشورهای ح

 گفت ترکیه از این فرصت به نحو احسن بهره برداری نموده و وضعیت به مراتب بهتری را نسبت به ایران دارد.

، از غرب با کویتو  عربستان سعودیاست. این کشور از جنوب با  آسیاو جنوب غربی  جنوب غرب آسیاکشوری در  :عراق-5-5-2

دارد و  خلیج فارسهمسایه است. عراق در بخش جنوبی خود، مرز آبی کوچکی با  ترکیهو از شمال با  ایران، از شرق با سوریهو  اردن

النهرین در طول تاریخ کهن این کشورند از شمال کشور به جنوب آن های باستانی بینکه سرآغاز تمدن فراتو  دجلهدو رود مشهور 

کیلومتر  437،072عراق  . مساحتریزندمی خلیج فارسدهند و به را تشکیل می روداروند، رود کارونستند و با پیوستن به روان ه

میلیارد بشکه  143باشد. این کشور دارای می نفترهای دارای منابع یکی از بزرگترین کشوهشتمین کشور جهان( و  پنجاه و) مربع

مسیر هوایی این کشور مسیر خوبی مناسبی برای پروازهای شرکت های هواپیمایی اروپایی به مقصد  .باشدشده نفتی می ذخایر تایید

های عربی حاشیه خلیج فارس و بالعکس می باشد ولی با توجه به ضعف های بزرگ امنیتی این کشور به واسطه حمله آمریکا کشور

به آن و وجود پایگاه های نظامی آمریکا در خاک این کشور و درگیری های گروه های شبه نظامی متعدد موجود در این کشور با 

های داخلی و از طرفی کمبودهای زیرساختی از قبیل کمبود فرودگاه و سیستم های  نیروی های آمریکایی، پیدایش داعش و جنگ

فنی و ناوبری مناسب، از سوی ایکائو ناامن معرفی شده که این موضوع باعث کاهش چشمگیر تردد پروازهای عبوری از آن گردیده 

زهای عبوری به میزان یک سوم مبلغ مصوب، سعی بر است. ولی دولت عراق با اتخاذ تدابیری از قبیل کاهش عوارض دریافتی از پروا

درآمدزایی از این روش را داشته که البته تا حدودی نیز موفق بوده البته باید به این نکته توجه داشت که با توجه به شرایط فعلی، 

یز به دو دلیل است: اول آنکه مسیرهای عبوری از آسمان عراق در جدار مرزهای این کشور با ایران تردد می نمایند که این موضوع ن

در صورت بروز هرگونه تهدید و یا مشکالت اضطراری بتوانند سریعا وارد آسمان ایران شده و در صورت لزوم از فرودگاه های کشور 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA
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ور با توجه باشد. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که این کشتر میایران استفاده نمایند و دوم اینکه این مسیر کوتاه

 های گفته شده و همچنین نداشتن مرز آبی مناسب و... امکان تبدیل شدن به یک هاب هوایی در منطقه را ندارد.به ضعف

است. همسایگان  جنوب غرب آسیاو  آسیای غربیحدفاصل آسیای میانه،  و کشور محصور در خشکیاین  :افغانستان-5-5-3

. در شمال شرقی هستند چیندر شمال و  ترکمنستانو  ازبکستانو  تاجیکستاندر جنوب و شرق،  پاکستاندر غرب،  ایرانافغانستان، 

ت. افغانستان از چهل سال قبل تاکنون درگیر اس (سیع دنیاو یکمین کشور و چهل)کیلومتر مربع مساحت  652٬230افغانستان دارای 

ناامنی های داخلی با پیدایش گروه های بنیادگرا و همچنین حمالت نظامی قدرت های جهانی ) شوروی و آمریکا ( بوده و هست و 

که در کنار لذا کشور ناامنی محسوب می شود که همین موضوع باعث گردیده پروازهای عبوری از آسمان این کشور بسیار کم باشد 

این ناامنی وجود مشکالتی از قبیل ناوگان هوایی کوچک و ضعیف، نداشتن زیرساخت های فرودگاهی و فنی الزم نیز مزید علت 

گردیده که در صورت رفع موانع مدکور به ویژه ناامنی، آسمان این کشور می تواند مسیر پروازهای عبوری متعددی از اروپا به مقصد 

نوب آسیا و یا بالعکس تبدیل شود. عالوه بر معایب مذکور، این کشور همانگونه که گفته شد، یک کشور شرق، جنوب شرق و ج

محصور در خشکی است ولذا امکان تبدیل شدن به یک هاب هوایی و حمل و نقلی در منطقه را حتی در صورت رفع مشکالت امنیتی، 

 ندارد. 

این کشور  قرار دارد. آسیادر جنوب  متر مربع )سی و پنجمین کشور جهان(کیلو 095،796با مساحت  کشوراین  پاکستان:-5-5-4

و از شمال شرق  هندوستان، از شرق با افغانستان، از شمال با ایراندارد و از غرب با  دریای عماندر جنوب مرز آبی هزار کیلومتری با 

دو کشور هند و مورد ادعای هندوستان و جمهوری اسالمی پاکستان است. هر  کشمیرمرز است. ناحیه هم جمهوری خلق چینبا 

از هم جدا  خط کنترلکنند و این مناطق توسط هایی از این منطقه را اداره میطور جداگانه بخشجمهوری اسالمی پاکستان به

ینکه از نیروی نظامی قوی و تسلیحات هسته ای برخوردار است ولی به علت وجود جریان های متعدد این کشور علیرغم ا .اندشده

ای دارد که بنیادگرای اسالمی از لحاظ امنیتی با چالش جدی مواجه است و از طرفی با هند بر سر منطقه کشمیر اختالفات دیرینه

اقع تمام پروازهای عبوری از آسمان این کشور و با طی مسافت بیشتر )به هر از گاهی به بروز درگیری نظامی می انجامد و در این مو

علت عبور از روی آب( به آسمان ایران منتقل می گردد. این کشور با داشتن مشکالت امنیتی و در مقایسه با وضعیت بسیار خوب 

 نطقه ای و بین المللی تبدیل گردد. جغرافیایی و از طرفی موقعیت حساس ژئوپلیتیکی ایران، نمی تواند به یک هاب هوایی م

کشورهای قطر، کویت، بحرین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و عمان همسایگان جنوبی  همسایگان جنوبی ایران:-5-5-5

 ایران را تشکیل می دهند. کشورهای قطر، کویت، بحرین، عمان و امارات به دلیل کمی وسعت سرزمینی )به ترتیب یکصد و پنجاه و

نهمین، یکصد و پنجاه و سومین، یکصد و هفتاد و هشتمین، هفتادمین و یکصد و چهاردهمین کشور در جهان( و موقعیت جغرافیایی 

که دارند امکان رقابت با کشور ایران از لحاظ بهره برداری از پروازهای عبوری را ندارند اگر چه این کشورها از ناوگان هوایی بسیار 

وردار هستند و پروازهای ورودی و خروجی بسیاری به مقصد و از مبدأ این کشورها در حال جریان است که این توانمند و جوانی برخ

موضوع بحث دیگری می باشد و در قالب این پژوهش نیست و به طور خالصه می توان گفت از موقعیت راهبردی هوایی برخوردار 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D9%82_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D9%82_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84
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جغرافیایی و وسعت سرزمینی )دوازدهمین کشور جهان( که دارد از وضعیت نیستند. در این بین کشور عربستان با توجه به موقعیت 

بهتری نسبت به همسایگان عربی خود در بهره برداری از مسیرهای هوایی خود دارد. از طرفی این کشورها اگرچه با داشتن منابع 

هم به علت موقعیت جغرافیایی و  نفت و گاز فراوان و از طرفی جمعیت کم، جزو کشورهای ثروتمند محسوب می شوند ولی باز

 سرزمینی خود امکان تبدیل شدن به عنوان هاب هوایی و حمل و نقلی منطقه ای را ندارند. 

کشورهای روسیه، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان و ارمنستان همسایگان شمالی ایران را : همسایگان شمالی ایران-5-5-6

آذربایجان و ارمنستان به علت وسعت کم سرزمینی و کشورهای روسیه، ترکمنستان و قزاقستان تشکیل می دهند. کشورهای جمهوری 

به علت قرار نداشتن در مسیر مواصالتی اصلی بین آسیا و اروپا امکان  بهره برداری مطلوب اقتصادی از آسمان خود را در مقایسه با 

صی که برخوردار هستند، نمی توانند به عنوان یک هاب هوایی تبدیل کشور ایران ندارند و از طرفی به علت موقعیت جغرافیایی خا

 گردند.

با توجه به آنچه که ذکر شد، کشور ایران در بین پانزده کشور همسایه خود )حتی ترکیه و امارات(، به علل زیر امکان بهره برداری 

 ب هوایی منطقه ای را دارد:بهینه اقتصادی از آسمان خود در دوجنبه پروازهای عبوری و تبدیل شدن به ها

 الف( موقعیت جغرافیایی کانونی و قرار داشتن در شاهراه مواصالتی غرب و شرق و شمال و جنوب جهان

 ب( برخورداری از تعداد همسایگان زیاد 

 های گرم آزادج( دسترسی راحت و گسترده به آب

 د( برخورداری از امنیت پایدار سرزمینی و هوایی

 های فسیلی جهاندر کانون ذخائر انرژیه( قرار داشتن 

 و( برخورداری از منابع طبیعی و معدنی متنوع و پرحجم

ه.ش ایران به  1404های همه جانبه کشور ایران که ذکر گردید و قرار بود طبق سند چشم انداز توسعه ها و برتریبا وجود مولفه

اه مطلوب و تبدیل شدن به هاب هوایی بسیار فاصله داریم که در این عنوان هاب هوایی منطقه تبدیل گردد، اما تا رسیدن به جایگ

بین و از خالء موجود، کشورهای ترکیه، امارات و قطر به نحو احسن از آسمان های خود بهره برداری های اقتصادی می نمایند. 

 مهمترین مشکالت و موانع تحقق این چشم انداز در ایران موارد زیر می باشند:

 های گسترده اقتصادی، تجهیزاتی و... بین المللی علیه نظام جمهوری اسالمی ایرانالف( تحریم

 ب( فرسودگی ناوگان هوایی و نداشتن شبکه حمل و نقل هوایی مطلوب

 ج(اقتصادی نبودن فرودگاه های ایران
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میلیون مسافر هوایی  70تا  60میزبان  فروند هواپیما در اختیار دارند و ساالنه 1000در شرایطی که کشورهای همسایه ایران بیشتر از 

اش به فروند هواپیمای فرسوده در اختیار دارد که نیمی از آنها زمینگیر هستند و تعداد مسافران هوایی 250شوند، ایران تنها می

ین روش ممکن به تررسد. این در حالی است که درآمد کالن پروازهای عبوری از آسمان کشور با ارزانمیلیون نفر می 7زحمت به 

ای بین درآمدهای نفتی و درآمد ناشی از عبور پروازهای جهانی از آسمان آید. برای درک این مسأله کافی است مقایسه سادهدست می

هزار پرواز عبوری است  160تا  150بر اساس اعالم سازمان هواپیمایی کشوری آسمان ایران ساالنه میزبان حدود  .ایران انجام دهیم

بشکه  330میلیون و  3میلیون دالر درآمد دارد. این رقم تقریبا معادل  150تا  140طور متوسط ز محل عوارض این پروازها بهکه ا

شویم که کسب این درآمد از راحتی متوجه مینفت است. اگر هزینه باالی استخراج و تولید این حجم نفت را در نظر بگیریم، به

ان و دارای توجیه اقتصادی است. با وجود این موقعیت طالیی آسمان کشور و سهم آن در اقتصاد آسمان کشور تا چه اندازه ارز

اند. با های زیادی نادیده گرفته شده است و در این بین همسایگان کشور با وجود مزیت کمتر، سهم ایران را از آن خود کردهسال

ی غیرنفتی کشور تأکید شده است و در همین راستا دولت یازدهم پس وجود این در بند یک طرح اقتصاد مقاومتی به توسعه درآمدها

ایران  .های صنعت هوانوردی کشور قرار دادهای خود را خرید هواپیما و تجهیز زیرساختترین سیاستاز اجرای برجام یکی از اصلی

ترین مسیرهای اتصال آسیای شرق به کوتاهای است که آید. موقعیت جغرافیایی کشور به گونههای جهان به شمار مییکی از دروازه

ونقل هوایی منطقه را ترین فرصت حملگذرد. عالوه بر این امنیت باالی کشور، طالییآسیای غرب و اتصال آسیا به اروپا از ایران می

ل هوایی موجب شده ونقهای حملهای ایرانی نسبت به توسعه زیرساختدر اختیار ایران قرار داده است با این حال کوتاهی دولت

عنوان پل هوایی جنوب حاال ترکیه، قطر، امارات و عمان به .است که پل هوایی جنوب غرب آسیا به تسخیر همسایگان ایران درآید

هاب هوایی منطقه مطرح شود، با فاصله زیادی از رقبای خود عنوان به 1404سال  آیند و ایران که بنا بود تاغرب آسیا به شمار می

 250فروند هواپیما در اختیار دارند؛ این در حالی است که سهم ایران تنها  1000مانده است. همسایگان ایران هر کدام بیشتر از  عقب

فارس فروند هواپیمای فرسوده است که حدود نیمی از آن زمینگیر است. عالوه بر این میانگین سنی ناوگان کشورهای حاشیه خلیج

گذرد و پرواز هواپیماهای کهنسال طور متوسط حدود دو دهه از عمرشان میت که هواپیماهای ایران بهسال است؛ این درحالی اس5

دهند؛ مقصد جهانی را پوشش می 300به جز این همسایگان ما هر کدام بیشتر از   .بر فراز آسمان بسیاری از کشورها ممنوع است

های منطقه ساالنه دهد که فرودگاهرسد. این موضوع در حالی رخ میورد میم 60مان به اما در ایران به زحمت تعداد مقاصد پروازی

حاال بنا به گفته عباس  .دهم رقبای خود مسافر دارندهای ایرانی حدود یکمیلیون مسافر هستند؛ اما فرودگاه 70تا  60 پذیرای

فرودگاه  6فرودگاه تنها  54شوند و از مجموع محسوب میده های کشور زیاندرصد از فرودگاه 90حدود  ،شهرسازیوراه آخوندی، وزیر

فرودگاهی هستند که  6های مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز فرودگاه مهرآباد و امام و فرودگاهد. های خود را تأمین کننقادرند هزینه

ن زیانده هستند و بار جبران این زیان شانهای کشور به دلیل پایین بودن حجم مسافرااند اقتصادی باشند و سایر فرودگاهتوانسته

المللی برای جذب درآمد اند از ظرفیت پروازهای بینتنها نتوانستهها نهاین فرودگاه .های کشور افتاده استبرعهده شرکت فرودگاه

مناسب یکی از کنند. کمبود ناوگان پنجه نرم میوای دستاستفاده کنند که برای جذب مسافران داخلی نیز با مشکالت عدیده

نفره در کشور بسیار محدود است و استفاده  50تا  30هاست. شمار ناوگان بدنه باریک ترین عوامل غیراقتصادی بودن فرودگاهاصلی

این در حالی است که امارات با وجود  .مسافر توجیه اقتصادی نداردهای کوچک و کمپیکر برای فرودگاهپیکر و متوسطاز ناوگان پهن
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های کشور ماست. همچنین درصد فرودگاه 40های آن بیشتر از درصد مساحت ایران را در اختیار دارد، اما تعداد فرودگاه 5تنها که آن

به نظر با وجود این،  .اندجا کردهبرابر بیشتر بار جابه 5ترین فرودگاه کشور یعنی فرودگاه امام های ترکیه نسبت به فعالفرودگاه

کشور است. تحریم طوالنی ، در ایهاب منطقه نشدن بهماندگی ایران در توسعه صنعت هوایی و تبدیلعلت عقبترین مهمرسد می

الملل تعریف شده نقطه به نقطه و ای، امکان پشتیبانی از شبکه بینهاب منطقهشدن به ترین شرط تبدیلنخستین و اصلیدر واقع، 

د )اقتصاد آنالین، قراری پرواز روزانه با پشتیبانی ناوگان هوایی مد نظر را داشته باشتعریف مسیرها و مقاصد جدید است که توان بر

24/09/95 .) 

 تبدیل شدن جمهوری اسالمی ایران به عنوان هاب هوایی-5-6

و استفاده  کشور ایران با توجه به داشتن مولفه های ویژه و منحصر به فرد جغرافیایی، ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی و با همسو نمودن

تواند با استفاده از  ظرفیت های جنوب کشور از قبیل منطقه آزاد مکملی از هر سه روش حمل و نقل )هوایی، دریایی و زمینی( می

های ایران برای تبدیل شدن به یک هاب هوایی ای و بین المللی هوایی تبدیل شود. ویژگیچابهار به عنوان یک هاب خدماتی منطقه

 به شرح زیر است :و حمل و نقلی 

 کشور همسایه برای مبادالت بازرگانی با یکدیگر نیازمند گذر از فضای سرزمینی ایران می باشند. 15حداقل تعداد  -1

ترین مسیر کشور دیگر نیز مسیر ایران ارزان 43بر اساس نقشه سیاسی جهان و اوضاع متناسب ترانزیت بین المللی، برای تعداد  -2

 ذرگاه در مبادالت تجاری و بازرگانی خواهد بود.ترین گو با صرفه

ترین است. به عنوان با توجه به موارد فوق، موفقیت گذرگاهی ایران برای تبادالت با صرفه در بسیاری از مبادالت دو سویه، مناسب-3

یکستان، جمهوری آذربایجان، نمونه، هند برای تبادل بازرگانی با افغانستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاج

تواند از مسیر با صرفه ایران استفاده کند که با در نظر گرفتن کشور و منطقه فدرال( می 10ارمنستان، عراق و اقلیم کردستان )

چنین جایگاه  مبادالت بازرگانی هر یک از این کشورها با هند، شمار این تبادالت به چند برابر خواهد رسید. لذا چنانچه ایران بتواند به

درآمد ارزی  -1ای دست یابد، مزایای آن برای ایرانیان شگفت آور خواهد بود که از جمله آن می توان به این موارد اشاره نمود: منطقه

شمار شغل های مستقیم و غیر مستقیم ناشی  -2برابر فروش نفت خواهد بود.  7تا  5مستقیم ناشی از چنین موقعیتی حداقل بین 

ای و جهانی برای ایرانیان، برابر با بیش از تمام نیروهای شاغل کنونی در کشور خواهد بود. ی شدن ایران در مبادالت منطقهاز کانون

(. در قلمروهای ژئواکونومی 375: 1395ها متمایل خواهد شد )هاشمی و رشنو، تهدیدات فضای نزدیک پیرامونی به سوی حداقل -3

ر بفردی به خصوص در منطقه جنوب غرب آسیا و به طور خاص در حوزه خلیج فارس برخوردار جدید، ایران از نقش حیاتی منحص

ای برای های پیرامونی از امکانات فراگیر و ویژهای و حوزهدروازه ارتباطی در سطح منطقه 24است زیرا تنها کشوری می باشد که با 

گیری حوزه های نوین ژئواکونومیک یکی، ایران باید محور هدایت در شکلنقش آفرینی بین المللی بهره مند است و لذا به لحاظ ژئوپلیت

ای به ویژه در حوزه خلیج فارس، با پذیرش نقش های و قطب های جدید قدرت باشد تا ضمن راهبری تأمین امنیت پایدار منطقه

 های بین المللی قرار گیرد. فرامنطقه ای عمال جایگاه یک کشور همتراز با قدرت
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 حمل و نقل هوایی قطر، نمونه ای موفق برای برون رفت از تنگناهای ژئوپلیتیکی -5-7

و بسته شدن مرزهای هوایی این کشورها بر روی  2017با آغاز قطع روابط قطر با کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی در ژوئن  

ن این کشور و همچنین حمایت های جمهوری اسالمی پروازهای قطر و از طرفی ناامن بودن کشور عراق و به تبع آن، ناامنی آسما

ایران از این کشور)قطر(، پروازهای قطری مجبور شدند برای تردد به شمال آفریقا و اروپا از آسمان ایران استفاده نمایند که این 

تومان باشد. این نمونه میلیارد  51، درآمدزایی ایران از محل پروازهای عبوری قطری مبلغ 1396موضوع باعث گردید فقط در سال 

به عنوان یک نمونه موفق برای کمک به برون رفت از تنگناهای سیاسی و ژئوپلیتیکی ایران به ویژه در مواجهه با تحریم های همه 

جانبه می باشد که البته نیاز به تقویت بیش از پیش زیرساخت های فنی و تجهیزاتی از یک سو و تعامل هرچه بهتر با کشورهای 

 ه از سوی دیگر دارد.همسای

 

 گیرینتیجه -6

باشد. این مولفه های بسیار مهم در کنار موقعیت راهبردی هوایی ایران متأثر از موقعیت منحصر به فرد ژئوپلیتیکی این کشور می

این حساسیت امنیت پایدار سرزمینی کشور ایران باعث گردیده آسمان ایران از اهمیت قابل توجهی در جهان برخوردار باشد که البته 

توان گفت به نوعی مغفول مانده است. مهمترین مزیتی که این ویژه به خوبی توسط مسئولین ذیربط مورد توجه واقع نگردیده و می

باشد. در حال حاضر و علیرغم های ژئواکونومیکی میموضوع می تواند برای کشور جمهوری اسالمی ایران به ارمغان بیاورد، مزیت

سئولین عالی رتبه نظام جمهوری اسالمی ایران و مفاد سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور، ولی کماکان تأکیدات مستمر م

بخش عمده ای از بودجه ساالنه کشور بر مبنای درآمدهای نفتی و صنایع وابسته به آن تعریف و تنظیم می گردد. این موضوع باعث 

سیار نیز آسیب پذیر می باشد و وضعیت شکننده ای دارد. نمونه بارز و عینی این گردیده اقتصاد ایران تک محصولی شود که به تبع ب

وضعیت شکننده در اعمال تحریم های گسترده اقتصادی قدرت های جهانی علیه جمهوری اسالمی ایران می باشد که تبعاتی از قبیل 

ای بزرگ سیاسی و اقتصادی و در رأس آنها آمریکا کاهش فروش نفت، نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی با اعمال نفوذ قدرت ه

های سازمان کشورهای صادر کننده نفت )اوپک(، وصول نشدن درآمدهای نفتی ایران با گیریدر سطح بین المللی به ویژه در تصمیم

های مختلفی از هدر خصوص عوامل قدرت ملی دیدگاهای بانکی و کاهش مشتریان نفتی ایران را به دنبال دارد. توجه به تحریم

های اصلی قدرت ملی ذکر گردیده که پردازان وجود دارد، اما در این دیدگاه ها چندین عامل به عنوان سرچشمهدانشمندان و نظریه

عبارتند از موقعیت جغرافیایی، وسعت سرزمینی و کیفیت فضا، اقتصاد قوی، روابط خارجی، توانمندی نظامی و امنیتی. آنچه که در 

قبلی و به تشریح مشخص گردید، نقش بسیار موثر موقعیت راهبردی هوایی ایران در پیوند با امنیت پایدار سرزمینی در  جمعبندی

های قدرت ملی معرفی شده اند، بنابراین های مذکور به عنوان سرچشمه اقتصاد و سیاست و روابط خارجی کشور بود. از طرفی مولفه

ه بهتر و بیشتر بتوان از این عوامل استفاده نمود در واقع به همان نسبت وزن ژئوپیلیتیکی کشور ارتقا و با توضیحات ارائه شده هر چ

می یابد. در واقع درآمدزایی هر چه بیشتر از طریق افزایش پروازهای عبوری از یک سو و تبدیل شدن کشور ایران به هاب هوایی و 

باشد، منجر به سعه پویا و پایدار، امنیت پایدار و روابط خارجی کارآمد مستتر میحمل و نقلی منطقه که در واقع در آن اقتصاد و تو
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موقعیت راهبردی هوایی ایران در استفاده از گردد. افزایش وزن ژئوپلیتیک کشور که در نهایت باعث ارتقای منزلت ژئوپلیتیکی می

 یابد:های زیر واقعیت عینی میحمل و نقل هوایی با روش

موقعیت جغرافیایی کانونی، وسعت سرزمینی و تعداد زیاد همسایگان، فضای کشور ایران با داشتن امنیت باال و به عنوان با توجه به 

باشد که در سال های اخیر با توسعه زیر های هواپیمایی جهان میبر و با صرفه اقتصادی انتخاب بسیاری از شرکتیک مسیر میان

ای، تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران رشد فزاینده ای داشته که به طور میانگین، قهساخت های مورد نیازو شرایط خاص منط

نمایند. بنابر اعالم مسئولین ذیربط، این پروازهای عبوری تاکنون درآمدزایی بسیار پرواز از آسمان ایران عبور می 800روزانه تعداد 

میلیارد تومان در یک سال بوده است.  2500شده از این طریق، مبلغ  خوبی برای کشور به همراه داشته که بیشترین درآمد کسب

البته راه های گوناگونی برای افزایش پروازهای عبوری و به تبع آن درآمدزایی بیشتر وجود دارد. بهسازی، تکمیل و گسترش زیرساخت 

زایش مسیرهای پروازی مستقیم، استفاده از ها، کاهش مناطق پرواز ممنوع، افهای مرتبط با حمل و نقل هوایی )افزایش فرودگاه

ها و تجهیزات ناوبری هوایی به روز، نوسازی ناوگان هوایی کشور و...( از یک سو و استفاده از ظرفیت های دیپلماتیک و توسعه سامانه

این نکته توجه داشت که سطح تعامالت بین المللی به ویژه دیپلماسی اقتصادی در تحقق این مهم بسیار اثر بخش می باشد. باید به 

صنعت حمل و نقل هوایی یکی از صنایعی است که پیوند زیادی با روابط بین المللی دارد که در شرایط فعلی و با وجود تحریم های 

گسترده اقتصادی علیه نظام جمهوری اسالمی ایران اثرات آن بر ناوگان هوایی و حمل و نقل هوایی کشور بسیار محسوس می باشد 

صورت استمرار این وضعیت، نمی توان به راحتی و آرمانی به آینده ای روشن در خصوص توسعه صنعت هوایی ایران نگریست. و در 

با نگرش به این موضوع مهم و با توجه به مطالب مطرح شده در فصول قبلی و تبیین موقعیت راهبردی هوایی ایران و اثرات بسیار 

 خواهد گذاشت: مثبتی که این موقعیت در اقتصاد کشور

پیدایش وحدت فکری در بین مسئولین کشور و درک واقعی اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی، موقعیت راهبردی هوایی و موقعیت  -1

 ژئواکونومیکی ایران

 ها با این کشورها با توجه به وحدت دینی و فرهنگی موجودافزایش روابط با کلیه کشورهای همسایه و منطقه و کاهش تنش  -2

های هواپیمایی کشورهای مختلف به منظور استفاده از آسمان ایران های تشویقی به منطور ترغیب شرکتبرداری از سیاستبهره -3

 )تخفیف در عوارض عبور هوایی به نسبت مقدار بین المللی مصوب و....(

ی مستقیم بیشتر و کوتاهتر به نسبت  به حداقل رساندن مناطق دارای محدودیت پروازی در کشور به منظور ایجاد مسیرهای هوای-4

 مسیرهای فعلی با در نظر گرفتن مولفه های امنیتی

توسعه همه جانبه منطقه چابهار و سواحل مکران با توجه به ویژگی ها و قابلیت هایی که این منطقه در توسعه تجارت جهانی و -5

 منطقه ای دارد.

ها و توسعه دیپلماسی اقتصادی در بازاریابی جهانی در زمینه کاهش اثرات تحریمهای برداری بهینه و بیش از پیش از ظرفیتبهره-6

 صنعت حمل و نقل هوایی.
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 منابع 

ای )بررسی موردی: جنوب غرب آسیا(، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال دوم، (، وزن ژئوپلیتیکی و نظام قدرت منطقه1396اعظمی، هادی )

 .119-154شماره سوم و چهارم، صص 

های ژئواکونومیک در وزن ژئوپلیتیکی ایران با تأکید بر منابع انرژی و موقعیت ترانزیتی، (، تبیین جایگاه شاخص1395فائزه، ) بروجردی،

 نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد.پایان

 (، ژئوپلیتیک برای همه، تهران: نشر انتخاب.1396جان پرور، محسن، )

 (، جغرافیای سیاسی ایران، تهران : سمت.1397محمدرضا، ) حافظ نیا،

 (، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، تهران : پاپلی.1393حافظ نیا، محمدرضا، )

 (، هوا و فضا از دیدگاه حقوقی، تهران: انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش1381خسروی، مجید، )

 : انتخاب.های ژئوپلیتیکی، تهران(، نظریه1392رحیمی، حسن، )

 (، ژئوپلیتیک و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، تهران: آوی دانش گستر.1394رشنو، نبی اهلل، )

 (، امنیت ملی و نظام بین المللی، تهران: سمت.1374روشندل، جلیل، )

های ژئواکونومیک، قابلیت(، تبیین ژئوپلیتیک سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر 1394گل کرمی، عابد و همکاران )

 .37 – 57، صص 49، شماره 18نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال 

 (، ژئوپولیتیک در قرن بیست و یکم، تهران : سمت.1394عزتی، عزت اهلل، )

 (، ژئوپولیتیک، تهران: سمت.1397عزتی، عزت اهلل، )

 بین المللی ایران، تهران: سمت. های مرزی و مرزهای(، سیاست1396مجتهدزاده، پیروز، )
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 رابطه بین هویت قومی و امنیت در منطقه اورامانات استان کرمانشاه

 3همتی فر حسین، 2افشین متقی دستنائی، 1عباس علیپور

 دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه جامع امام حسین )ع(-1

 خوارزمی تهران دانشگاه  سیاسی جغرافیای دانشیار-2

 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران-3

 

 

      چکیده

مذهبی  –به لحاظ هویتی دارای دو هویت قومی  و اندکردها از اقوام اصیل ایرانی هستند که در مرزهای غربی کشور تمرکز یافته     

در  مذهبی - قومی گوناگون هایناامنی در برهه های زمانی مختلف، .باشند)در سطح کالن( میایرانی  )در سطح خرد( و هویت ملی

توسط گروه غربی و منطقه اورامانات استان کرمانشاه کردنشین؛ مخصوصاً در استان کردستان، مناطق کردنشین آذربایجان مناطق

ای کنونی، جریانات تجزیه طلب قومی و مذهبی که سابقه فعالیت تجزیه طلب، ایجاد شده است. در شرایط بین المللی و منطقههای 

ی به سمت ملی گرایی قومی گردد، در حال بستر سازی و سوق دادن هویت قومها در منطقه به قبل و بعد از انقالب اسالمی بر میآن

 و هویت مذهبی به سمت افراط گرایی مذهبی و ایجاد ناامنی هستند. 

بنابراین  انجام گرفته است. کرمانشاه استان و امنیت در منطقه اورامانات قومیبررسی رابطه بین هویت  با هدف این مقاله لذا     

 کرمانشاه استان اورامانات منطقه در تیامن و قومی تیهو نیب یابطهرا چه ؛می شود طرحسوال این متناسب با هدف اصلی پژوهش 

 نمونه .ه استدیگرد یگردآورپرسش نامه کتبی محقق ساخته  ابزار با آن یهاداده واجرا  روش پیمایشیبا این پژوهش  دارد؟ وجود

طبقه  روش با کهمی باشد  کرمانشاه استان اورامانات منطقه در -سنی مذهب  – کرد ساله 65 یال 15 ساکنان از نفر 359 پژوهش

 مثبت رابطه که دهدیم نشان تحقیق از حاصل یهاافته. یگرفت قرار لیتحل و تجزیه مورد SPSS افزار نرم با هاداده. شدند انتخاب ای

 ملی گرایی قومی مقابل در سدکننده عامل کی به تواندیم قومی تیهو نیبنابرا ،دارد وجود تیامن و قومی تیهو نیب یداریمعن و

 .شود لیتبد مناطق نیا در تیامن کننده نیتام و

 واژگان کلیدی

 هویت قومی، امنیت، امنیت ملی، منطقه اورامانات
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 مقدمه

یاسی و اجتماعی سهای همیشگی متفکران علوم ترین دغدغهانسجام سیاسی و اجتماعی، حفظ و تداوم ثبات، نظم و یکپارچگی از مهم

ین رابطه مطرح بوده اها و مفاهیم متعددی پیرامون آن تولید و بازتولید شده و مفهوم هویت نیز همواره در مباحث، نظریهبوده که 

، چرا که هویت گیرداست. مفهوم هویت بویژه در شرایط تغییر، بی ثباتی و فشار، حائز اهمیت است و گفتگو پیرامون آن شدت می

ویت عامل گردد. هحفظ نظم در سطح کالن تلقی شده و لنگرگاه ثبات اجتماعی محسوب می پایگاه و منشاء انسجام اجتماعی و

رنگ شدن آن، زل و کمنماید، بنابراین تزلکنندگی را به تمامی آحاد مردم اعطاء میآفرین بوده و خصلت تنظیمبخش و وحدتانسجام

 های همبستگی و انسجام را تضعیف می نماید.پایه

ها در ه عقبه آنکهای مرزی اسکان یافته اند های راهبردی کشور و جدارهترین حوزهدر حساس ،های مذهبیاقلیتاقوام مختلف و 

کنیم یرامون حرکت میبه هر میزان که از مرکزیت کشور به پ .ورای مرزها و بیرون از حوزه نفوذ و اثرگذاری حاکمیت ملی قرار دارد

بیشتر مبتنی بر  شود. از این رو در برخی از مناطق کشور کهمتأثر و به نوعی تضعیف مینمادهای همبستگی ساز ملی میان اقوام 

ستیم که یکپارچگی ههایی مواجه ها به خارج از کشور کشیده شده، با بحراناقوام با مذهب غیرشیعی می باشند و دنباله جمعیتی آن

 (.3: 1389)محمدیان،  کندگردد، تهدید مییسرزمینی کشور را در مقاطع خاص تاریخی که حکومت مرکزی تضعیف م

 یو فرهنگ یاقتصاد و فقر تیمحروم زانیم شیکه با افزا دنشویمحسوب م یتیو ضد امن یافتگینعوامل توسعه ،فساد و تیمحروم، فقر

 وارهیه عنوان دب یمناطق مرز نکهینظر به ا. ابدییبه شدت کاهش م زیها ن در آن یدفاع یو آمادگ تیامن بیضر یدر مناطق مرز

و  تیز حساسا یمناطق داخل ریمرز نسبت به سا یاز آن سو یاحتمال یتیکردن خطرات امن با سد ی،مل حفظ امنیتدر  یدفاع یها

ری و )کیانی، امی گردد یم یتوجه خاص یدر مناطق مرز یعموم تیامن بیلذا الزم است به ضر .برخوردارند ژهیخطرات و

ردید پرداختن تبی  های قومی و مذهبی چیزی نیست که مورد غفلت قرار گیرد.قعیت نیروها و پتانسیل(. وا16و15، 1398علیخانی،

رهنگی جامعه ایرانی و فبا توجه به ساختارگوناگون از نظر قومی، نژادی، مذهبی و  قومی و ارتباطی که با امنیت داردبه مسئله هویت 

حساسیت  ی، پراهمیت و بسیار حساس است و بدیهی است که تأمل، دقت ودر شرایط بین المللی و منطقه ای بحران زده کنون

 طلبد. نظران را میپژوهندگان و صاحب

نشین کشور سنی -مذهبی را در مناطق مختلف کرد -جمهوری اسالمی ایران از بدو تشکیل تاکنون، مراحل متعدد ناامنی قومی 

غربی و منطقه اورامانات استان کرمانشاه تجربه کرده است. در منطقه  مخصوصا در استان کردستان، مناطق کردنشین آذربایجان

-های فراوان نظام اسالمی در رفع محرومیترغم تالشهای قبل از انقالب اسالمی و علیاوامانات استان کرمانشاه، با توجه به محرومیت

در  ده نشده است.  بنابراین پژوهشگران در تالش هستندهای اقتصادی، همچنان در رابطه با اشتغال و آبادانی مطلوب، انتظارات برآور

این پژوهش به بررسی ارتباط بین هویت قومی با امنیت در منطقه مذکور بپردازند . بدین معنی که آیا گرایش به هویت قومی تهدید 

  46هویت قومی، ناسیونالیسم قومیکننده امنیت در منطقه مذکور می باشد و یا ضریب امنیت را باال می برد. قابل ذکر است منظور از 

 نیب یارابطه چه ؛سوال طرح می شوداین بنابراین متناسب با هدف اصلی پژوهش نمی باشد و بین این دو مقوله تفاوت وجود دارد. 

                                                           
46 ethnic nationalism 
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و ابعاد  قومیبین ابعاد هویت "فرضیه  ،متناسب با این سوال دارد؟ وجود کرمانشاه استان اورامانات منطقه در تیامن و قومی تیهو

 تدوین شده است. "دار وجود داردامنیت در منطقه اورامانات استان کرمانشاه رابطه معنی

 

 ادبیات نظری تحقیق

 47مفهوم هویت

در  -تفاوت در حد صفر-های موجود بین دو روش و تفاوت مفهوم هویت که ریشه در علوم ریاضی دارد، به شباهت و همسازی     

شود. فقدان تفاوت در علم ریاضی به طبیعت غیرمشروط چیزها مربوط است؛ چیزهایی که صرف نظر از تاثیر ریاضیات ارجاع داده می

اصطالح هویت با این زمینه  (196: 2002، 48. )مالسویچعوامل و شرایط بیرونی، تفاوت بسیار ناچیز )در حد صفر( با هم داشته باشند

شود که در علوم اجتماعی هویت جمعی به اعضاء یک گروه یا مقوله اطالق می مفهومی، در علوم اجتماعی به کار گرفته شده است.

در واقع هویت  (.197: 2002مالسویچ، )دانند ها و مقوالت( و مشابه با اعضاء درون گروه میخودشان را متفاوت از دیگران )دیگر گروه

ها تاکید دارد. همچنین هویت در علوم اجتماعی تفاوت ها است و از سویی بریک کاربرد دوگانه دارد. از سویی مبتنی بر شباهت

هویت را  1983بینی، و دارای روند و تداوم است. وینریش در )برخالف ریاضیات( متحرک، منعطف، متغیر، فازی، غیرقابل پیش

 (. 206: 2002مالسویچ،)و شیوه بیان خود براساس گذشته تعریف کرده است « کلیت خود»

ان ها به صورت احساسی یا آگاهانه، واقعی یا خیالی، موجود یا جعلی معطوف به پاسخ چیستی و کیستی انس هویت به مثابه امری

عم از علمی یا به منزله دو محور عمده در بحث هویت، با معیارهای مختلی ا« دیگرشناسی»و « خودشناسی»انفرادی و جمعی است. 

 (.210 :1380گیرد )مقصودی، آگاهانه عمیق، مورد سنجش قرار میطرفانه یا مغرضانه، احساسی و سطحی یا غیرعلمی، بی

، 50وودوارد)یابد بروز می« من ... هستم»شود که در پاسخ به آن، مشخص می 49«من کیستم؟»دهی به سوال هویت در نحوه پاسخ    

شود. شامل دو بعد درونی و برونی میبینم. پس هویت هویت به این معنی است که من چگونه خود و چگونه دیگران را می (.1: 2000

هویت به وسیله  شود، نه فقط به وسیله من .شود و به وسیله دیگران تشخیص داده میدر واقع، هویت به وسیله اجتماع تعریف می

 (. 7: 2000وودوارد، ) شود، شباهت با کسانی که مثل ما هستند و تفاوت با کسانی که مانند ما نیستندمشابهت و تفاوت مشخص می

 51هویت قومی

گیرد، ای، نژادی، فرهنگی و جزء آن قرار میای، منطقههای محلههویت قومی، بخشی از هویت اجتماعی افراد است که در کنار هویت

دانند. ها خود را به قوم و تباری وابسته میکه هر یک از انسانهاست. چنانبا این حال هویت قومی عنصر بارزی در میان هویت

ها خود را به یک ریشه قومی واقعی یا خیالی وصل نکنند، فرو  ضرورت این انتساب تا حدی است که اسمیت معتقد است اگر ملت

های قومی، زبان، دین و مذهب، تعلق جغرافیایی و تبار مشترک واقعی یا خیالی، پاشند. همچنن هورویتز معتقد است که هویتمی

                                                           
47 Identity 
48Sinisa Malesevic  
49 who am I? 
50woodward  
51 Ethnic Identity 
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(. هویت قومی دارای تعاریف بسیاری است: هلمز هویت 32: 1385آیند )گودرزی، به حساب میهای هویت قومی فراگیرترین شاخص

های خاص خود را دارد. نهایتاً ها و منشداند که این گروه میراث فرهنگی، ارزشقومی را احساس تعلق فرد به یک گروه قومی می

ان است و به احساس وفاداری و افتخار به نمادهای قومی همچون قومی همانند هویت ملی نوعی شناخت از خود و تمایز با دیگرهویت

 (.101: 1387شود )اکوانی، زبان، مذهب، آداب و مفاخر فرهنگی اطالق می

  قوم کرد

، غربیهای آذربایجاناستان نیز بخشی از  غربی ایران وزبانی هستند که در استان کردستان در شمال کرد منظور از قوم کرد، مردمان    

طرف مرز نیز قوم کرد عراقی سکونت دارد. کردها در کشور کنند که در آنو در کنار مرز ایران و عراق زندگی می کرمانشاه، ایالم

هایی غربی و بخشهای کردستان، جنوب آذربایجانحاضر در غرب کشور در استانحال این قوم در ترکیه و سوریه نیز سکونت دارند.

شرقی ه و ایالم مستقر هستند. این ناحیه بخشی از منطقة کردنشین، مشتمل بر نواحی شمالی عراق، جنوبهای کرمانشااز استان

شرقی سوریه است. دستجاتی از این قوم در شمال خراسان و گروهی نیز در کشور ارمنستان به صورت اقلیت قومی ترکیه و شمال

 (.4؛1363)قاسمی،   برندسر میبه

 امنیت

 اریبوده که گستره بس ریمتغ یمتنوع و صورت ،الیس یمفهوم یها داراشباهت یاست که به لحاظ برخ ییهاجمله واژه از ،تیواژه امن

 یکار، میمفاه نگونهیا یکامل و جامع برا فیاست که ارائه تعر یعیطب .شودیرا شامل م یو اجتماع یدر ابعاد مختلف فرد یعیوس

 یکسب شده و در معنا ینسبت به ارزش ها دیفقدان هر نوع تهد یعنی ی،نیع یدر معنا تیامن( 9:1395. )صالح نیا، دشوار است

 ( 353، 1398.)مهری ، ردیمزبور مورد حمله قرار گ یارزش ها نکهیفقدان احساس هراس از ا یعنی ی،ذهن

 

 

 امنیت ملی 

از تهدیدات مستقیم ناشی از  ملی است تاحکومت های  لیتئومادی ایمنی است و اصوالً جزء مس امنیت ملی شامل تعقیب روانی و

 ( 52: 1387)رابرت ماندل، .شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورند خارج نسبت به بقای رژیم ها، نظام

 امنیت سیاسی

می توان چنین تلقی کرد  ها نیز عمل می کند. به اعتباری تهدید سیاسی عموماً به عنوان زمینه ساز سایر تهدیدها و یا مکمل آن    

که اساساً تهدید سیاسی متوجه تمامی سازمان های دولتی است. هدف از تهدید ممکن است از فشار بر حکومت در مورد سیاست 

نظامی، متفاوت خاصی گرفته تا واژگونی حکومت، جدایی طلبی و برهم زدن بافت سیاسی دولت برای تضعیف آن پیش از تهاجم 

بنابراین، در بُعد سیاسی امنیت ملی می توان به ابعاد فرعی مانند ساختار، ضعف و قوت، کارآمدی، میزان  (.34: 1378)بوزان، باشد
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ها در جوامع، میزان های سیاسی باز می گردد، بحث قومیت ها و اقلیتمشروعیت، امنیت دولت، احزاب، مواردی که به مشروعیت نظام

 (.137: 1383)ربیعی، دی جامعه مدنی در کشورها و شیوه مشارکت سیاسی اشاره کردنهادمن

 امنیت اقتصادی

مفهوم امنیت اقتصادی در خالل جنگ سرد، در کشاکش باال بردن موازنه قدرت، ابتدا در بلوک غرب مطرح شد. در کنار پیمان های 

گیری در نظریه تسلط در سطح منطقه ای شکل گرفت. اما شکلنظامی، بلوک های اقتصادی نیز در سطح بلوک و در مناطق تحت 

هایی با مفهوم امنیت اقتصادی به طور مشخص پس از جنگ سرد آغاز شد. به طوری که امنیت اقتصادی به عنوان یکی از ابعاد مهم 

حفظ و ارتقای شیوه زندگی امنیت اقتصادی عبارت است از میزان »به گفته ماندل:  (.112: 1377)ماندل، امنیت ملی مطرح گردید

  .(108: همان) «مردم یک جامعه از طریق تأمین کاالها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم در بازارهای بین الملل

 امنیت اجتماعی

زمره امنیت اجتماعی در حقیقت حد فاصلی است از امنیت ملی که برای مردم یک جامعه ملموس و عینی بوده و با آن به طور رو 

سرو کار دارند. امنیت اجتماعی مبنای قضاوت در مورد میزان وجود امنیت به مفهوم کلی در جامعه بوده و توانایی دولت ها با آن 

سنجیده می شود. به اعتباری امنیت اجتماعی را می توان در طبقه بندی و سلسله مراتب امنیت در طبقات پایین قرار داد. امنیت 

ها برقراری امنیت اجتماعی یت ملی در مراحل باالتر محسوب می شود و به نوعی ابتدایی ترین وظایف دولتاجتماعی زیربنای امن

های اجتماعی، قتل، سرقت، گسترش مواد مخدر، گسیختگی های اخالقی، منازعات قومی و بحران است. از حیث نظری ناهنجاری

 (.150: 1383)ربیعی، های هویت در بحث امنیت اجتماعی مطرح می باشند

 

 امنیت فرهنگی

در مناقشات « امنیت سوز»در دولت های ملی و « امنیت ساز»های دور به عنوان یک عامل فرهنگ و به طور اخص مذهب، در سال

ها مطرح بوده است. پس از جنگ سرد نیز شاهد نوعی از این گونه منازعات بوده ایم، که نمونه بارز آن در منطقه بالکان میان دولت

و به خصوص بعد « چین»داده است. در چند سال اخیر به دنبال رشد اقتصادی سرسام آور ژاپن و پیدایش غول اقتصادی جدید رخ 

ها بی توجهی و ، بار دیگر امنیت ملی و امنیت جهانی ارتباط عمیق تری با مقوالت فرهنگی یافت. بعد از سال2001از یازده سپتامبر 

و عقالنی بر مباحث علوم سیاسی فرهنگی، بار دیگر به عنوان یک عنصر اساسی مورد توجه قرار سایه افکنی نگره های ساختاری 

گرفته است. در حالی که هنوز عده زیادی از اندیشمندان علوم اجتماعی، فرهنگ را مقوله ای غیر علمی تصور می کنند، تعداد فزاینده 

 (.150: 1383)ربیعی، باشندیدی بر مقوله فرهنگ میای از اندیشمندان علوم سیاسی به دنبال گشودن رهیافت جد

  ظریة محرومیت نسبین

انتظارات ارزشی، منزلتی و امکانات  تد رابرت گر در مقالة عوامل روانشناختی محرومیت، معتقداست که وجود اختالف و فاصله مابین

سبی را به لحاظ سیاسی، روانشناختی، فرهنگی و تصورمحرومیت ن ای موجود درمحیط اجتماعی درپاسخگویی به انتظارات، و قابلیته
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 (.252:1967 گر،)بخشد  شکل می نیز اقتصادی درگروههای اجتماعی،

گروه، رفتاری تبعیض  تعلقاتشان به آن به عقیدة گر، هویت قومی زمانی تحت الشعاع قرار میگیرد که با افراد یک گروه قومی به واسطة

معرض محرومیت ازبرخی حقوق و مزایا  قومی به دلیل قومیت خود در دیگرصورت گیرد. یعنی یک گروهآمیز در مقایسه با گروههای 

 .مشترکات صرف زبانی، مذهبی و ... قومی بیشتر مفهومی مرتبط با تعلقات است تا پارهای قرار بگیرد. طبق این نظرهویت

دیگران  ر محرومیت را آگاهی یافتن و مقایسة خود باشناختی در ظهو های روان کروسبی برخی پیش شرط(. 126: 1381قاسمی،)

 امر، تبعیض و محرومیت نسبی را به داند. ناسازگاری میان انتظارات ارزشی و نتایج عینی و آگاهی به این و انتظارات از گروه خود می

فرض میشود که بافت  در این نظریه دنبال دارد. آگاهی به این معنا که واکنشهای مردم به شرایط و تصورات ذهنی آنان بستگی دارد.

است. از  )بافت( محوری در بروز احساس محرومیت دارد. در مجموع این احساس ذهنی و وابسته به زمینه اجتماعی و فرهنگی نقش

احساس محرومیت در بین اقوام،  علت شکل گیری(. 149:1386)نواح، است «احساس تبعیض»نمودهای احساس محرومیت 

جهانی شدن است. نکتة مهم این است که شکل گیری  مدرنیزاسیون و است. خودآگاهی پیامد فرآیندهایی همچونخودآگاهی قومی 

 عوامل دیگری چون سطح سواد وآگاهی، طبقه اجتماعی، ( و21-20: 2008)یومانا، تبعیض نیست احساس محرومیت صرفاً ناشی از

یکی از کاربردهای مهم نظریة محرومیت نسبی که ریشه ( 35: 2006)لهم،  تعامالت درون و برون گروهی، تبلیغات و. . . مرتبط است

ها میتوانند پیامدهایی چون خشم، نارضایتی،  است که نشان میدهد چگونه مقایسه های اجتماعی دارد، این در همین مقایسه

که اگر تناسب  به این مسئله اشاره کرده است، ( نیز455: 1388)هومنز ریتزر،  تنفر. . . به بارآورد. به کناره جویی و ناهنجاری، گرایش

ها و  کند، ارزش گروهی توجهی نمی-اجتماعی بین انتظارات و قابلیتها رعایت نشود، فرد احساس تبعیض کرده ، به هنجارهای

از نظر الیوت ارونسون محرومیت نسبی که از مقایسه . کند منفرد پیدا می الگوهای جمعی را نپذیرفته، احتماالً شخصیت خاص و

وضع خود با دیگران حاصل می شود ازجمله ناکامی هایی است که می تواند موجب بروز تضاد و جنبش های مذهبی گردد)ارونسون، 

عه باعث ایجاد و (. رابرت گر نیز می گوید نابرابری ها و شکاف عمیق میان گروه های مختلف قومی و مذهبی در یک جام75: 1375

 ( 16: 1377افزایش تضاد میان آنها می شود)گر، 

 ابعاد و شاخص های هویت قومی

 شاخص ها ابعاد متغیر

 

 

 

 

 

 خود برجسب زنی

 

 خود را عضو قوم دانستن

 تمایل به عضو همین قوم بودن در صورت تولد مجدد

 فرهنگی یا منطقه محل تولدداشتن دید مثبت نسبت به گروه قومی و 

 

 

 داشتن ارتباط فرهنگی با منطقه محل تولد

 عالقه به شنیدن موسیقی محلی
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هویت 

 قومی

 

 بعد فرهنگی

 صحبت کردن با زبان مادری

توجه و اهمیت قائل بودن برای ارزش ها و فرهنگ قومی نسبت به ارزش های سایر فرهنگ 

 های ایرانی 

 افتخار به فرهنگ قومی

 تالش در آموزش زبان محلی به فرزندان

 

 

 

 بعد اجتماعی

 خود را عضو گروه قومی دانستن

 تمایل به عضو همین قوم بودن در صورت تولد مجدد

 احساس تاثیر و نقش مهم عضویت در گروه قومی در زندگی

 تمایل به فعالیت در انجمن ها یا مجامع حافظ هویت فرهنگی قومی

 مسئولیت در قبال مردم هم زباناحساس 

 احساس تعلق به سرزمین مادری و محل تولد

 

 

 

 بعد سیاسی

 احساس مورد تبعیض قرار گرفتن بعضی اقوام

 احساس عقب مانده نگه داشته شدن منطقه محل تولد

 سیاست های دولت را عامل مشکالت محل تولد دانستن

 سیاسیپیگیری مطالبات قومی توسط نظام 

 تمایل به آکاهی داشتن نسبت به حقوق قومی

 احساس خوشبخت بودن هم زبانان خارج نشین

 رای دادن به نمایندگان هم زبان در انتخابات ها

 تمایل به شکل گیری و حمایت از احزاب قومی

 فاصله گرفتن از اعضای دیگر اقوام 
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 بعد قوم مداری

 گروه قومیازدواج با اعضای 

 صحبت کردن با زبان مادری

 

 ابعاد و شاخص های امنیت

 شاخص ها ابعاد شاخص

 

 

 

 

 

 

 امنیت

 

 

 

 

 

 

 سیاسی

 حفظ یکپارچگی کشور  

 حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور

حفظ و تامین امنیت در برابر هجوم بیگانگان / مقابله با گروه های اشرار مسلح و 

 تروریست

 با احزاب تجزیه طلب قومیهمراهی 

 شرکت در دفاع از کشور

 همراهی با احزاب تجزیه طلب افراطی مذهبی  

 اعتماد به قانون اساسی

 همکاری با قدرت سیاسی 

 حمایت از تصمیمات دولت

 میزان اعتماد به نظام سیاسی و جریان های سیاسی

 افزایش قاچاق سالح و مهمات اقتصادی

 فقر و محرومیت

 اشتغال و بیکاری

 بهره برداری از بازار و فرصت های اقتصادی کشورهای همجوار

 امنیت سرمایه گذاری
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 میزان دسترسی افراد به ضروریات زیستی

 توزیع عادالنه ثروت

 برخورداری از مزایای اجتماعی اجتماعی

 میزان جرم و جنایت

 روانیمیزان احساس امنیت 

 افزایش مهاجرت ها

 احساس عقب ماندگی

 تقویت گرایشات قومی و مذهبی

 فرهنگی 

 

 حفظ و ایمنی الگو های سنتی )زبان، فرهنگ، نژاد و ...(

 از بین رفتن بن مایه های فرهنگ محلی

 قرار گرفتن ارزش ها و تعلقات گروهی در مقابل ملی

 تهاجم فرهنگی دشمنهمراهی با نظام در برابر 

 میزان عالقه مندی به سیاست های فرهنگی نظام

 

 

 

 قلمرو مورد مطالعه
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 ماخد: استانداری کرمانشاه  -موقعیت سیاسی منطقه اورامانات استان کرمانشاه   -( 1نقشه شماره )

منطقه اورامانات ناحیه ای کوهستانی است که بخش اعظم آن در ایران و در استان های کرمانشاه و کردستان واقع شده است و حدود 

جغرافیایی آن بدین شرح است؛ از شمال به سنندج و مریوان، از جنوب به شهرستان داالهو، از غرب به کردستان عراق و از شرق به 

ی شود. قسمتی از اورامانات که در خاک ایران قرار دارد شامل دو بخش می باشد: بخش شمالی اورامانات شهرستان کامیاران منتهی م

در محدوده شهرستان های مریوان، سروآباد و کامیاران در استان کردستان و بخش جنوبی آن در محدوده شهرستان های پاوه، 

 4390گرفته است. منطقه اورامانات استان کرمانشاه با مساحت تقریبی  روانسر، جوانرود و ثالث باباجانی در استان کرمانشاه قرار

 4درصد از کل استان را شامل می شود. براساس آخرین تقسیمات اداری سیاسی این منطقه شامل  17,4کیلومتر مربع در حدود 

(.. ساکنین این منطقه کرد 1395دهستان می باشد )مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن،  21بخش و  9شهر،  10شهرستان، 

 کنند و مذهب آن ها سنی شافعی می باشد. بوده و به دو گویش هورامی و سورانی )جافی( تکلم می

 یاجتماع ی وو فرهنگ طیمنطقه به تناسب مح نیمردم ا است.کرد  یهااحترام و تقدس آرمان ،حاکم بر منطقه اورامانات یروح جمع

)در سطح ایرانی  مذهبی )در سطح خرد( و هویت ملی –لحاظ هویتی دارای دو هویت قومی و به  دهند یخود را سازمان م تیهو

مردم منطقه هویت قومی، ارزش ها و نمادها و عقاید و رسوم آن را به خوبی درک کرده و باور دارند باید سرمایه  .باشندکالن( می

منطقه در  مذهبی - قومی گوناگون هایناامنی برهه های زمانی مختلف،فرهنگی قوم خویش را به نسل های آینده منتقل نمایند. در 
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ای کنونی، جریانات تجزیه تجزیه طلب، ایجاد شده است. در شرایط بین المللی و منطقهتوسط گروه های اورامانات استان کرمانشاه 

گردد، در حال بستر سازی و سوق دادن ی بر میها در منطقه به قبل و بعد از انقالب اسالمطلب قومی و مذهبی که سابقه فعالیت آن

  هویت قومی به سمت ملی گرایی قومی و هویت مذهبی به سمت افراط گرایی مذهبی و ایجاد ناامنی در این منطقه هستند.

 جمعیت منطقه اورامانات 

 جمع زن مرد شهرستان فیرد

 60,431 29,972 30,459 پاوه 1

 75,169 36,875 38,294 جوانرود 2

 47,657 23,277 24,380 روانسر 3

 35,219 17,231 17,988 یباباجان ثالث 4

 218476 107355 111121 جمع

 کرمانشاه استان اورامانات منطقه تیجمع( 1) شماره جدول

 درگاه ملی آمار ایران – کرمانشاه استان 1395 سالی آمار سالنامه: منبع

 روش شناسی تحقیق -1-10

گردآوری )عملیات میدانی(،  52های آن با ابزار پرسش نامه کتبی، به صورت پیمایشیانجام گرفت و دادهاین تحقیق با روش پیمایشی 

صوری و محتوایی ابزار یعنی پرسش نامه براساس نظر خبرگان بدست آمده و اساتید محترمی که در این حوزه صاحب  53گردید. روایی

 متغیرها و شاخص هایضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای ده اند. نظر بوده اند، پس از بررسی پرسش نامه آن را تایید کر

 است.مختلف پرسشنامه حاکی از پایا بودن ابزار مورد استفاده 

 جامعه آماری و حجم نمونه -1-1-10

به هزار نفر می باشد و از آنجایی که هدف تحقیق تعمیم نتایج آن  168حجم جامعه آماری مورد نظر در منطقه اورامانات بالغ بر 

سال  15جامعه آماری است لذا از جامعه آماری، با توجه به چهار صفت کرد بودن، اهل سنت )شافعی مذهب( بودن، بالغ بودن، باالی 

 "کوکران "حجم نمونه این پژوهش با استفاده از فرمول نمونه گیری احتمالی به عمل آمده است.  –سن و سکونت دائمی در منطقه 

 . برآورد شد نفر 383 ،درصد 95و با ضریب اطمینان 

                                                           
52 Survey 
53 Validity 
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 روش نمونه گیری  -2-1-10

 شهرستانی رآما جامعه حجم با متناسب ای مرحله چند طبقه ایی ریگ نمونه کیتکن پژوهش، نیای برا مطلوبی ریگ نمونه کیتکن

 اول مرحله در که تاس بوده بیترت نیا به شدهی بررسی ها نمونه انتخاب ندیفرآ ،یشیمایپ بخش در. است... و ها روستا و شهر و ها

 شکل نیا به ها نمونه بانتخا نحوه. باشدیمی باباجان ثالث و روانسر ،جوانرود ،پاوه که ،است شده انتخاب منطقه شهرستان چهار هر؛ 

،  بخش ،رشه نیب در تیجمع براساس و شده انتخاب نمونه حجم ،یآمار جامعه حجم با متناسب شهرستان هری برا که است بوده

ای منطقه و ه . با توجه به آشنایی محققان با محدوده مورد مطالعه، تعدد دهستاناست شده عیتوز ها آندهستان و روستاهای 

 .دو روستایِ شاخص انتخاب شده است همچنین هزینه باالی تکمیل پرسشنامه در منطقه، از هر دهستان

 متغیر هویت قومی 54بررسی پایایی

 متغیر هویت قومی پایایی -2جدول شماره 

 تعداد ابعاد آلفای کرونباخ بر اساس موارد استاندارد شده آلفای کرونباخ

0,793 0,806 5 

رای پایایی باالیی بوده ای مفهوم همگرایی دااست، لذا مولفه 7/0باشد که باالتر از می 806/0شود که آلفای بدست آمده، مشاهده می

 باشند.و همساز می

 متغیر امنیتبررسی پایایی 

 پایایی متغیر امنیت - 3جدول شماره 

 تعداد ابعاد آلفای کرونباخ بر اساس موارد استاندارد شده آلفای کرونباخ

0,739 0,739 4 

می باشد، لذا مولفه  7/0 می باشد که باالتر از 739/0همانطور که مالحظه می شود مقدار بدست آمده آلفای کرونباخ متغیر امنیت، 

 مفهوم همگرایی دارای پایایی باال بوده و همساز می باشند.ای 

 یافته های تحقیق

ی این پژوهش پرسش نامه جمع آوری شد. یافته های جمعیت شناخت 359پرسش نامه ای که بین مردم منطقه توزیع گردید،  383از 

 به شرح ذیل می باشد؛

                                                           
54 Rellability 
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درصد( ساکن پاوه و  28,7نفر ) 103درصد( ساکن جوانرود،  33,7)نفر  121درصد( ساکن ثالث،  13,6نفر ) 49پاسخگو  359از  -

 درصد( ساکن روانسر بوده اند. 24نفر ) 86

 سال بوده است.  28سال می باشد و میانگین سنی آنها تقریبا  65الی  16نی پاسخ دهندگان بین دامنه س-

 درصد( مطلقه  می باشند. 3نفر ) 9و درصد( متاهل  38نفر ) 137جرد، مدرصد( از پاسخ دهنگان  59نفر ) 213 -

زن می باشد. یک نفر نیز جنسیت خود را اعالم ننموده  درصد(19,8)نفر  71مرد و  درصد(79,9)نفر  287پاسخگو،  359از  -

 است.

درصد(  47نفر ) 168درصد( راهنمایی،  12نفر ) 45درصد( از پاسخگویان دارای تحصیالت ابتدایی،  2نفر ) 6پاسخگو،  359از  -

درصد( حوزوی می باشد . یک  1نفر ) 3درصد( کارشناسی ارشد و باالتر و  4نفر ) 13درصد( کارشناسی،  34نفر )  123متوسطه، 

 نفر نیز تحصیالت خود را بیان ننموده است.

 24نفر ) 87و درصد(  آزاد  62نفر ) 223درصد( شرکتی،  3نفر ) 11درصد( دارای شغل دولتی،  11نفر ) 37پاسخگو،  359از  -

 درصد( سایر می باشند. یک نفر نیز شغل خود را بیان ننموده است.

 های آن در اوراماناتبررسی متغیر هویت قومی و مؤلفه

 های مورد مطالعه و کل منطقه بررسی متغیر هویت قومی و مؤلفه های آن به تفکیک شهرستان -4جدول شماره 

 هامتغیر و مؤلفه

 

 هاشهرستان

 منطقهو کل 

زنی خودبرچسب

 قومی

 قومیهویت مداریقوم سیاسی اجتماعی فرهنگی

 3,9276 2,8929 3,5782 4,1531 4,5034 4,5102 باباجانیثالث

 3,8652 2,4466 3,7087 4,2451 4,3786 4,5469 پاوه

 4,0236 2,9194 3,7658 4,3017 4,4835 4,6474 جوانرود

 3,9661 2,7500 3,8450 4,3692 4,4012 4,4651 روانسر

 3,9513 2,7396 3,7428 4,2813 4,4364 4,5562 کل اورامانات

 1,67 1,00 1,83 1,00 1,00 1,00 کمترین
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 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 بیشترین

 

جدول نشان باشد. نتایج بدست آمده از ها و کل منطقه میجدول فوق بیانگر میانگین ابعاد مختلف هویت قومی در بین شهرستان

دهد که؛ در بعد خودبرچسب زنی قومی، بیشترین گرایش متعلق به شهرستان جوانرود و کمترین گرایش متعلق به شهرستان می

باباجانی و کمترین گرایش متعلق به شهرستان پاوه روانسر می باشد. در بعد فرهنگی، بیشترین گرایش متعلق به شهرستان ثالث

باشد. باباجانی میبیشترین گرایش متعلق به شهرستان روانسر و کمترین گرایش متعلق به شهرستان ثالثباشد. در بعد اجتماعی، می

باشد. در بعد باباجانی میدر بعد سیاسی، بیشترین گرایش متعلق به شهرستان روانسر و کمترین گرایش متعلق به شهرستان ثالث

 باشد.و کمترین گرایش متعلق به شهرستان پاوه می مداری، بیشترین گرایش متعلق به شهرستان جوانرودقوم

باشد که نشان دهنده ( می5تا  1)در دامنه  3,9513در مجموع گرایش به هویت قومی در منطقه اورامانات استان کرمانشاه، معادل 

را کسب نموده  4,5562زنی قومی باالترین نمره یعنی های هویت قومی، خود برچسبقوت این هویت در منطقه است. در بین مؤلفه

های مورد مطالعه باالترین نمره باشد. این متغیر در بین شهرستانمی 2,7396مداری با نمره و کمترین نمره نیز متعلق به مؤلفه قوم

 ( بدست آورده است.3,8652ترین نمره را در شهرستان پاوه )( و پایین4,0236را در شهرستان جوانرود )

 ؤلفه های آن در اورا ماناتبررسی متغیر امنیت و م

 بررسی متغیر امنیت و مؤلفه های آن در بین مردم اورامانات - 5جدول شماره 

 امنیت 

 سیاسی

 امنیت

 اقتصادی

 امنیت

 اجتماعی

 امنیت

 فرهنگی

 امنیت

 359 359 359 359 359 معتبر تعداد

 0 0 0 0 0 نامعتبر

 3.7288 3.7476 3.5608 3.6753 3.9315 معناداری

 49365. 65990. 61969. 57179. 78576. انحراف معیار

 3,69 4,00 3,50 3,43 4,00 دامنه

 1,31 1,00 1,50 1,57 1,00 کمترین 

 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 بیشترین
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را کسب نموده است. در  3,7288همانگونه که در جدول فوق مشاهده می شود، متغیر امنیت در منطقه اورامانات استان کرمانشاه، 

را کسب نموده و کمترین نمره نیز متعلق به مؤلفه امنیت اجتماعی  3,9315بین مؤلفه های آن، امنیت سیاسی باالترین نمره یعنی 

 نشان دهنده جایگاه ویژه امنیت در بین مردم این منطقه می باشد. کهمی باشد.  3,5608با نمره 

 آزمون فرضیه های تحقیق

با بررسی مولفه ها و ابعاد تحقیق با آزمون نرمالیته کولموگوروف آسیرمینف مشخص گردید که تمامی مولفه ها دارای توزیع نرمال 

 فرضیه های رابطه ای بهره برد.می باشند، لذا می توان از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون 

 . بین هویت قومی و امنیت سیاسی در اورامانات استان کرمانشاه رابطه معنی داری وجود دارد.1فرضیه 

 1آزمون فرضیه شماره  - 6جدول شماره 

 امنیت قومی هویت 

 سیاسی

 0,076 1 همبستگی پیرسون قومی هویت

 149.  سطح معنی داری

 11.896 110.124 محصوالت متقابلمقادیر مربع و 

 033. 308. کوواریانس

 359 359 تعداد

 1 0,076 همبستگی پیرسون سیاسی امنیت

  149. سطح معنی داری

 221.034 11.896 مقادیر مربع و محصوالت متقابل

 617. 033. کوواریانس

 359 359 تعداد

 

برای این دو متغیر ارایه شده است . با توجه به جدول فوق گرچه ارتباط بین این شود؛ ماتریس همبستگی همانطور که مالحظه می

داری قرار دارد بنابراین فرضیه دو متغیر مثب است، لیکن میزان همبستگی بین هویت قومی و امنیت سیاسی پایین تر از سطح معنی

 رد می گردد.
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 تان کرمانشاه رابطه معنی داری وجود دارد.. بین هویت قومی و امنیت اقتصادی در اورامانات اس2فرضیه 

 2آزمون فرضیه شماره  -7جدول شماره 

 امنیت قومی هویت 

 اقتصادی

 .454** 1 همبستگی پیرسون قومی هویت

 000.  سطح معنی داری

مقادیر مربع و محصوالت 

 متقابل

110.124 51.589 

 144. 308. کوواریانس

 359 359 تعداد

 1 .454** همبستگی پیرسون اقتصادی امنیت

  000. سطح معنی داری

مقادیر مربع و محصوالت 

 متقابل

51.589 117.046 

 327. 144. کوواریانس

 359 359 تعداد

 معنادار است 0,01همبستگی در سطح ** 

در اورامانات وجود دارد و در آزمون این فرضیه، داده ها گویای آن است که رابطه معنی داری بین هویت قومی و امنیت اقصادی 

فرضیه تایید می گردد. با توجه به اینکه رابطه مثبت می باشد، افزایش گرایش به هویت قومی بر امنیت اقتصادی منطقه تاثیر مثبت 

 می گذارد. ارتباط بین متغیر هویت قومی و این مؤلفه نسبت به مؤلفه های دیگر از شدت بیشتری برخوردار است.

 هویت قومی و امنیت اجتماعی در اورامانات استان کرمانشاه رابطه معنی داری وجود دارد.. بین 3فرضیه 

 3آزمون فرضیه شماره   -8جدول شماره 
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 امنیت قومی هویت 

 اجتماعی

 .280** 1 همبستگی پیرسون قومی هویت

 000.  سطح معنی داری

 34.425 110.124 مقادیر مربع و محصوالت متقابل

 096. 308. کوواریانس

 359 359 تعداد

 امنیت

 اجتماعی

 1 .280** همبستگی پیرسون

  000. سطح معنی داری

 137.478 34.425 مقادیر مربع و محصوالت متقابل

 384. 096. کوواریانس

 359 359 تعداد

 معنادار است 0,01همبستگی در سطح ** 

 

بین هویت قومی و امنیت اجتماعی در اورامانات وجود دارد و فرضیه تایید می در جدول فوق مشاهده می شود که رابطه معنی داری 

 گردد. با توجه به اینکه رابطه مثبت می باشد، افزایش گرایش به هویت قومی بر امنیت اجتماعی منطقه تاثیر مثبت می گذارد.

 

 

 معنی داری وجود دارد. . بین هویت قومی و امنیت فرهنگی در اورامانات استان کرمانشاه رابطه4فرضیه 

 4آزمون فرضیه شماره  -9جدول شماره 

 فرهنگی امنیت قومی هویت 

 .316** 1 همبستگی پیرسون قومی هویت
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 000.  سطح معنی داری

مقادیر مربع و محصوالت 

 متقابل

110.124 41.444 

 116. 308. کوواریانس

 359 359 تعداد

 1 .316** همبستگی پیرسون فرهنگی امنیت

  000. سطح معنی داری

مقادیر مربع و محصوالت 

 متقابل

41.444 155.895 

 435. 116. کوواریانس

 359 359 تعداد

 معنادار است 0,01همبستگی در سطح ** 

 

می گردد.  همانطور که مالحظه می شود؛ رابطه معنی داری بین هویت قومی و امنیت فرهنگی در اورامانات وجود دارد و فرضیه تایید

 با توجه به اینکه رابطه مثبت می باشد، افزایش گرایش به هویت قومی بر امنیت فرهنگی منطقه تاثیر مثبت می گذارد.

 . بین هویت قومی و امنیت در اورامانات استان کرمانشاه رابطه معنی داری وجود دارد.5فرضیه 

 5آزمون فرضیه شماره   -10جدول شماره 

 امنیت قومی هویت 

 .355** 1 همبستگی پیرسون قومی هویت

 000.  سطح معنی داری

 34.838 110.124 مقادیر مربع و محصوالت متقابل

 097. 308. کوواریانس
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 359 359 تعداد

 1 .355** همبستگی پیرسون امنیت

  000. سطح معنی داری

 87.240 34.838 مقادیر مربع و محصوالت متقابل

 244. 097. کوواریانس

 359 359 تعداد

 معنادار است 0,01همبستگی در سطح ** 

 

همانگونه که مشاهده می شود؛ رابطه معنی داری بین هویت قومی و امنیت در اورامانات وجود دارد و فرضیه تایید می گردد. با توجه 

 مثبت می گذارد.به اینکه رابطه مثبت می باشد، افزایش گرایش به هویت قومی بر امنیت منطقه تاثیر 

 

 .دارد وجود دار معنی رابطه کرمانشاه استان اورامانات منطقه در امنیت ابعاد و قومی هویت ابعاد بین. 6فرضیه 

 6آزمون فرضیه شماره   -11جدول شماره 

 امنیت

 

 

 هویت قومی

 

 سیاسی

 

 اقتصادی

 

 اجتماعی

 

 فرهنگی

 خودبرچسب زنی قومی

 

 **0.214 

sig : 0/000 

**0.338 

sig : 0/000 

**217.0 

sig : 0/000 

**311.0 

sig : 0/000 

 بعد فرهنگی

 

**142.0 

sig : 0/000 

**364.0 

sig : 0/001 

**265.0 

sig : 0/000 

**296.0 

sig : 0/000 

 0,326** 0,210** 0,353** 0,126** بعد اجتماعی
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 sig : 0/000 sig : 0/000 sig : 0/000 sig : 0/000 

 بعد سیاسی

 

**-.109 

sig : 0/000 

**373.0 

sig : 0/002 

**221.0 

sig : 0/000 

**147.0 

sig : 0/000 

 060.-**  بعد قوم مداری

sig : 0/000 

**282.0 

sig : 0/000 

**151.0 

sig : 0/000 

**121.0 

sig : 0/000 

 .معنادار است 0,01همبستگی در سطح ** 

شود؛ باشد، همانگونه که در جدول مشاهده میقومی و ابعاد امنیت در منطقه می جدول فوق نمایانگر بررسی رابطه بین ابعاد هویت

بعد سیاسی هویت  –بین تمام ابعاد هویت قومی و ابعاد امنیت به جزء چهار رابطه بین )بعد اجتماعی هویت قومی و امنیت سیاسی 

داری نرسیده هویت قومی( که ارتباط به سطح معنی قومی و امنیت سیاسی و بعد قوم مداری هویت قومی با ابعاد سیاسی و فرهنگی

داری نرسیده ها که به سطح معنیداری وجود دارد. بنابراین فرضیه در خصوص ارتباط بین برخی از مؤلفهاست، رابطه مثبت و معنی

 گردد. ها تائید میرد می شود و در خصوص مابقی آن

 بحث و نتیجه گیری

 نیا ییایساکن در پهنه جغراف یرانیا اقوامکه  یبه طور ،وجود دارد یمل تیو هو یقوم یها تیهو نیب میمستق یرابطه ا رانیدر ا 

با چالش روبرو  ی نیزمل تیهو زدیستون ها فرو بر نیاز ا یکیکه  یمادام .هستند یمل تینگهدارنده هو یهمواره ستون ها نیسرزم

و  تیمتفاوت نسبت به امن یقرائت ها .است تیمسئله امن ،قرار داده است ریران را تحت تاثیدر ا یآنچه مطالعات قوم .گردد یم

همانطور که  .نندینب یمل تیدر امتداد هورا  یرانیا یاست که خرده فرهنگ ها دهیباعث گرد یو ارتباط آن با مسائل قوم یمل تیامن

تنها در تضاد نیست، بلکه همگرا و هم راستا می  یافته های پژوهش نشان داد، هویت قومی در این مناطق، با هویت ملی و امنیت نه

ابعاد چندگانه مورد بحث  نیدر ب. دقرار دارنگریکدیدر امتداد  مردم این منطقه نیدر ب یمل تیو هو یقوم تیهو گریبه عبارت د باشد.

 . جهت داده است رییتغ سمیلونایبه سمت ناس یتا حدود ،بر آن رگذاریتاث یرهایفاکتور ها و متغ لیبه دلقومی، بعد سیاسی  تیهو

 نیسرزم نیا قوم نیتر یرانیدانسته و ا نیسرزم نیخود را وابسته به ا ،رانیدر ا یاز هر قوم شیتوجه داشت که کردها ب دیاما با

علی رغم همه مسائل سیاسی به وجود آمده برای آن ها، خود را قوم اصیل ایرانی می دانند و بر ریشه های و  گردند یقلمداد م

فرهنگی خود با ایرانیان تاکید دارند. بنابراین نباید کردها را به لحاظ هویتی خارج از چارچوب فرهنگ ایرانی بدانیم، چرا که آنها 

 همواره بر ایرانی بودن خود تاکید می کنند.

های اسالمی در رفع محرومیت های فراوان نظامرغم تالشهای قبل از انقالب اسالمی و علیدر منطقه اورامانات با توجه به محرومیت

این مسئله باعث بروز احساس محرومیت در  اقتصادی، همچنان در رابطه با اشتغال و آبادانی مطلوب، انتظارات برآورده نشده است.

بین مردم منطقه شده است. محرومیت، گرایش به ناسیونالیسم قومی را تحریک و به دنبال تبعیض، احساس طرد شدت می یابد. این 

احساس محرومیت می تواند از عوامل تاثیرگذار بر واگرایی هویت قومی، گرایش به سمت ناسیونالیسم قومی و در نهایت بروز ناامنی 
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در منطقه باشد. براساس نتایج حاصله از آزمون فرضیه ها، می توان ادعا نمود که؛ این هویت )در صورت تبدیل شدن به ناسیونالیسم 

برای تهدید و هم فرصتی در جهت مقابله با جریانات ناسیونالیسم قومی و تامین کننده امنیت باشد، بنابراین قومی( می تواند بستری 

 .شود لیکشور با کردها تبد تیمرکز نیو انسجام ب ییبه سمت همگرا دیبا یقوم یها استیس

بررسی نقش هویت قومی بر امنیت مرزهای "و دیگران با عنوان    یافته ها ی این پژوهش، با نتایج پژوهشی که توسط غالمحسینی

به معنی کاهش ضریب  های قومی در نواحی مرزی صرفاًمشخص شده است؛ تقویت ویژگیهمسو می باشد. در این مقاله  "ج ا ا

 "ردکانی و کاظمیان با عنوانبا نتایج کار زینی انتایج این کار پژوهشی  .شودامنیتی و تهدید برای تمامیت ارضی کشور محسوب نمی

ی که پژوهش جیبا نتا نیپژوهش همچن نیا جینتا بررسی نقش هویت ملی، قومی و مذهبی در تامین امنیت اجتماعی همسو می باشد.

، "کرد تیقوم -رانیمنطقه کردستان ا یمطالعه مورد ؛داریپا تیو امن یقوم تینقش هو یبررس" با عنوان گرانیو د یجواد توسط 

 یسوء و نفاق افکنانه به عنوان بخش غاتیتبل نیآنچه منطقه کردستان را در مقابل ا. در این پژوهش مشخص شده که؛ باشد یم همسو

 .است یمل تیمردم کرد در هو تیجذب هو حفظ کرده است رانیاز خاک ا

 پیشنهادات

الش های فراوان نظام اسالمی در رفع محرومیت های قبل از انقالب اسالمی و علیرغم ت امانات با توجه به محرومیتردر منطقه او

و این مسئله باعث ایجاد احساس محرومیت  های اقتصادی، همچنان در رابطه با اشتغال و آبادانی مطلوب، انتظارات برآورده نشده است

 ر ارائه می شود؛در میان ساکنان این منطقه شده است. لذا پیشنهادات زیر که غالبا مرتبط با این مسئله هستند به شرح زی

. مردم منطقه مورد مطالعه معتقدند که منطقه آن ها محروم واقع شده است و دولت تمایلی به توسعه این منطقه ندارد و احساس 1

محرومیت می کنند، لذا با توجه به اینکه اگر این احساس محرومیت تحریک شود، می تواند موجبات ناامنی را فراهم نماید، پیشنهاد 

 مسئولین ذیربط به منطقه اورامانات توجه ویژه نموده و تمام توان خود برای رفع محرومیت این منطقه را بکار گیرند. می گردد

. پیشنهاد می گردد به هویت قومی با دید فرصت جهت مقابله با ناسیونالیسم قومی نگریسته شود و از طرد نمودن آن پرهیز شود. 2

 ونالیسم سوق نموده و به تهدید تبدیل می شود.زیرا در صورت طرد شدن به سمت ناسی

. باتوجه به اینکه بیش از نیمی از مردم این منطقه بزرگترین مشکل خود را بیکاری و فقر می دانند و اعتقاد دارند که برای پیشرفت 3

های هم استان و هم در استانها هم در رسد ایجاد فرصت های شغلی برای آنباید به دیگر مناطق کشور مهاجرت کرد. به نظر می

 جوار، بتواند احساس تعلقات ملی را در میان آنها افزایش دهد.

درصد از پاسخگویان اظهار داشته اند؛ که با تهاجم فرهنگی دشمن در برابر فرهنگ ملی مقابله می  75. با توجه به اینکه حدود 4

د گرایش به هویت ملی را افزایش دهد. بر این اساس مطلوب است؛ کنیم، به نظر می رسد تقویت ارزش های ملی در منطقه می توان

 ارزش های ملی از طریق رسانه های محلی بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

 می پیشنهاد است. بوده آنها حقوق گرفتن نادیده نتیجه قومی تجزیه طلب، هایگروه رشد پاسخگویان از نیمی حدود . به عقیده5

 بجای ها نگاه این از بسیاری طرفی از. گیرد صورت بخش توسعه های برنامه قالب در منطقه مردم حقوق به بیشتری توجه گردد؛
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 نسبی محرومیت احساس است مهم آنچه اما دارد وجود منطقه این در نسبی محرومیت گرچه بنابراین است. کاذب باشد، واقعی اینکه

 .نمود مقابله آن با...(  و واقعی رسانه،) سازوکاری هر با باید که است

 منابع

، تهران: فصلنامه مطالعات ملی، سال "گرایش به هویت ملی و قومی در بین عرب های خوزستان"(، 1387اکوانی، سید حمداله، )  -1

 36نهم، دوره 

36/19886number/-http://ensani.ir/fa/article/journal 

پایان نامه کارشناسی ارشد،  "بازشناسی اسالم و تجدید حیات تفکر دینی در اندیشه دکتر شریعتی "(، 1382، )بابایی فرد، اسداله -2

 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی(، 1378دولت ها و هراس،) بوزان، باری؛ مردم، -3

 ، تهران: انتشارات کمیل، تابستان "جامعه شناسی هویت ایرانی"(، 1388حاجیانی، ابراهیم، ) -4

، تهران: فصلنامه گفتگو، شماره "چالش های هویت در آمریکا: )نقد و بررسی اثر ساموئل هانتینگتون("(، 1384حاجیانی، ابراهیم، ) -5

24 :181- 193 

169174ps://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=htt 

 ، تهران"فوالدی سپهر، سارا؛ بررسی رابطه بین هویت ملی و هویت مذهبی در بین اقوام ایرانی"(، 1389حاجیانی، ابراهیم، ) -6

 یغرب یمرزها تیکردستان عراق در امن میاقل یکیتیژئوپل رییتغ یامدهایپ"(، 1398کیانی جواد ؛ امیری سروش؛علیخانی مهدی، ) -7

  3سال هفتم شماره  یپژوهشنامه مطالعات مرز ، تهران: "رانیا

http://bss.jrl.police.ir/article_93278.html 

، "نقش عوامل جغرافیای انسانی در امنیت استان کرمانشاه با تاکید بر ویژگی های قومی و مذهبی "(،1387دالوند فر بختیار، ) -8

 اد راهنما؛ غالمحسینی اسماعیل، تهران، دانشگاه امام حسین )ع(است

، تهران: انتشارات وزارت امور "مطالعات امنیت ملی )مقدمه ای بر نظریه های امنیت ملی در جهان سوم("(، 1383ربیعی، علی، ) -9

 خارجه

 – 101، ص ص 1352ر.ک. حمید بهزادی، اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی، تهران انتشارات کتابفروشی دهخدا،  - 10

100. 

، تهران: "بررسی نقش هویت ملی، قومی و مذهبی در تامین امنیت اجتماعی"(، 1392زینی اردکانی، حسین و مهرداد کاظمیان ) -11

   23رهپژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی، شما

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/19886/36-
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 استان کرمانشاه، استانداری استان کرمانشاه 1395سالنامه آماری سال  -12

 ، استان کرمانشاه"سرشماری نفوس و مسکن"(، 1390سایت مرکز آمار ایران، ) -13 

، تهران: فصلنامه سیاست، "1376محرومیت نسبی و چرخش رای در انتخابات دوم خرداد "(، 1388سیف زاده، گلپایگانی، ) -14

  3شماره 

acfbb.pdf61a67ac90da1e1de425fe1aea33_20190https://jpq.ut.ac.ir/article_ 

، پایان نامه کارشناسی "دست یابی به هویت سیاسیناکامی دولت های منطقه و ناکامی کردها در "(، 1380، )صالحی، زهرا -15

 ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

تنوع فرهنگی  :شناخت چالش ها و بحران های قومی و الزامات مدیریت تنوع )تئوری های قومی("(، 1386، )سیدرضا صالحی، -16

 8شماره یک ژژوهشگاه تحقیقات استراتپ ، تهران:"و همبستگی ملی

 8319farhangi va....pdf/download?http://aryamagazin.persiangig.com/document/tanavoe 

ه پیشگامان پیشرفت، مجموعه آثا و مقاالت کنگر "و ابعاد مختلف آن یمل تیمفهوم امن ینظر یبررس "( 1395صالح نیا، علی، ) -17

 دانشگاه امام صادق )ع( 

https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=61908 

 دفتر اول ،"نامه انجمن جامعه شناسی :هویت جمعی و دینامیسم و مکانیسم تحول آن در ایران" (،1375، )عبداللهی، محمد -18
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 ، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی"چهره متغیر امنیت ملی"(، 1378، )ماندل، رابرت  -21

)مطالعه موردی: شهرستانهای کردنشین استان بررسی نقش هویت قومی کرد بر هویت ملی "(، 1389محمدیان، سعید، ) -22

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما؛ غالمحسینی اسماعیل، تهران دانشگاه امام حسین )ع(."آذربایجان غربی(

 ، تهران: موسسه مطالعات ملی"تحوالت قومی در ایران: علل و زمینه ها "(، 1380، )مقصودی مجتبی  -23
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 تدوین سناریوهای پیش روی صلح سوریه

 3، ساجد بهرامی جاف2، سیروس احمدی نوحدانی1ریحانه صالح آبادی

 تربیت مدرسجغرافیای سیاسی دانشگاه  دکتری1
 استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس2

 دانشجوی دکتری جغرافیای سایسی دانشگاه فردوسی مشهد3

 

 چکیده

شود زیرا عوامل مختلفی در های در عرصه بین المللی شناخته میترین بحرانبه عنوان یکی از مهم 2011بحران سوریه بعد از سال 

اند. بنابراین به دلیل کثرت بازیگران دخیل در این بحران بین المللی روند صلح در منطقه با چالش جدید بروز آن نقش آفرینی داشته

ای در تقابل با یکدیگر قرار دارد و به صورت ای و فرامنطقهروبرو شده است. زیرا مناسبات بین بازیگران در عرصه داخلی، منطقه

های مرتبط با آن الزم است تا به صورت آینده است. برای بررسی روند صلح و استراتژیتعارضات و تداوم بحران در سوریه نمود یافته 

نگری به بررسی نوع و تأثیرات این مناسبات بر صلح سوریه توجه گردد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و نوع روش پژوهش 

ها وتحلیل دادهای، اسنادی و پیمایشی است. تجزیهصورت کتابخانهها و اطالعات بهتحلیلی است. روش گردآوری داده –توصیفی 

)عدم  حالت 30عامل کلیدی مجموعاً  6پژوهی ازجمله تحلیل تأثیرات متقابل است. در این تحقیق برای های آیندهمبتنی بر تکنیک

، 1سناریوی محتمل، سناریوهای  10دهد از افزار سناریو ویزارد نشان میآمده از نرمدستشده است، نتایج بهقطعیت( در نظر گرفته

بنابراین سناریوهایی که برای رسیدن به  اند.وضعیت نامطلوب داشته 10، 9، 8، 7، 6، 5دارای وضعیت مطلوب، سناریوهای  4و  3، 2

فرینی تغییر و جایگزینی نظام سیاسی جدید است، باز آ باشد: استراتژیگردد بدین صورت میصلح پایدار در این کشور پیشنهاد می

ها و بهبود و تقویت و بازساخت نقش دولت در برابر ملت از میان برداشتن نقش آفرینی بازیگران و مناسبات داخلی و خارجی آن

ساختارهای سیاسی و اقتصادی. در نهایت برای ایجاد نمودن صلحی پایدار در منطقه باید بیشتر به نقش افرینی دولت و نظام سیاسی 

 ردمی در این کشور توجه نمود و بازآفرینی نقش دولت در برابر مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است.های مدر برابر گروه

 بحران سوریه، ژئوپلیتیک صلح، آینده پژوهی کلمات کلیدی:
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 مقدمه -1

نخستین بار (. Megoran, 2010: 384های متمادی است که مورد توجه اندیشمندان مختلف قرار داشته است )برقراری صلح دهه

( در اوایل دوره مدرن این مفهوم را بیان نمود. در قرن گذشته در روابط بین الملل رشته آکادمیک صلح به عنوان 1986) 55موستو

(. بعد از جنگ جهانی اول و دوم یکی Moore et al, 2008: 411ها تاسیس شد )عاملی برای مشروعیت بخشی به اقدامات دولت

 ,Taylorتیلور به بررسی مبنای جغرافیایی جنگ و میزان اثربخشی مداخالت جغرافیایی بر این موضوع پرداخت ) از جغرافیدانان به نام

تواند در زیر مجموعه علم ژئوپلیتیک (. باتوجه به اینکه مفهوم صلح به صورت ذاتی دارای ماهیت رقابتی و کشمکشی است می1946

استدالل نمودند که جغرافیدانان تالشی چندانی نکردند تا به  1991در سال  56سکهمورد بررسی قرار گیرد. با این حال الگین و ه

های هنجاری مبتنی (. طرفداران این اغلب نگران تعهدات خود نسبت به ارزشO’Loughlin, 1991:52ژئوپلیتیک صلح بپردازند )

 ,Megoranزماندهی جامعه مشارکت نمود )هایی که بتوان در سابر عدالت برای مظلومان بودند و همواره در جست وجوی راه

(. با توجه به اینکه رقابت و تنش بین کشورها در مناطق مختلف برای دستیابی به اهداف و منافع استراتژیک و راهبردی 2008:474

ر بر آن پرداخت. شود جای دارد تا به بررسی ژئوپلیتیک صلح و عوامل تأثیرگذاای و گاها جهانی میهای منطقهمنجر به بروز درگیری

در این مقاله به بررسی بحران سوریه به عنوان کشوری که چندین سال است از سوی نیروهای داخلی و خارجی تحت تأثیر قرار گرفته 

های چند و تاکنون آثار زیان بار بسیاری را به مردم و دولت این کشور وارد ساخته است پرداخته شود. جنگ سوریه یکی از درگیری

(. درگیری در سوریه با اعتراضات علیه دولت اسد Aziz, 2017: 4ست که ناشی از موج اعتراضات مرتبط با بهار عربی است )ملیتی ا

( و سپس به مرور زمان کل کشور را تحت تأثیر خود قرار داد. با توجه به Bardwaj, 2012آغاز شد ) 2011ژانویه  26در تاریخ 

خارجی و همچنین ساختاری بسیاری دخالت دارند باید به بررسی این موضوع در قبال سوریه اینکه در پیدایش صلح عوامل داخلی و 

با روش آینده نگری پرداخته شود. از آنجا که اندیشدن در مورد آینده برای داشتن عملکردهای مناسب و صحیح ضروری است الزم 

ای و بین المللی را در دستور کار خود قرار دهیم. از قههای موجود در یک قلمرو سرزمینی در عرصه منطها و کنشاست تا واکنش

های فعلی ما در نظر گرفته شوند. توانند به عنوان پیشرانها و آرزوها میها، مقاصد، امیدها، نگرانیاین رو تصورهای آینده آرمان

ه سناریوهای مناسب و صحیح قابل باشد که از طریق تهیبنابراین بررسی ژئوپلیتیک صلح در سوریه از موضوعات مورد توجه می

تحلیل  مناسب جهت پژوهی، ابزاری های آیندهیکی از روش تحت عنوانسناریونویسی بررسی و پیش بینی خواهد بود. بنابراین 

گری این مقاله با روش آینده نشود. در نظر گرفته میهای برتر آینده ها، نیازها و ارزشها و شناخت شرایط، تهدیدات، فرصتسیاست

 باشد.به دنبال بررسی ژئوپلیتیک صلح در سوریه می

 مبانی نظری -2

 ژئوپلیتیک صلح-1-2

ای را چه در عرصه ژئوپلیتیک از جمله مفاهیمی است که با توجه به جذابیت و اهمیت باالیی که دارد، استفاده و کاربردهای گسترده

ر عرصه غیر علمی )کاربران عملی و عوام( به خود اختصاص داده است. ها و کارشناسان غیر ژئوپلیتیک( و چه دعلمی )ژئوپلیتیسین
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وضع شد به بخشی از معلومات حاصله ناشی از ارتباط  م توسط دانشمند سوئدی بنام رودولف کیلن 1899واژة که ابتدا در سال این 

ژئوپلیتیک عبارت است از » توان بیان نمود:در تعریف ژئوپلیتیک می (.13: 1385)حافظ نیا،  بین جغرافیا و سیاست اطالق گردید

های سیاسی در سطح ملی گیریها بر تصمیمالملل توسط صاحبان قدرت و اندیشه و تأثیر آنهای قرائت و نگارش سیاست بینشیوه

و حفظ منابع  وریژئوپلیتیک دانش شناخت، کسب، بهرهتوان بیان نمود که از سویی دیگر می .(22: 1377 )میرحیدر، «ایو منطقه

تعریف فوق، تعریفی جدید از مفهوم  (.28: 1396ای و جهانی است )جان پرور، جغرافیایی قدرت در مناسبات فروملی، ملی، منطقه

های های مورد بحث ژئوپلیتیک در مقیاسژئوپلیتیک است که در آن تالش شده است ضمن حفظ ماهیت وجودی ژئوپلیتیک عرصه

ای شکل دهنده آن امکان پذیر است. مبتنی . قاعدتاً تعریف و تشریح ژئوپلیتیک صلح بر پایه مفاهیم پایهمختلف در نظر گرفته شود

ژئوپلیتیک صلح عبارت است از دانش شناخت،  بر این مفاهیم شکل دهنده شاید بتوان ژئوپلیتیک صلح را اینگونه تعریف و تشریح کرد:

ای و جهانی جهت دستیابی به صلح. به بیانی ت در مناسبات فروملی، ملی، منطقهبرداری و حفظ منابع جغرافیایی قدرکسب، بهره

برداری از منابع جغرافیایی قدرت جهت دستیابی و حفظ صلح )پایان دادن به مناقشه و جنگ( در مناسبات دیگر، استفاده و بهره

هایی در دانش ژئوپلیتیک است که از جمله حوزه ژئوپلیتیک صلح گویند.ای و جهانی را ژئوپلیتیک صلح میفروملی، ملی، منطقه

های مهم در این دانش تبدیل های اخیر روند رو به رشدی را طی کرده است و به یکی از حوزهبرگرفته از گفتمان انتقادی در طی دهه

های ازیگران در مقیاسآمیز بین بهای مختلف ناشی از کنش و مناسبات هم راستا و مسالمتشده است. از آنجا که صلح در مقیاس

دهد، ژئوپلیتیک صلح مختلف است و دانش ژئوپلیتیک این مناسبات را مبتنی بر منابع جغرافیایی قدرت مورد بحث و بررسی قرار می

تژیتواند با تأکید و بهره وری از منابع جغرافیایی قدرت در راستای دستیابی و حفظ صلح مناسبات بین بازیگران را مطالعه و استرامی

 .هایی برای پایان دادن به مناقشات و جنگ بین بازیگران ارائه نماید

 ط با ژئوپلیتیک صلحنظریات مرتب -2-2

 ,Megoran, 2011, Williams and McConnellاند )ها نسبت به صلح توجه بیشتری داشتهجغرافیدانان و ژئوپلیتیسن

2011, Williams et al, 2014   های های اندکی برای فهم شیوهنکته نیز توجه داشت که در این زمینه تالش(. البته باید به این

ایجاد کننده روابط صلح آمیز از سوی صاحب نظران انجام شده است واین عامل سبب شده تا علم جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک 

با ژئوپلیتیک صلح سه عامل اصلی را ( در ارتباط 2014) 57(. ویلیامز و همکارانMegoran ,2011افروزی گردد )متهم به جنگ

دهند. اوال صلح یک وضعیت نیست، بلکه روندی است که در ان مردم به طور جدی درگیر حل و فصل نمودن یک مورد توجه قرار می

افراد  باشند. ثانیا، این عامل تنها مرتبط با نهادهای سیاسی نیست، بلکهتنش یا کشمکش در راستای رسیدن به روابط صلح آمیز می

توان در دوران جنگ نیز صلح را تجربه نمود. باشد بلکه مینماید و ثالثا، صلح صرفا به معنای عدم جنگ نمیعادی را نیز درگیر می

های اجتماعی قابل مشاهده است. مشکل های بین فلسطین و اسرائیل از طریق رسانهصلح در جنگ همان چیزی است که در درگیری

معنای عدم جنگ است و این یعنی انفعال و عدم پویایی در انجام دادن امور مختلف. صلح برای ایجاد شدن باید مفهوم سازی صلح به 

آید. بلکه صلح در اختیار افراد است این امر تنها از طریق دیپلماسی به دست نمی و دارای خاصیت درگیر شدن و محرک بودن باشد

مشاهده است. اگر جنگ یک عمل است بنابراین صلح هم چنین خواهد بود. ژئوپلیتیک  و در کارهای روزمره، سخنان وگفت وگوها قابل

مورد بررسی قرار  همدلی پیگیری و تواند از طریق مفاهیمی مانند تحمل، دوستی، میهمان نوازی وصلح با هدف عدالت جهانی می
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بار حساس و دلسوز است به ادعاهای خشونت(. بنابراین ژئوپلیتیک صلح نسبت Williams and McConnell, 2011:930گیرد )

(Woon, 2014:656وون استدالل می .)شود تا علم ژئوپلیتیک نیز کند همانطور که زندگی بشر بسیار ناخوشایند است سبب می

یق بر (. بنابراین این اسیب پذیری نیازمند تغذیه، محافظت و پیگیری است تا بتواند از طرButler, 2004شکننده محسوب گردد )

های خود همزیستی مسالمت آمیزی را با ماهیت سیاسی برای افراد و کشورها ایجاد نماید تا بتواند به یک روند طرف نمودن ضعف

اند که (. از سویی دیگر بسیاری از محققان خاطر نشان کردهParis, 2014: 506معقول دست یابد ) صلح عادالنه و دیپلماتیک و

های لیبرال دموکراسی در بازار که نشاندهنده و منعکس پایان جنگ سرد از سوی نوع خاصی از دولت های صلح از زمانماموریت

های سیاسی و اقتصادی آنها در سیستم ها و ایدئولوژیکننده قدرت برتر ایاالت متحده آمریکا و کشورهای غربی بوده است و مدل

به صورت کلی  (.Paris, 2004اشی اتحاد جماهیر شوروی بوده است )المللی تعیین کننده میزان صلح و امنیت بعد از فروپبین

توان بیان نمود که ژئوپلیتیک صلح تاثیرگذاری عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی بر مناسبات بازیگران در عرصه محلی، ملی و می

توان بیان کرد این مفهوم برد. بنابراین میهایی مناسب در راستای رسیدن به صلحی پایدار بهره میای است که از استراتژیفرامنطقه

با توجه به تعریف سنتی از ژئوپلیتیک که در برگیرنده قدرت، سیاست و فضای جغرافیایی است شامل: مناسبات بازیگران در مقیاس 

های صلح راتژیهای مورد نظر در راستای تدوین استمحلی تا فراملی، میزان قدرت آنها در بعد فضایی برای تولید صلح و سیاست

 باشد.آفرین می

 های ایجاد کننده صلحاستراتژی-3-2

دهد که در دهه اخیر صلح تحوالت و وقایع اخیر در عرصه روابط بین المللی و همچنین در سطح ملی و داخلی به درستی نشان می

اقدامات نظامی یک جانبه، قتل عامل و و عدالت بیش از هر چیزی دیگر در معرض خطر و تهدید و نقض قرار دارد. این تحوالت و 

ها در اقصی نقاط جهان و همچنین گسترش فقر و گرسنگی و عدم توزیع ها و دولتمحاصره شهرها و هژمون طلبی برخی از رژیم

حوادث های الزم برای مواجهه صحیح با ها و همچنین بی سوادی و عدم دسترسی به آگاهیعادالنه امکانات و حیات انسانی میان ملت

المللی همه جوامع اعم از افتد و نهایتا فقدان حاکمیت عدالت بر روابط بینطبیعی و غیر متقربه و آنچه در زندگی اجتماعی اتفاق می

توسعه یافته و در حال توسعه ملی و بین المللی را روز به روز با بحران بیشتری روبرو ساخته است. این امر در حالی است که عدم 

-هایی نیز در پس ظواهر و صورتهای صلح بسترهای پیشگیری از چنین بحراناز بسترها و عوامل منتهی به بحراندرک صحیحی 

ها پنهان گردیده است. اما عالوه بر موارد فوق رویدادها و فرایندهایی در دنیای معاصر وجود دارند که صلح المللی دولتهای بینبندی

با وجود م، جنگ و درگیری، فقر و بیماری، بی ثباتی اقتصادی و مالی از جمله این عوامل هستند. اند: تروریسو عدالت را نشانه رفته

ها وجود دارند که ها و ملتتلدر روابط دو زنه از جنگ و نه از صلح نی های متعددی وضعیتگونه،  مللی جنگن الکثرت منازعات بی

یت نبود عطلبی قرار داد و به وضدر گستره صلح زهایی را نییتعوض نباید چنی بنابراینیابند. گاه به سمت جنگ و گاه صلح تمایل می

 (.1397)جان پرور،  ی و عینی اکتفا نکردعجنگ واق

گردد که در طوالنی مدت در تمام سطوح جامعه برای برقرار نمودن روابط بین افراد محلی وجهانی در واقع صلح زمانی ایجاد می

های های مذهبی، سازمانهای مختلف )جامعه، گروههایی دارد تا قادر باشد افراد و گروهبه استراتژیتالش شود. ایجاد صلح نیاز 

ها و...( مرتبط سازد و نه تنها برای حل مناقشات ها، سازمان ملل، شرکتمردمی و...( را با سیاستگذاران و کارگزاران قدرت )دولت

روابطی که بتواند صلح و عدالت را بهتر اجرا و صیانت کند در ارتباط باشد. در حالیکه بلکه با هدف ایجاد جوامع، نهادها، سیاستها و 
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گردند ایجاد صلح استراتژیک نیازمند یک پروسه طوالنی مدت که شوند و سبب ایجاد تنش و درگیری میها به یکباره اغاز میبحران

توان های تولید کننده صلح را میت و امنیت پایدار دارد. استراتژیای از اتحادهای بین گروهی برای توسعه بشرینیاز به ایجاد شبکه

های فراملی تفکیک نمود. در ادامه به بررسی مراحل مختلف برای رسیدن های در سطح ملی و استراتژیدر دو دسته کلی استراتژی

 به صلح پرداخته شده است:

 استراتژی های ایجاد کننده صلح در سطح ملی-1-3-2

تواند عاملی برای بروز درگیری ها و تجهیزات کوچک و بزرگ میدستیابی راحت به انواع سالحکاهش واردات اسلحه: استراتژی 

های محلی و بین المللی باید تالش نماید تا میزان واردات غیرقانونی سالح در مناطق محسوب گردد. کارگروه صلح و امنیت با همکاری

تواند بر این عامل تأثیرگذار باشد و عالوه بر این باید بازنگری در های ذی ربط میین آژانسمختلف کنترل شود. تبادل اطالعاتی ب

 ها در سطح ملی و بین المللی تدوین نماید.استانداردهای الزم برای تولیدکنندگان سالح

ا با دو طرف درگیری وارد ایجاد کننده صلح غالبا باید قادر باشند ت های خشونت بار در طوالنی مدت:استراتژی شناخت عامل

های خشونت بار در طوالنی مدت کدام موارد هستند. غالبا نتایج خشونت و بحران همان مذاکره شوند و بررسی نمایند که عامل

های درگیر دارای اختالفات معنی گردد تا گروهباشند که در دراز مدت منجر به ایجاد اختالفات شده است و باعث میمواردی می

 گردد.با یکدیگر شوند. شناختن این حقیقت غالبا منجر به حل و فصل سریع منازعات و برقراری صلح میداری 

ها مشغول به مذاکره در مورد صلح شنویم که در مواقع بحرانی بسیاری از کشورها ودولتهمه ما می های محلی:استخراج برنامه

ورد نظر را جهت برقراری صلح شناسایی و در نهایت قبول نماید؟ برای رسیدن های متواند نیازمندیشوند. اما یک کشور چگونه میمی

های خاص در یک های رهبران برای شناسایی نمودن و ارائه راحلهایی جامعه که در برگیرنده درخواستبه این هدف باید برنامه

 گیر شوند و در نتیجه به صلحی پایدار دست یات.گردد تا افراد مختلف در فرایند صلح درمنطقه است رجوع نمود. این عامل سبب می

این عامل شامل آموزش بازیگران مختلف است که به عنوان ابزاری برای شناسایی مشکالت مورد توجه قرار  تحول در درگیری:

حسوب گردد و گیرند. تعارضات موجود بین بازیگران در سطح محلی و ملی باید به عنوان فرصتی برای بهبود بخشیدن به روابط ممی

ای یابی ریشه آغازی برای تغییرات مثبت در یک جامعه پرتنش در نظر گرفته شود. در این فرآیند ایجاد کنندگان صلح باید به علت

 و دقیقی برای حل مشکالت دست یابند.

های آنان که ناشی از باشند. انگیزهاین یک واقعیت است که تمامی افراد خواهان برقراری صلح نمی ها:برخورد با هنجارشکن

نماید. شود و به عنوان مانعی جهت ایجاد صلح عمل میتعصبات، غرور، منافع شخصی و... است سبب ایجاد درگیری در یک منطقه می

توانایی  ها و افراد را در فرایند صلح دخیل نماید و یا ازهای صلح آمیز باید استراتژی فراهم آورد که این گروهبرای ایجاد نمودن برنامه

 آنها برای قدرت گیری مجدد و ایجاد تنش و درگیری جلوگیری به عمل آید.

قش مؤثری در همگرایی ملی ندی توسله، اهای تولید اقتصنبهجوه بر الدر بعد داخلی توریسم ع ستراتژی توریسم در بعد داخلی:ا

غرافیایی داخل کشورها را دارد. به طور مشخص جهای افض ساکنینو  شهروندانمعی، وفاق عمومی و تنش زدایی در روابط عو ادراک 

غرافیایی دور از همدیگر شناخت جد و در فواصل نغرافیایی کشورها، زادگاه و زیستگاه منحصر به خود را دارجدر داخل فضای  هاانسان
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دان نحرکت شهرو ن استراتژی،چارچوب ایشود. در می فد، بنابراین تفاهم ملی و شناخت ملی از یکدیگر تضعیندارنو درک متقابلی 

غرافیایی به شناخت متقابل، فهم متقابل، تفاهم، همکاری جی اغرافیایی و به عبارتی به یرخش درآمدن آحاد ملت در فضجی ادر فض

  .(1389)حافظ نیا،  کندمتقابل، وفاداری ملی، و صلح و امنیت داخلی و عمومی کشور کمک می

غرافیایی با جها و فضاهای نسبی شاخصهای توسعه مکانغرافیایی عبارت ا ست از برابری جعدالت  :استراتژی عدالت جغرافیایی 

غرافیایی از طریق ساز جی. عدالت نهاجی، کشوری و ملی، منطقه ای، کروی و نظیر سطح استانشاخصهای توسعه متناظر سطح باالتر: 

دان و نبات رضایت شهروجغرافیایی منجر شده و موجمکان و فضای ریزی فضایی، به توسعه متوازن امهنوکار آمایش سرزمین یا بر

ه دو و یا جد درنکند، و از شکل گیری ذهنیت شهروها را به سازه مدیریت سیاسی فضا و سیستم سیاسی مربوطه فراهم میناعتماد آ

دایی گزینی و قهر ملی و جایندهای غرافیایی همچنین از فرجکند. عدالت فضایی/لوگیری میجها تا حد زیادی نحاف ملی در بین آجا

 .(1389)حافظ نیا،  کندیز پیشگیری مینهای ملی با دولت مرکزی توسعه کشمکش و منازعه بین گروه

 های ایجاد کننده صلح در سطح فراملیاستراتژی-2-3-2

نمودن اختالفات و برقراری  شماری در سراسر جهان وجود دارند که بر روی حل و فصلهای بی: سازمانبیرونی-پیوندهای درونی

شود تا ها بسیار مهم و ضروری است. این امر سبب میگذاری منابع و مهارتها برای به اشتراکصلح تمرکز دارند. ارتباط با این برنامه

ن امر در ضمن با های کوچکتر و با دانش محلی ارتباط برقرار نمایند. ایالمللی برای ایجاد نمودن صلح با گروههای بزرگ و بینگروه

ای ای به گونهتواند در ایجاد فرایند صلح ملی و منطقهگیرد میهایی که نیازهای خاص یک گروه را در بر میایجاد نمودن برنامه

 مؤثرعمل نماید.

از ها دارند. بنابراین، بخشی های خبری نقش مهمی در حساس نمودن و در نتیجه تشدید درگیریگزارشای: استراتژی رسانه

تواند عامل مهمی برای کاهش ها در نقط مختلف جهان میها در مورد چگونگی درگیریاستراتژی صلح و امنیت با همکاری رسانه

 تنش محسوب گردد.

ها کند، به شناخت ملتند توریسم داخلی که تفاهم ملی ایجاد مین: این بعد از توریسم همااستراتژی توریسم در بعد بین المللی

های تضمین امنیت ملی کشورها توسعه کند. یکی از راهیکدیگر، کدورت زدایی، تفاهم، صلح، امنیت، تولید ثروت و توسعه کمک میاز 

ی در قالب توریست و جود اتباع خارجای متقابل با امنیت دارد. در این راهبرد وگردی و توریسم بین المللی است که رابطهنهاج

 .کندی عمل میجم خارجده از تهانملی، بعنوان یک عامل بازدار یابوه در فضنگردشگر بصورت ا

هان به یکدیگر وابسته و محتاج هستند به خصوص کشورهای همسایه. اگر کشوری به صورت یک جکشورهای  :معادله ژئوپلیتیکی 

ه ژئوپلیتیکی و ند موازبرای ایجااس شود. براین اسالش کشیده میچاش به ح ملیالبه به کشوری محتاج باشد امنیت و مصناج

های سرزمینی یازهای کشور مقابل، او را به یکی از مزیتن چارچوبد در نتواالش کشیده شدن، کشور محتاج میچپیشگیری از به 

ن اند توازن ژئوپلیتیکی را بین خودشنتوابدین ترتیب کشورها می .زیت و یا بر عکسنو ترا آبرژی در برابر نظیر انخود وابسته کند. 

ای و های منطقهالش کشیده شدن کشورشان در سیستمچد همکاری و صلح را ادامه دهند و از گرفتاری و به ونبرقرار کنند و ر

 .ی و بروز تنش در روابط خود با یکدیگر پرهیز کنندنهامج
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ر آن در قلمرو ی و استقراجلب و توسعه سرمایه گذاری خارج :استراتژی سرمایه گذاری خارجی و توسعه آن در فضای ملی 

هاست. زیرا بهنگام خطر و تهدید، دولتهای سرمایه گذار برای حفاظت از نوه بر توسعه، زمینه ساز امنیت ملی آالغرافیایی کشورها عج

، بین المللی و سیاسیده در فرایندهای نیروی بازدارند، و بعنوان نشوهای اتباع خود در کشور مورد هدف تهدید وارد عمل میسرمایه

 .کنندی عملیاتی اقدام میحت

زیت، منابع نظیر ترانهای سرزمینی خود مزیت سیعنی اینکه یک کشور بر اسا :استراتژی پیوند نیازهای دیگران به فضای کشور 

 د.ند بزنیازهای سایر کشورها را به فضای کشورش پیونظیر تکنولوژریکی و اقتصادی، نسان پایه نرژی، منابع رو ساختی و انطبیعی، ا

ی. بر این نهاجای و یا وابسته کردن دیگران به خود یعنی امنیت، قدرت، منزلت و بهبود موقعیت ژئوپلیتیکی کشور در سیستم منطقه

ب احتیاط را در روابط خود با کشور مقابل رعایت ناجموده و نوعی فرودستی منزلت ژئوپلیتیکی ن سکشورهای وابسته، احسا ساسا

موضع ابتکار عمل برخوردار بوده و قدرت شکل دادن  در نتیجهسته کننده از برتری منزلت ژئوپلیتیکی و کنند. همچنین کشور وابمی

 . (1389)حافظ نیا،  های فی ما بین را خواهد داشتدبه فراین

عوامل داخلی و باید  های بررسی شده برای رسیدن به منابع مرتبط با تولید صلح توان بیان نمود که بر مبنای استراتژیبنابراین می

خارجی توام با یکدیگر در نظر گرفته شوند. زیرا توسعه در سطح داخلی باید هماهنگ و متوازن با توسعه صلح در سطح فراملی باشد 

توان بیان ها میتا از این طریق بتوان به اهداف پایدار و طوالنی مدت در ایجاد صلح دست پیدا نمود. بنابراین در تعریف این استراتژی

نمود که: هدف از تولید صلح در یک کشور باید بهره گیری از منابع قدرت آفرین در سطح ملی و فراملی در جهت ایجاد نمودن 

های صلح در بین آحاد ملت و در ارتباطات و تعامالت با سایر مناطق ژئوپلیتیکی در هایی باشد که در برگیرنده سرچشمهاستراتژی

ست تا از این طریق بتوان به صلحی پایدار با درگیر نمودن بازیگران داخلی و خارجی دست پیدا سیستم نظام بین الملل جهانی ا

 نمود.

 روش تحقیق-3

ها کیفی و کمی و روش گردآوری تحلیلی است. ماهیت داده –تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی 

نفر از  10)پرسشنامه تأثیرات متقابل( و پیمایشی )در چند مرحله است(. جامعه آماری تحقیق  ای، میدانیها به صورت کتابخانهداده

پژوهی در چند بخش های آیندهها با استفاده از تکنیکاند. تجزیه و تحلیل دادهمتخصصان رشته جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک بوده

افزار سناریو ویزارد برای تدوین )استفاده از نرم یک آثار متقابلهای مربوطه( و تکنآوری شاخص)برای جمع شامل پویش محیطی

 سناریو( است.

 های پژوهشیافته-4

های و اعتراضات اغلب با عنوان ها در خاورمیانه و شمال آفریقا به وجود آمد. این موج خیزشموجی از خیزش 2011در بهار سال 

های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بودند. یرات و اصالحات ساختاری در زمینهشود. مردم منطقه به دنبال تغیبهار عربی شناخته می

ای را در تونس اصطالحات بهار عربی به عنوان موجی از اعتراضات با خودسوزی فردی تونسی آغاز گردید. این واقعه اعتراضات گسترده

هنگامی  2011مارس  18(. مشکالت سوریه در Singh, 2017ایجاد نمود و به سرعت به سایر کشورهای عربی نیز تسری پیدا کرد )
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کردند آغاز شد. این کودکان توسط رژیم های ضد رژیم را بر دیوارهای شهر ترسیم میای نقاشیکه گروهی از کودکان در مدرسه

ص، حلب، الزقیه شد ا در شهرهای حمدستگیر شدند و هنگامیکه مردم این خبر را شنیدند اعتراضات وسیعی که شامل هزاران نفر می

و دمشق اغاز نمودند. در این اعتراضات نخست شهروندان عادی حضور داشتند که خواهان تغییرات و اصالحاتی در زمینه ارضی و 

به بعد سوریه از سوی حافظ اسد پدر  1970(. از دهه Britannica, 2019اقتصادی و در نهایت تغییر رژیم و دموکراسی بودند )

حکومت در اختیار شیعیان علوی که به عنوان اقلیتی در کشور  2000تا سال  شد ووریه )بشار اسد( اداره میرئیس جمهور فعلی س

ها های مختلف شروع به در دست گرفتن اسلحه نمودند و با منافع خاصی خود در بین درگیریشوند بود. پس از مدتی گروهشناخته می

 5,6املی فرو رفت. در نتیجه این امر افراد بسیاری در داخل سوریه آواره شدند وو اعتراضات ظاهر شدند و کشور به جنگ داخلی ک

های مخالف مانند (. نهاد دولتی تضعیف شد وگروهVikash, 2019میلیون آواره سوری به کشورهای همسایه مهاجرت نمودند )

ها یک سازمان تروریستی با نام داعش گروه دموکرات سوریه، نیروهای شبه نظامی وارتش آزاد سوریه ظهور نمودند. علی رغم این

)دولت اسالمی عراق وسوریه( نیز با استفاده از خال قدرت ظاهر شد. بسیاری از مبارزان خارجی که به ایدئولوژی داعش جذب شدند 

مریکا، ترکیه، خالفت را تشکیل دادند و برای جنگ با دولت سوریه وارد عمل شدند. بازیگران خارجی نیز مانند ایاالت متحده آ

های مختلف پرداختند و سیاست خارجی آمریکا مبتنی بر تغییر رژیم اسد مورد توجه عربستان سعودی، قطر و ... به حمایت از گروه

ای از سوی های گستردههای شورشی مانند داعش نمودند. تحریمقرار گرفت. عربستان سعودی و قطر نیز شروع به تامین بودجه گروه

وپا و امریکا بر سوریه تحمیل شد در نتیجه حمالت هوایی نیروهای اسد علیه ائتالف به رهبری امریکا آغاز شد. برای مقابله اتحادیه ار

(. در The National Interest, 2017های شورشی پرداخت )با رژیم اسد نیز ایاالت متحده آمرکیا به تامین اسلحه برای گروه

زب اهلل لبنان قرار داشت. در دوره شوروی سوریه از پشتیبانی اقتصادی، نظامی و سیاسی این جبهه دیگر ایران، روسیه، چین و ح

کشور برخوردار بود در حالیکه ایران برای نفوذ بر خاورمیانه وتسلط بر رقیب تاریخی خود عربستان سعودی وارد این جبهه شد. چین 

ها ادامه داد. حزب اهلل لبنان نیز با شبه نظامیان شیعه در جنگ تحریم نیز بازی را به لحاظ سیاسی در سازمان ملل با مسدود نمودن

داخلی از اسد حمایت نمود. روسیه نیز پایگاه نظامی مهم در تارتاروس که از همیت استراتژیک و پشیتیابی مهمدر منطقه برخوردار 

(. Britannica, 2019شود )محسوب می نقطه عطفی برای پیروزی اسد 2015است استفاده نمود. مداخله روسیه در سپتامبر 

داند. در نهایت جنگ پوتین مخالف هرگونه تغییر رژیم در سوریه است و این عامل را به عنوان امری بی ثبات کننده در منطقه می

بسیاری  داخلی در سوریه دارای تأثیرات قابل توجهی بر منطقه خاورمیانه و نظم نظام جهانی بوده است. در این کشورهای عوامل

 نمایند که در ادامه به این عوامل پرداخته شده است: وجود دارند که به عنوان مانعی برای برقراری صلح عمل می

 ساختار نظام سیاسی -1

های مصنوعی و تحمیلی از سوی انگلستان و فرانسه و تسلط کشورهای غربی بر این پس از استقالل سوریه عواملی همچون مرزبندی

گرایی و سوسیالیسم حرکت نماید. تشکیل حزب بعث در شامات سوریه دو های پان عربیسم به سمت چپشد تا جنبشمنطقه سبب 

ترین نمود این موضوع است. پایگاه طبقاتی این حزب عبارت بود از طبقات متوسط شهری، کارگران، رکن عربی و سوسیالیستی مهم

حزب بعث در این منطقه به تفکرات (. »Hinnebusch, 1991ایی و دهقانان )خرده بورژواهای شهری، روشنفکران و مهاجران روست

 28در انقالبی و عدالت خواهانه و ضدغربی دامن زد و سبب گردید تا با استفاده از این اقدامات از رقبای سیاسی خود پیشی گیرد. 

دنبال کودتای جناح چپ  دادند؛ به ودتـایی را شکلجناح راست افسران وابسته به طبقه تجار و بازرگانان سـوریه، ک ،1961سپتامبر 
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داد.  با مشارکت جناح چپ حزب بعثی، کودتایی رخداد 1963در سوریه نیز در هشتم مارس  ،1963حزب بعث در عراق در فوریه 

آورند.  رویسازی ارتش سازی و روستاییداده، به بعثی اعضای کمیته نظامی، هسته اصلی قدرت را تشکیل ،1963پس از کودتای 

حزب بعث،  ،1960دهه  رتا اواخ یافتن شده، کاهش مذهب، تصفیه شد و افسران سنی سازی ارتش آغازپس از کودتا، فرایند علوی

 دهد موفق شد ائتالف حاکم پوپولیستی بعث را با حضور روستاییان، کارگران، دانشجویان، جوانان، زنـان و افراد با تجربه تشکیل

ی مردم هاترکرد و بر نگرانیاز اسرائیل، شکاف درونحزبی را در حزب بعث ژرف 1967ریه و اعراب در جنگ سرانجام، شکست سو

خصوص نظام  در .(1394)سردارنیا، « رسید قدرت حافظ اسد، طی کودتایی به ،1971افزود؛ در چنین بستری بود که در سال 

جمهور، برادر بشار اسد و نماری از دستیاران  دستان بشار اسد، رئیسدرت در سوریه در قگفت که  توانسیاسی کشور سوریه می

ته هستند، نظامی که شسال گذ 48حزبی بعثی در سوریه در  کنگهبانان نظام ت واقع ؛ این افراد درشده استجمهور، متمرکز  رئیس

اند. خبرگزاری رویترز درخصوص شیدهک چالش های داخلی بارها آن را بهنین بسیاری از گروهچن طرفدار دموکراسی و همامعترض

تنها راه رسیدن به پستهای اداری و سیاسی در این کشور، »نویسد: درت سیاسی میقگرفتن  دست نظام سیاسی در سوریه و به

ع اقو در «یافت توانو تحصیلکرده نمی الیقراهی برای پیشرفت افراد هرچند  صورت، هیچ این غیر است و در بعث عضویت در حزب

-جمهور، باالترین مقام سیاسی کشور سوریه است. رئیس ود، رئیسمنمی صورت جمهوری اداره ر ساختار سیاسی این کشور که بهد

(. در 26: 1395)سیفی،  کند وزیر سوریه، دیگر اعضای کابینه و فرماندهان ارتش را نصب و عزل دارد، نخست جمهور سوریه، توانایی

ای در برد. ساختارهای امنیتی گستردهحفظ انحصار خود هر نوع فعالیت سیاسی را از میان می نظام سیاسی سوریه حزب بعث برای

کنند که هیچ جایگزینی برای بشار اسد وجود ندارد و برخی از اقدامات این ساختارهای این کشور وجود دارد و به این عامل تاکید می

 (.Haran, 2016: 5را به تاخیر بیندازد )نهادی سبب شده است تا اعتراضاتی شکل گیرد و روند صلح 

 ساختار تبعیض آمیز اجتماعی-2

درصد( مسلمان هستند. این کشور تنها توسط یک فرقه  74باشد که اکثریت آن )میلیون نفر می 22,5سوریه کشوری با جمعیت 

گردد زو این فرقه محسوب میشود که معروف به شیعیان علوی هستند ورئیس جمهور سوریه بشار اسد نیز جاقلیت اداره می

(Mchugh, 2011 .)گذشته، حیات سیاسی همانندیافت و  سازی استمراررسیدن حافظ اسد، بحران دولت و ملت قدرت با به– 

. در دوره حکومت خاندان قرار گرفت هاسنی مذهب و علوی شیعیان بین مذهبی هایشکاف تحت تأثیر حکومت ساختار و اجتماعی

درحالیکه این  هدایت پیدا کرد.مذهب  های علوینخبگان و شخصیت سویبه  یتوجه قابل میزان قدرت سیاسی، تااسد، ساختار 

ادعاهای بسیاری وجود دارد رئیس جمهور به علویان  (.Pipe, 1989قرار داشتند )گروه مذهبی، در گذشته در حاشیه قدرت سیاسی 

فرت شدید بین مردم و به طور کلی برخی از سنی مذهبان با سایر علویان شده دهد و این عامل سبب ایجاد نای میامتیازات ویژه

اجتماعی تاکید بسزایی نمود. این امر بدان معنا -های سیاسیاست. حافظ اسد در توزیع قدرت سیاسی بین جامعه بر محوریت شکاف

های مهم علوی قرار داد یتی را در اختیار خانوادههای نظامی، اطالعات و امنهایی مهم همچون کنترل دستگاهبود که بسیاری از پست

(Bar, 2006در دوره بشار اسد نیز افراد بسیار قدرتمندی از خاندان علوی .)-که عبارتند های مهمی را در اختیار گرفتند نصری پست

سازمان اطالعات( و  رئیس)از: عبدالفتاح قدسیه )منشی شخصی بشار(، ثمیل حسن )رئیس اطالعات نیروی هوایی(، علی مملوک 

جمهور که مسئول امور امنیتی است(، علی حبیب )وزیر دفاع(، و  دستیارش زهیر حمد، محمد ناصیف خیربک )دستیار معاون رئیس

(. بسیاری بر این اعتقاد هستند که حاکمان کنونی در سوریه ترکیب نامتعادل ژنرال رستم غزالی )فرمانده نیروهای سـوریه در لبنان
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اند و این عامل سبب نارضایتی نخبگان سنی مذهب و های قومی در پیش گرفتهگونه قدرت را بدون توجه به سایر گروه و تبعیض

بحران مشروعیت را برای این نظام سیاسی شده است. از سویی دیگر، فقیرترین بخش جامعه مسلمانان اهل سنت هستند که از 

ند و با وخیم شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی بحران در سوریه افزایش یافته است. ابسیاری از حقوق اساسی و مدنی خود محروم شده

ایاالت متحده آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا باعث شد تا دو بخش مهم در اقتصاد  های اعمال شده از سوی اتحادیه عرب وتحریم

شد تا نرخ بیکاری افزایش یابد و دسترسی به مواد  رباشد آسیب جدی ببیند و این عامل منجسوریه که شامل جهانگردی و نفت می

های دینی افزایش پیدا نمود اولیه، تامین امنیت غذایی، آب، تجهیزات پزشکی و ... محدود گردد. با گذشت زمان فساد در بین اقلیت

یش محرومیت از درآمد نسبت و سبب شد تا جمعیت اهل سنت تحت تأثیر این عامل قرار گیرند و میزان اعتراضات آنها به علت افزا

ها و کردها( های مذهبی و قومی، رقیب )سنیمجموع، طی چند دهه اخیر، هویت در(. Nassar, 2013به رژیم حاکم افزایش یابد )

بشار و عدم تحقق  و همچنینحافظ اسد  از سوی این روش حکومتی. استمرار اندنموده شده تلقی خود را گروهی در حاشیه رانده

یکی از دالیلی که باعث . بپیوندنداین بحران داخلی ها و کردها به معترضان سنی بسیاری از منجر شد تات سیاسی و اقتصادی اصالحا

های قومی را تحت تأثیر خود قرار داده و مانعی برای عدم ایجاد صلح در این کشور شده است وجود چنین شرایطی است که اقلیت

 این کشور است. رسیدن به صلح و امنیت داخلی در 

 اینقش آفرینی بازیگران منطقه-3

ای از نقش بسزای عدم ایجاد صلح در کشور سوریه برخوردار هستند. در بین این بازیگران جمهوری اسالمی ایران با بازیگران منطقه

گردد. بشار اسد محسوب میای که دارد عمیقا درگیر بحران سوریه است و به عنوان یکی از معدود متحدین دولت توجه به نقش ویژه

ترین رابط بین ایران و کشور سوریه از بدو تاسیس ارتباط نزدیکی با جمهوری اسالمی ایران داشته است و این کشور به عنوان مهم

این اعتقاد حزب اهلل لبنان برای انتقال پرنسل، سالح و امور مالی بوده است. ایران دولت بشار اسد را به عنوان کشور در نظر دارد و بر 

های ایران به سوریه افزایش یافته است واز (. در نتیجه میزان کمکHokayem, 2015است که امنیت سوریه امنیت ایران است )

های سوریه و گسترش انتقال مواد اولیه و ... به سویی دیگر باعث شده است تا با ظهور درگیری بین تهران و غرب در دور زدن تحریم

در سوریه با روند رو به افزایشی همراه شود و ایجاد صلح و امنیت را در این کشور با درگری بین شرق و غرب کاهش این کشور بحران 

توان به حزب اهلل لبنان اشاره نمود. ایاالت متحده آمریکا اعتقاد دارد که ای دیگر می(. از جمله بازیگران منطقهSands, 2013دهد )

وی ایران و حزب اهلل تاسیس شده است و سپاه پاسداران به واسطه تامین بودجه، سالح و آموزش و حدالشعبی وفادار دولت اسد از س

نماید. عربستان سعودی نیز همکاری نزدیکی با نیروهای شورشی مخالف رژیم اسد برای سرنگونی این مشاوره به این گروه کمک می

های شخصی و ژئوپلیتیکی دارد. ملک فقید عبداهلل بشار اسد انگیزه دولت داشته است. مخالفت شدید اینکشور با رژیم اسد ریشه در

را متهم نمود نمود که نخست وزیر لبنان رفیق حریری را ترور نموده است. عالوه بر این از منظر استراتژیک عربستان سعودی قصد 

 ,Calabreseسو و هماهنگ نباشد )دارد که دست قدرتمندی در توسعه وایجاد کشور سوریه جدید داشته باشد که با ایران هم

اند. های مخالف رژیم اسد صورت دادههای نظامی و مالی را به گروهها در حال حاضر کمک(. ادعاهایی وجود دارد که سعودی2015

همانند عربستان سعودی دولت ترکیه نیز منتقد سرسخت رئیس جمهور سوریه بشار اسد بوده است. این کشور دارای بیش از دو 

گردد. بحران سوریه برای ترکیه تهدید یلیون آوره سوری است. همچنین این کشور به عنوان حامی مخالفان بشار اسد محسوب میم
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ای از آن در کردستان سوریه است به صورت آزادانه در جنوب شرقی شود زیرا حزب کارگران که شاخهامنیتی جدی محسوب می

 کنند. سوریه فعالیت می-ترکیه

 

 

 ها در بحران سوریه(: روابط بین قدرت1شماره )شکل 

 

 اینقش آفرینی بازیگران فرامنطقه -4

ان سوریه است. آمریکا ازلحاظ جغرافیایی در مکانی رالمللی در جریان بحایاالت متحده آمریکا، یکی از بازیگران مهم تأثیرگذار بین

که هانتینگتون  . همانگونهشودمین برای حضور پررنگ آمریکا در منطقه محسوحال، این عنصر، مانعی ب این با. دارد رارقدور از منازعه 

طبی در عمل ق کدهد سیستم ت دهد که نشانمی را انجام اقداماتیاست، آمریکا در سطح جهان کرده بخوبی رفتار آمریکا را تبیین

 رارقت متحده آمریکا در جریان بحران سوریه در جهت مخالفت با بشار اسد و در صف اول معارضان حکومت سوریه ایاالدارد.  وجود

 تضمین سرازیری جریان انرژی به زیر هستند:رح شازجمله دالیل آمریکا برای حضور در بحران سوریه و خاورمیانه به  است. گرفته

ستیز با اسالم سیاسی با عنوان مبارزه با تروریسم و  ن و تضمین منافع اسرائیل؛؛ پیشبرد فرایند صلح خاورمیانه؛ تأمیبسوی غر

ش ایجاد دموکراسی؛ ایجاد بازار آزاد یمقابله یا دستکم، کنترل کشورهای مخالف آمریکا؛ گسترش فرهنگ آمریکایی در پو بنیادگرایی؛

کند تا با می ، تمام تالش خود را صرفشدنددد که مطرح متحده آمریکا با توجه به اهدافی متع . ایاالتو سکوالریسم در منطقه

ها در ای تأثیرگذار در جریان درگیریهای متخاصم مخالف دولت بشار اسد، مهرهزدن نظم منطقه و سیاست با حمایت از گروهبرهم

شور در اهداف خود با یکدیگر است و این دو ک اهمیت کشور سوریه، سالیان سال است که برای روسیه مطرح بودهباقی بماند. سوریه 
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المللی هستند. براساس راهبردهای جدید، روسیه در تالش است تا ضمن حفظ انی در اهداف بینشدارای راهبردهایی یکسان و همپو

 دراین داشته باشد.متحد در منطقه  یک همچنانعنوان یکی از متحدان دوران جنگ سرد و آخرین دژ در خاورمیانه،  کشور سوریه به

دادن آخرین متحد همیشگی در  دست نظام سیاسی سوریه برای رهبران روسیه و پوتین به معنی از طگفت که سقو تواناستا میر

عیت، اعتبار و جایگاه قها و تضعیف موخلوت روس طورود ناتو به حیا منطقه خاورمیانه بوده که در ادامه آن، این رویداد به معنای

 (.29: 1395)سیفی،  نهایت، ناکامی در تحقق مبانی دکترین امنیت ملی کشور روسیه است  درالمللی فدراسیون روسیه و بین

 نقش آفرینی بازیگران عرصه داخلی -5

باشند و قدرت مخالفان سوریه، که هم اکنون برای برکناری دولت اسد در حال تالش هستند در عرصه داخلی دارای چندین الیه می

های سیاسی و نظامی که هر یک از آنها در مناطق مختلفی از کشور اپوزیسیون متشکل از گروهبندیانها به صورت پراکنده است. 

(. Calabrese, 2012های مبارز هستند )ای و گروههای سکوالر، اسالمی، قومی و فرقهها شامل جناحاند. این گروهپراکنده شده

کارایی رزمی و  ه از آنها تشکیل شده است و بسته به اندازه، تجربه وای از عناصر مسلح است کمؤلفهنظامی مخالفان شامل مجموعه

های سیاسی و در نهایت ارتباط با اجتماعات به صورت فعال و پویا منابع نظامی، دسترسی به تسلیحات، مکان عملیات، جهت گیری

سوی نیروهای مخالف تحت عنوان ائتالف ملی دارند. آغاز درگیری از  FSAنمایند. برخی از شبه نظامیان روابط مستقیمی با عمل می

(. بعدا چندین گروه مخالف Karim, 2017برای سرنگونی دولت و ایجاد دولتی مدرن و دموکراتیک صورت گرفت ) 2011در اوت 

ای و طقههای منتحت عنوان نیروهای انقالبی و ائتالف ملی سوریه به این گروه پیوستند. ائتالف ملی سوریه توسط بسیاری از قدرت

های های گروهجهانی یعنی کشورهای حوزه خلیج فارس، ایاالت متحده امریکا، فرانسه، انگلیس و... شناخته شده است. نقش فعالیت

ها مانند اعالمیه خالفت جدید سبب افزایش بحران سوریه شده است و خصومت را بین بازیگران جهادی و همچنین ظهور آن گروه

. صعود جبعه النصره و ظهور داعش آینده صلح را در این کشور تحت تأثیر قرار داده است و اکنون این داخلی تشدید کرده است

در دوره بشار اسد، تالش برای (. »O’Bagy, 2012ها آماده هستند تا چالش بزرگی را برای ثبات سیاسی سوریه فراهم آورند )گروه

قانون شماره  ،2008ادامه یافت. به عنوان مثال، بشار اسد روز دهم دسامبر  تثبیت طرح کمربند عربی بواسطه تصویب قوانین تکمیلی

که مربوط به مالکیت و اجاره زمین در  41از فرمان ( 1)را امضاء نمود. ماده  (2006اکتبر  26) 43 که اصالح شده قانون شماره 49

های مرزی با هدف اجاره یا انتفاع تجاری، بود تصریح کرده بود تأسیس، انتقال، تغییر یا خرید حقوق مربوط به زمین »مناطق مرزی»

ذیل یک تفسیر بسیط استفاده از حقوق   49در قانون شماره «مناطق مرزی»بدون اجازه دولت مرکزی ممنوع است. اما با حذف قید 

دور این فرمان واکنش احزاب کُردی را به دنبال داشت. به عنوان مثال حزب یکیتی، ص .هر زمینی مشمول کسب اجازه دولتی شد

های امنیتی بشار اسد برای ادامه اجرای طرح کمربند عربی قلمداد کرد که هدف از آن پایان این قانون را یک پروژه از سوی دستگاه

سوریه،  بحراندر شروع تالفات کردها با دولت بشار اسد شد و (. این عامل سرآغاز اخ1397)آزاد، « دادن به موجودیت قوم کُرد است

های های آنها پاسخ مثبت داد، آنها وارد طرحکردها نقش اساسی داشتند اما با توجه به اینکه دولت سوریه با سرعت عمل به خواسته

در  .نمودندمعترضان سوری جدا  کشورهای عربی و غربی علیه دولت دمشق نشدند و در مراحل بعدی اعتراضات، خود را از دیگر

توان یک گروه را به عنوان نماینده های مخالف در سوریه دارا هستند دیگر نمیباتوجه به تنوعی که گروهتوان بیان نمود که نهایت می

 ته به هزارانهای بزرگ شورشی غیرجهادی، داعش، النصره وابسها یا نیروهای مخالف در سوریه در نظر داشت. گروهسیاسی همه گروه
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اند اما با یکدیگر متحد نیستند بنابراین روند صلح را در این کشور با چالش تر شدهقوی 2012نفر هستند. اگرچه آنها نسبت به سال 

 سازند. روبرو می

 

 های داخلی و مناطق تحت نفوذ(: گروه2شکل شماره )

 

Sourse: The geopolitical situation in Syria as of January 7, 2019 

 ساختار اقتصادی -6

در شمالشرقی سوریه به عنوان بدترین نوع خشکسالی  2010-2006های ها در سالاکثر محققان بر این اعتقاد هستند که خشکسالی

وان تأثیرات قابل توجهی بر مهاجرت در مناطق شمالشرقی سوریه داشته است و به عن ( که دارایGleick, 2014شناخته شده است )

(. سه استان شمالشرقی وریه Ide, 2018گردد )یکی از عوامل تأثیرگذار بر بنیادهای سیاسی و مشروعیتی کشور سوریه محسوب می

از نظر اقتصادی دارای شرایط بسیار نامناسبی بودند و در دوران خشکسالی نیز کمبود آب باعث ایجاد نارضایتی گسترده گردید 

(Solh, 2010 و بیش از )800 ( هزارنفر سوری معشیت خود را از دست دادندDukhan, 2014.)  بنابراین، یکی از عوامل مهم و

های سیاسی در سوریه نارضایتی ناشی از فقر و عوامل اقتصادی بوده است که اغلب در نواحی پرجمعیت قابل توجه بر تشدید بحران

تا مشروعیت حکومت اسد به عنوان یک حکومت ناکارامد و  (. این موضوع سبب شدAsh, 2019سنی نشین در این کشور رخ داد )

های های اکثریت مردم منجر گردد. بهار عربی و بیداری اسالمی به عنوان یک فرصت برای نمود یافتن نارضایتیبی توجه به خواسته

وقعیت اقتصادی بهتری اقتصادی سنی مذهبان در این کشور تبدیل شد. این موضوع در حالیکه مطرح گردید به شیعیان علوی م

های فقیرنشین و غیرتکفیری در بحران سوریه اغلب به عنوان یک واکنش به نسبت به سایر اقوام موجود در سوریه داشتند. سنی

های آن عبارتند از: شکست ایدئولوژی بعثی در که مهمترین ریشهماهیت اقتصادی و هویتی نامناسب در سوریه ظهور پیدا نمودند

طور  ای طبقات پایین شهری و روستایی بهرشدن اقتصاد و پیامدهای منفی آن ب ها، جهانیبه عدالت و رفاه برای توده بخشیدن تحقق

به این  1990داران شهری از دهه ها و نزدیکی به سرمایههای رفاهی و تودهگرفتن حکومت اسد از سیاستمذهب و فاصله عمده سنی
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که مناطق شهری و روستایی شمالشرق سوریه )ادلب، حلب، الرقه، دیرالزور  نمود اعالم 2005در سال  برنامه عمران ملل متحـد. سو

درصد و درصد افراد فقیر  2/11اند؛ همچنین در نواحی شهری شمالشرق، نرخ فقر درصد( بوده 9/17و حسکه(، دارای بیشترین فقر )

 شتر از نواحی ساحلی است. است. نرخ فقر در مناطق شمالشرق، چهار برابر بی برآوردشده 8/35

 تدوین سناریو-2-4

 های احتمالی عوامل کلیدیوضعیت-1-2

های احتمالی در صلح سوریه از اهمیت زیادی برخوردار کلیدی فوق قابل تصور است که این وضعیت 6روی های مختلف پیشوضعیت

وضعیت مختلف  30روی وضعیت صلح سوریه، مجموعا پیشهای احتمالی آیندهاست. با توجه به مباحث گذشته و بر اساس وضعیت

های ( وضعیت1شود. جد.ل شماره )ها طیفی از شرایط مطلوب تا نامطلوب را شامل میعامل کلیدی طراحی شد که این وضعیت 6برای 

های ست وضعیتدهد. بعد از تهیه فهرها( مختلف را در ارتباط با آینده وضعیت صلح سوریه را نشان میاحتمالی )عدم قطعیت

احتمالی، به طراحی پرسشنامه در قالب ماتریس متقاطع کلیدی پرداخته شد و توسط متخصصان جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک 

افزار سناریوویزارد فراهم کرد. با توجه به این مسئله های الزم را برای تدوین سناریو توسط نرمپاسخ داده شد. نتایج پرسشنامه داده

هزار  628رود بیش از عامل کلیدی است. انتظار می 6وضعیت احتمالی مربوط به  30هدف تهیه سناریوهای ممکن از  که در اینجا

روی آینده صلح سوریه های احتمالی استخراج شود که دربرگیرنده تمامی حاالت پیشسناریوی تلفیقی محتمل از میان این وضعیت

سناریو با سازگاری  4603سناریو با سازگاری قوی و محتمل،  6دهد که ویزارد نشان می افزار سناریوباشد. تتایج بدست آمده از نرم

( تابلوی سناریوهای با سازگاری قوی و به نوعی سناریوهای احتمالی 2ضعیف پیش روی آینده صلح سوریه وجود دارد. شکل شماره )

دهد. در این تابلوی سناریو، رنگ سبز وضعیت کامال ان میهای محتمل از نظر بحرانی بودن یا مطلوب بودن نشرا به همراه وضعیت

مطلوب، سبز کم رنگ نشان دهنده وضعیت نیمه مطلوب، رنگ آبی بیانگر وضعیت ایستا، رنگ صورتی وضعیت در آستانه بحران و 

طلوب، سناریوهای دارای وضعیت م 4و  3، 2، 1سناریوی محتمل، سناریوهای  10رنگ قرمز نشان دهنده وضعیت بحرانی است. از 

 اند.وضعیت نامطلوب داشته 10، 9، 8، 7، 6، 5

 روی آن در آینده صلح سوریههای احتمالی پیش:  عوامل اصلی و وضعیت1جدول شماره

 های احتمالیشرح حالت .30 حالت .29 عوامل کلیدی .28 عامل .27

31. A 32.  ساختار نظام سیاسی 

33. A1 34.  توقف اقدامات نظام سیاسی 

35. A2 
کاهش نسبی اقدامات نظام  .36

 سیاسی 

37. A3 38. تداوم وضعیت موجود 

39. A4 
افزایش نسبی اقدامات نظام  .40

 سیاسی 



 

336 
 

41. A5 
افزایش قابل توجه اقدامات نظام  .42

 سیاسی 

43. B 
ساختار تبعیض آمیز  .44

 اجتماعی

45. B1 46. توقف تبعیض اجتماعی 

47. B2 48. کاهش نسبی تبعیض اجتماعی 

49. B3 50. تداوم وضعیت موجود 

51. B4 52.  نسبی تبعیض اجتماعیافزایش 

53. B5 
افزایش قابل توجه تبعیض  .54

 اجتماعی

55. C 
نقش آفرینی بازیگران  .56

 منطقه ای

57. C1 
توقف نقش آفرینی بازیگران  .58

 منطقه ای

59. C2 
کاهش نسبی نقش آفرینی  .60

 بازیگران منطقه ای

61. C3 62. تداوم وضعیت موجود 

63. C4 
افزایش نسبی نقش آفرینی  .64

 بازیگران منطقه ای

65. C5 
قابل توجه نقش آفرینی افزایش  .66

 بازیگران منطقه ای

67. D 
نقش آفرینی بازیگران  .68

 منطقه ای فرا

69. D1 
 توقف نقش آفرینی بازیگران فرا .70

 منطقه ای

71. D2 
کاهش نسبی نقش آفرینی  .72

 منطقه ای بازیگران فرا

73. D3 74. تداوم وضعیت موجود 

75. D4 
افزایش نسبی نقش آفرینی  .76

 منطقه ای بازیگران فرا

77. D5 
قابل توجه نقش آفرینی افزایش  .78

 منطقه ای بازیگران فرا



 

337 
 

79. E 

80.  

نقش آفرینی بازیگران  .81

 داخلی

82. E1 
توقف نقش آفرینی بازیگران  .83

 داخلی

84. E2 
کاهش نسبی نقش آفرینی  .85

 بازیگران داخلی

86. E3 87. تداوم وضعیت موجود 

88. E4 
افزایش نسبی نقش آفرینی  .89

 بازیگران داخلی

90. E5 
افزایش قابل توجه نقش آفرینی  .91

 بازیگران داخلی

92. F 93. وضعیت اقتصادی  

94. F1 
کاهش قابل توجه وضعیت  .95

 اقتصادی

96. F2 97. کاهش نسبی وضعیت اقتصادی 

98. F3 99. تداوم وضعیت موجود 

100. F4 
افزایش نسبی وضعیت  .101

 اقتصادی

102. F5 
افزایش قابل توجه  .103

 وضعیت اقتصادی

 

 : تخته سناریوهای صلح پیش روی سوریه1شکل شماره 

 



 

338 
 

 بحث و نتیجه گیری

توان گفت ژئوپلیتیک صلح نشان دهنده عوامل ایجاد کننده صلح در ارتباط با مناسبات قدرت در سطح محلی تا به صورت کلی می

های شدیدی در منطقه شد در سوریه آغاز گردید و منشا افراط گرایی 2011باشد. بهار عربی از سال فراملی بین بازیگران سیاسی می

دولتی شکست خورده با میزان باالیی از آوارگان سوری شد. صلح سوریه اغلب در ارتباط با مناسبات بین که در نهایت منجر به ایجاد 

ای همچون های شورشی، بازیگران منطقههای دولتی، داعش، گروهای قرار دارد و به عنوان نمونه نیرویبازیگران داخلی تا فرامنطقه

ای همچون روسیه، چین و ایاالت متحده آمریکا و اروپا، بازیگران غیردولتی همچون ایران و عربستان و ترکیه، بازیگران فرامنطقه

های کرد. بنابراین ژئوپلیتیک صلح در این منطقه به عنوان یک عاملی پیچیده مد نظر قرار دارد که از تأثیرات محلی حزب اهلل و گروه

هایشان ها و نوع مناسبات آنها و تأثیرات فعالیتیط موجود بین گروهای برخودار است و برای دستیابی به آن باید تمامی شراتا منطقه

های صلح ترین پیشرانبر یکدیگر را در نظر داشت. بر این اساس تحقیق حاضر ابتدا با بررسی منابع مختلف و منتوع به شناسایی  مهم

ی همانگونه که گفته شد بازیگران بعد از آنکه عامل کلیدی و مؤثردر صلح سوریه مشخص گردیدند، در گام بعد 6سوریه پرداخته و 

ها و به عبارتی سناریوهای محتلفی را باید بر اساس این تحوالت داشته باشند ها و عدم قطعیتتأثیرات اصلی را دریافتند، مطلوبیت

ز بازیرگان درگیر آن برای های کلیدی مؤثربر وضعیت صلح سوریه و مبتنی بر نیابر این مبنا در بخش بعدی این تحقیق برای پیشران

حالت )عدم قطعیت(  30بینانه تا بدبینانه در نظر گرفته شد که مجموعا حالت و طیف مختلف را از سناریوی خوش 5هر عامل کلیدی 

افتد حالت اتفاق بی 30گیرد که اگر هریک از این روی بازیگران قرار میروی بازیگران قرار دارد، در مرحله بعد این سوال پیشپیش

ای تدوین گردید و در اختیار متخصصان چه تأثیری بر وقوع یا عدم وقوع دیگر حاالت ارائه شده دارد، بر این اساس پرسشنامه

حالت دیگر سنجیده شود،  30حالت مختلف را بر وقوع یا عدم وقوع  30جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک قرار گرفت تا تأثیر هر یک از 

روی آینده سناریوی ضعیف پیش 4706سناریوی قوی و محتمل و  10اد که از بین سناریوهای تدوین شده نتایج پرسشنامه نشان د

روی وضعیت ترین سناریوی پیشبهترین و محتمل 4و  3صلح سوریهدر جهان قرار دارد. در بین سناریوهای مطلوب، سناریوهای 

ترین بدترین و محتمل 6و  5ند. در بین سناریوهای بحرانی، سناریوی اهای آن مطلوب و نیمه مطلوبصلح سوریه هستند که تمام حالت

دهد که امکان اتفاق حالت بحرانی بیشتر از حاالت مطلوب است از روی بازیگران هستند. نتیجه پرسشنامه نشان میسناریوهای پیش

ار استراتژی را در پی بگیرند تا بتوانند صلح رو الزم است بازیگران مطرح همانند بازیگران دولتی و غیردولتی به صورت کلی چهاین

 های عبارتند از: سوریه را کنترل و مبتنی بر آن شرایط خود را وفق دهند. این استراتژی

-به صورت کلی اگر بحرانیاستراتژی شرایط بحرانی: تغییر و جایگزینی نظام سیاسی جدید است )استراتژی سطح ملی(: -1

ای و چه در های سیاسی چه در سطح ملی، چه در سطح منطقهابل توجه جایگاه و بازیگری نظامترین حالت ممکن یعنی کاهش ق

روی بازیگران در هر سه سطح، تغییر و جایگزینی نظام سیاسی جدید است. در واقع ماندگاری سطح جهانی اتفاق بیافتد استراتژی پیش

ها و ها و بحرانسیستم برای رفع مشکالت و مواجهه مناسب با چالشهر سیستمی در هر سطح و مقیاسی بستگی به مقدار توان آن 

های سیاسی نتوانند این شرایط را فراهم کنند قاعده طبیعی این است مند فضا به سمت به سامان شدن است، اگر نظامحرکت نظام

هزار غیرنظامی سوری در جنگ 500از  که تغییر یابند و سیستم سیاسی جدیدی با روش جدیدی سرکار بیاید. با توجه به اینکه بیش

میلیون نفر آوارگی خارجی از این جنگ به وجود آمده است  4,8میلیون نفر آواره داخلی و  6,1داخلی سوریه کشته شدند و بیش از 

ه نمونه های دموکراتیک شده است کالزم است تا به بحث تغییر رژیم توجه بیشتری گردد. هرچند تغییر رژیم منجر به ایجاد جنبش
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های شدیدی که در سوریه وجود دارد توان در اروپای شرقی، آسیا و آمریکای التین مشاهده نمود. بنابراین با توجه به بحرانآن را می

باشد و تا های قومی میبزرگترین چالش بر سر راه تولید صلح پایدار و امنیت موضوع مشروعیت رژیم بشار اسد از سوی مردم و گروه

توان انتظار به وجود آمدن صلح در منطقه را داشت. زیرا این موضوع این موضوع و بحران مشروعیت حل و فصل نگردد نمی زمانی که

باشد. کامال مشخص است که یک دولت لیبرال خواهان عدالت است خود به عنوان عاملی اصلی برای ایجاد جنگ و نه صلح مطرح می

 د و نمود آن در غالب صلح پدیدار شود. اما این عدالت باید به صورت درونی باش

استراتژی شرایط در آستانه بحران و یا نیمه بحرانی: باز آفرینی و بازساخت نقش دولت در برابر ملت )استراتژی  -2

سوریه به عنوان یک دولت دموکراتیک خود را معرفی نموده است و براساس قانون و قانون اساسی که حقوق شهروندان سطح ملی(: 

گردد. با این حال سوریه در اختیار خاندان علوی به عنوان یک اقلیت دینی کند اداره میمقامات ازجمله حقوق بشر را تعیین میو 

مذهبی است که با اقدامات شدید خود به دنبال ریشه کن نمودن و سرکوب مخالفان هستند. این دولت اعتقاد دارد که نماینده مردم 

های ناسیونالیسیتی عرب است و در برابر کند و بنابراین حافظ وحدت ملی و آرمانحکومت می است و براساس رضایت مردمی

سوریه به عنوان بخشی از ملت عرب تعریف  1973کند. در قانون اساسی سال امپریالیسم و توسعه طلبی رژیم صهیونیستی مبارزه می

ن ادعا اظهار دارد که انقالب در منطقه عربی سوریه به عنوان بخشی شده است که اهداف آن اتحاد، آزادی و سوسیالیسم بوده است. ای

گردد. قانون اساسی جدید ظاهرا به دنبال معرفی نمودن دموکراسی و کثرت گرایی و پایان دادن به انحصار از جامعه عربی محسوب می

چندین فرقه مذهبی دارای قانون اساسی مجزا  طلبی قدرت بعث و خاندان اسد بوده است.  در واقع سوریه باید به عنوان یک کشور با

های آنان را در برابر حکومت مرکزی پوشش دهد. در واقع این عامل ها و خواستههای مختلفی از قومیتاز قبل باشد که بتواند جنبه

رای رسیدن به نوعی گرایی سیاسی و حکومت از طریق رای گیری بنیازمند ایجاد قانون اساسی مبتنی بر نظام سیاسی بر اصل کثرت

باشد. بنابراین دولت باید استراتژی تنظیم کنندگی و نظارت را بر عهده گیرد و قوانین را تصویب نماید که اختیارات دموکراسی می

تواند در برابر تهدیدات خارجی اعالم وضعیت جنگ یا صلح بیشتری را برای ملت در بر دارد. به عنوان مثال رئیس جمهور تنها می

ید و شریط را برای دفاع از وحدت ملی یا امنیت و استقالل وطن آماده نماید. در واقع قانون اساسی که اکنون در این کشور وجود نما

های شخصی و حقوقی مردم نماید شامل یکسری تعهدات زنگ زده در برابر ازادیدراد و تعهدات دولت را در برابر مردم تعیین می

نماید و از امنیت کند که آزادی یک حق مقدس است و دولت آزادی شخصی مردم را تضمین مییان میاست. به عنوان مثال تنها ب

آمیز را دارا هستند. این دارد که شهروندان حق جمع شدن و تظاهرات مسالمتکند. یا از سویی دیگر بیان میو عزت آنها حفاظت می

ب شده است تا کشور به آستانه بحران نزدیک شود بنابراین باید نوعی موضوع تنها در حد شعار برای ملت باقی مانده است و سبب

های پیش تغییر در قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط با مردم با توجه به شرایط ویژه حکومت و ملت تدوین گردد تا بتواند از بحران

 رو اجتناب نموده و صلح را به صورت پایدار برای این کشور به همراه اورد. 

ها استراتژی شرایط تداوم وضعیت موجود: از میان برداشتن نقش آفرینی بازیگران و مناسبات داخلی و خارجی آن -3

ای در خاورمیانه وجود بعد از پایان جنگ جهانی دوم در آغاز قرن بیست و یکم چندین قدرت منطقه)استراتژی سطح فراملی(: 

ای همچون روسیه، چین و ایاالت متحده آمریکا های فرامنطقه. عالوه بر این قدرتداشته است ازجمله ایران، مصر، عربستان و ترکیه

اند. باتوجه به اینکه این منطقه هنوز تکامل سیاس و اقتصادی نیز همواره به دنبال گسترش حوزه نفوذ و تسلط خود بر این منطقه بوده

گیرد. به عنوان مثال ای قرار میای و فرامنطقهأثیر اقدامات منطقهنماید و در مراحل اغازین قرار دارد به شدت تحت تخود را طی می
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ای گردید و تایید هنگامی که قیام عربی تحت عنوان بهار عربی در این منطقه آغاز شد باعث ایجاد تغییراتی در توزیع قدرت منطقه

ای برای رسیدن به اهداف و منافع ی و فرامنطقهاهای منطقهتوان در بحران سوریه مشاهده نمود. بسیاری از قدرتاین مورد را می

های استراتژیکی در این کشور مداخالتی را در راستای منافع خود انجام دادند که سبب بروز جنگ داخلی و خود بر اساس ویژگی

اهبردهای مبتنی گسترش اعتراضات مردم در عرصه محلی و ملی گردید. زیرا فضای خال موجود در این کشور شرایط را برای ایجاد ر

ای فراهم نمود. به عنوان مثال دسترسی به دریای مدیترانه یکی از اهداف ایران برای ای و فرامنطقهبر منافع ملی کشورهای منطقه

تواند به عنوان یک جایگزین درآمدی محسوب صادرات گاز طبیعی خود به بازارهای اروپایی است که باتوجه به قیمت پایین نفت می

ابراین استراتژی سوریه در خدمت ایران قرار گرفته است. وضعیت روسیه در تقابل با ایاالت متحده قرار دارد. روسیه خواستار شود. بن

های مرتبط با صلح و آتش بس در سوریه بیرون راندن امریکا از منطقه تحت نفوذ خود است و برای این کار از حق وتو در قطعنامه

های برتر به عنوان یک مانع توان بیان نمود که تقابل اهداف و منافع هر یکی از کشورها منطقه و قدرتمینماید. بنابراین استاده می

ها در این کشور کاسته بزرگ در برابر صلح سوریه قرار دارد. برای دستیابی به صلح پایدار باید تالش شود تا از اعمال نفوذ این قدرت

ای تواند آیندهدر اختیار گیرند تا بتوانند به صلح دست پیدا نمایند در غیر این صورت نمی شود و مردم در عرصه ملی سرنوشت خود را

 برای ایجاد صلح در این منطقه متصور شد.

نهادهای استراتژی بهبود وضعیت موجود: بهبود و تقویت ساختارهای سیاسی و اقتصادی )استراتژی سطح ملی(:  -4

ر داخل و خارج از مرزهای سوریه برای ایجاد نمودن صلح پایدار انجام دهند. در واقع صلح و توانند اقدامات فوری را دتوسعه می

تواند به صلح پایدار منجر گردد. کشور سوریه تا شوند که برای کشور جنگ زده سوریه میبازسازی دو روی یک سکه محسوب می

هایی برای کاهش دادن مشکالت در زمینه بهداشت، از به پروژهدارای بدترین وضعیت داخلی بوده است. بنابراین نی 2014اواسط سال 

تواند به عنوان یک استراتژی برای بازسازی آب، فاضالب، برق و آموزش الزم و ضرروی است. در واقع توسعه و توجه به این امر می

تواند در راستای بی این کشور میهای مختلف خود به خودی کشور و تقویت صلح به کار رود. لزوم مشارکت بیشتر مردم در بخش

تواند به تدریج های بین المللی و .... میهای فنی، اقدامات سازمانطرف برای رشد و توسعه افزایش یابد. تامین اعتبار بودجه، کمک

دهای چشمگیری تواند دستاورروند دستیابی به صلح را در این کشور تسهیل نماید. مالحظات کوتاه مدت در زمینه توافق آتش بس می

 برای ایجاد شغل و توانمند سازی اقتصادی به ویژه برای زنان را به دنبال داشته باشد. بنابراین توجه به یک برنامه جامع و فراگیر برای

های تولید کننده صلح در این کشور محسوب تواند به عنوان یکی از استراتژی بازسازی روابط سیاسی و اقتصادی دولت با مردم می

کند که ساختن یک سوریه باثبات به معنای از میان توان دو اقتصاددان برجسته بانک جهانی بیان می-ردد. در این ارتباط کوگ

های برداشتن دالیل اساسی جنگ داخلی به ویزه اختالافت اقتصادی و توزیع نابرابر منابع است. بازسازی کشور تنها از طریق پروژه

 تواند باعث ایجاد اعتماد و کاهش تنش اجتماعی گردد. گیرد بنابراین این عامل میزیربنایی مورد توجه قرار می

ای و جهانی را در بر داشته تواند از سیاست داخلی تا منطقهدر صلح سوریه عوامل ژئوپلیتیک از نقش بسزایی برخوردار هستند و می

ه ویژه شورشیان توجهی بسزایی نمود زیرا عدم توجه و هماهنگی باشند. در واقع برای پدید آمدن صلح در سوریه به احزاب متخاصم ب

های اصلی در راستای رسیدن به صلح پایدار در این کشور تبدیل گردد. شکاف ماندگاری تواند به عنوان یکی از چالشبا آنها می

ربستان سعودی و ایران در های سنی مذهب و شیعه مذهب وجود دارد و همچنین رقابت عساختاری که در خاورمیانه بین گروه

دهد که در واقع نئورئالیسم های مرتبط با بیداری اسالمی در این بحران نمود بیشتری دارد. این موضوع نشان میمقایسه با سایر شورش
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ه تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. چنین شرایط ساختاری به حدی است کبرای هدایت نتایج مرتبط با صلح در سوریه می

ای دیده شد و به تدریج تبدیل به یک جنگ داخلی طوالنی مدت گردید که از در ابتدا با ماهیت فرقه 2011بحران سوریه در سال 

سوی یک فرقه هدایت و رهبری شد. در سطح جهانی نیز نئورئالیسم در رقابت شرق با غرب مشهود شده است یعنی ایاالت متحده 

یه و چین از سویی دیگر؛ در این رابطه نیز صلح پایدار در سوریه تحت تأثیر این عوامل قرار دارد. به آمریکا و اروپا از یک طرف و روس

عنوان مثال وتو روسیه و چین علیه پیشنهادات حمایت از غرب برای انجام اقدامات علیه رژیم اسد و همچنین حمایت کشورهای 

سد به روند صلح  در سوریه آسیب بسیاری زده است و سیستم ساختاری غربی از شورشیان و مشارکت مستقیم روسیه در حمایت از ا

توان بیان نمود که حکومت بشار اسد با تعصبی که نسبت به علویان داشت حمایت بین المللی را درگیر نموده است. در واقع می

ی نیز برای اعمال نفوذ به گستره اای و فرامنطقهاکثریت سنی مذهبان را از دست داد و این عامل سبب شد تا کشورهای منطقه

سرزمینی این کشور نیز وارد شوند. عالوه بر این موضوع سرسختانه بشار اسد در برابر هرگونه انتقال قدرت به طور مؤثرراه را برای 

ورمیانه نشان ها در خاهرگونه مذاکره برای رسیدن به صلح پایدار در منطقه بسته است. از سویی دیگر الگوهای قبلی حاکمیت اقلیت

های ترین مانع برای رسیدن به صلح در سوریه اقلیتهایی تداوم چندانی نخواهند داشت بنابراین مهمداده است که چنین حکومت

هایی مبتنی بر افزایش میزان مداخالت آنها در امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی داخلی هستند که از طریق به کارگری استراتژی

ای و بین های منطقههای قدرتزمینه را برای بروز صلح هموارتر نماید و از طرف دیگر به عنوان مانعی در برابر دخالت تواندکشور می

توان مشاهده نمود که المللی عمل نماید و به صورت کلی اداره امور کشور در اختیار صاحبان اصلی آن قرار گیرد. از سویی دیگر می

های غرب وجود دارد و این عامل نیز سبب شده است تا رژیم اسد برای کنترل این کشور به علت تحریموضعیت ناعادالنه اقتصادی در 

توان بیان نمود که عواملی دولت و تامین منابع مالی برای مبارزه با شورشیان با محدودیت روبرو شود. در واقع به عنوان نتیجه می

های ثر، ابازارهای اقتصادی و اجتماعی ناکافی، گرایش دیکتاتوری در برابر اقلیتهمچون عدم وجود نیروی انسانی مناسب، فرماندهی مو

قومی، مداخالت نظامی عمده سبب شده است تا هرگونه مذاکره برای رسیدن به صلح پایدار با چالش روبرو شود. در ارتباط با 

ای در امور داخلی سوریه های منطقهمداخالت قدرتتوان به کاهش ترین سناریو در راستای ایجاد صلح پایدار در سوریه میمحتمل

و بازآفرینی و بازساخت قوانین و مقررات دولت در برابر مردم اشاره نمود. برای کاشه بحران در سوریه در مرحله اول باید ارتباطات 

و درگیری ناشی از اختالف ای در این عرصه سرزمینی کاهش پیدا نماید زیرا بیشترین تنش ای و فرامنطقههای منطقهبین قدرت

ها بر سر نفوذ و تسلط بر این کشور است. این عامل سبب شده است تا تنش به صورت پایدار در منطقه باقی بماند منافع این قدرت

ه های داخلی نیز بر سر رسیدن به منافع خود در تضاد با یکدیگر قرار گیرند و بحران به عنوان یک بحران ژئوپلیتیک پیچیدو گروه

ای در سوریه بتوان به نوعی صلح دست پیدا ای و فرامنطقههای منطقهمطرح شود. بنابراین محتمل است تا پ از کاهش نقش قدرت

ای که قانون جدید قادر نمود و در مرجله دوم نیز دولت باید قادر با تغییرات مهمی در قانون اساسی و در برابر مردم باشد به گونه

ت مردم سوریه را در برگیرد. بنابراین سناریوهایی که پیش روی جمهوری اسالمی ایران در برابر صلح سوریه قرار باشد تا منافع اکثری

 گیرد بدین شرح است:می

 احیا و حمایت از نوعی از مشروعیت و حاکمیت سیاسی قابل قبول اکثریت مردم سوریه  -

 ه به نفع مردم سوریه استهای خیرخواهانه کمتمرکز نمودن قدرت سیاسی  و نظامی در بخش -

 تالش برای بازگرداندن رابطه دولت با مردم -

 ای ازجمله فشار بر اسرائیلارتقا و حفظ منافع منطقه -
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 منزوی ساختن مخالفان سوری در داخل و خارج از کشور -

 تالش برای احیا و بازسازی کشور سوریه در راستای اهداف و منافع ملی -

های فاسد ای سرمایه گذاری و سودآوری و بازسازی مالی در جهت ریشه کن نمودن جریانهای بشردوستانه برایجاد سازمان -

 اقتصادی در منطقه
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جایگاه ژئواستراتژیک افغانستان در روابط ژئوپلیتیک بازیگران عمده منطقه ای و فرامنطقه ای در غرب 

 آسیا

 رضا جنیدی، علی ابوالخانی ، مسعود مهدوی، بهرامعلی خدایی

 رافیای سیاسی، دانشکده پیامبر اعظم)ص(، دانشگاه جامع امام حسین علیه السالم، تهران.استادیارجغ 1
 دانشجوی دکتری جغرافیای نظامی، دانشگاه جامع امام حسین علیه السالم، تهران.  2

 مربی علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور ایران.  3

 دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارمی. تهران.  4

 چکیده

افغانستان کشوری است که در طول قرون گذشته همواره در عرصه های بزرگ ژئوپلیتیک مورد توجه قدرت های منطقه ای و 

نظیر شرق و جنوب آسیا، آسیای فرامنطقه بوده است. مجاورت این کشور با کانون های مهم مناطق ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی 

مرکزی و خاورمیانه و نیز کشورهای بزرگ این مناطق نظیر چین، ایران و شبه قاره هند نقش این کشور را در معادالت جهانی پررنگ 

میالدی، از زمان این  2001سپتامبر  11مقطع زمانی قبل از حادثه ی  3ی معادالت قدرت افغانستان، ¬تر کرده است. در صحنه

میالدی و پس از این سال می توان سه گروه از بازیگران عمده را در قالب همسایگان، بازیگران منطقه ای و 2021حادثه تا سال 

فرامنطقه ای شناسایی کرد. در مدت حضور این بازیگران روابط آنها عمدتا بر اساس رقابت، ستیز یا همکاری شکل گرفته و در هر 

اخلی افغانستان و  برای بازیگران تاثیر گذار در سطوح مختلف مذکور به همراه داشته است. پژوهش مقطعی نتایجی را در صحنه ی د

تحلیلی درصدد است تا ضمن بررسی روند و چگونگی حضور این بازیگران در افغانستان اهداف،  –حاضر با استفاده از روش توصیفی 

ت هرکدام در بلند مدت و کوتاه مدت، براساس منافع و تهدیدات مطرح منافع و ابزارهای ایشان را کشف نموده و برآوردی از وضعی

 برای هر کدام از بازیگران را روشن نماید.

 ..افغانستان، ژئوپلیتیک، مناسبات ژئوپلیتیک، رقابت قدرت هاکلمات کلیدی: 
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 مقدمه -1

در صحنه ی معادالت قدرت در افغانستان، در مقاطع تاریخی مختلف، می توان سه گروه از بازیگران عمده را در قالب همسایگان، 

بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای شناسایی کرد. حمله به افغانستان توسط قدرت های فرامنطقه ای نظیر اتحاد شوروی و ایاالت 

یرات عمده روابط ژئوپلیتیک در عرصه ی داخلی، منطقه ای و بین المللی گردید. کشور افغانستان متحده آمریکا، موجب بروز تغی

موقعیت ویژه ای در قلب آسیا دارد و مابین چهار حوزه ی ژئوپلیتیک آسیای مرکزی، شبه قاره، خلیج فارس و جنوب و جنوب شرق 

میت استراتژیک افغانستان همواره حفظ گردیده و نیز نشان از آسیا قرار گرفته است. تحوالت چند قرن گذشته نشان می دهد اه

تداوم حفظ ارزش های استراتژیک و ژئوپلیتیک افغانستان در آینده دارد. با توجه به جایگاه ویژه ی افغانستان در ژئوپلیتیک منطقه 

ای و جهانی به دنبال استفاده از امتیازات  ای و جهانی همواره بعد از شکل گیری این کشور، قدرت ها و بازیگران عمده در سطح منطقه

ژئوپلیتیک افغانستان برای رسیدن به اهداف و منافع خود بوده اند. از این منظر، با توجه به سوابق تاریخی بازیگران در افغانستان 

هدف اصلی این پژوهش  همواره این کشور صحنه ی ستیز، رقابت یا همکاری و نیز تغییر در روابط قدرت بازیگران عمده بوده است.

تبیین جایگاه ژئواستراتژیک افغانستان در روابط بازیگران عمده منطقه ای و فرامنطقه ای در غرب آسیا و فهم جایگاه روابط قدرت ها 

و بازیگران عمده در صحنه رقابت های افغانستان است و پاسخ به این سوال که الگوی روابط ژئوپلیتیک در افغانستان چگونه می 

اشد؟ به نظر می رسد با بررسی اهداف، منافع و ابزارهای هریک از بازیگران عمده می توان به جایگاه هرکدام و میزان تاثیرشان بر ب

تحوالت گذشته و حال و آینده این کشور و روابط حلقه های قدرت پی برد. ورود ائتالف بین المللی به رهبری آمریکا به صحنه ی 

عمده در صحنه معادالت این کشور باعث تحوالت جدیدی در نقش، جایگاه و میزان قدرت بازیگران عمده  افغانستان و نقش آفرینی

در افغانستان شد. بررسی اهداف، منافع و ابزارهای هریک از کشورهای حاضر در صحنه ی افغانستان می تواند به در پیش گرفتن 

و درک مناسبی را برای اتخاذ استراتژی های صحیح ژئوپلیتیکی به دست رفتارهای متضمن حداکثر منافع با حداقل هزینه بیانجامد 

 اندرکاران امور بدهد.  

  روش تحقیق -2

ــیفی  ــوع مورد مطالعه، جهت گرد آوری داده ها از   –روش تحقیق در این پژوهش توص ــت. با توجه به ماهیت موض تحلیلی اس

رویدادی استفاده شده است. براین اساس، مصادیق کتابخانه ای و استنادات رویدادی به عنوان         –روش های کتابخانه ای و اسنادی  

 مبنا و اساس تجزیه و تحلیل یافته ها مورد توجه ویژه قرار گرفته اند.

 

 ادبیات نظری-3

 روابط ژئوپلیتیک-3-1

بر پایه ی ترکیب عناصر سیاست، قدرت و روابط ژئوپلیتیک روابطی هستند که بین کشورها و دولت ها و بازیگران سیاسی 

سی، یا اراده ای که به               سیا ست، در قالب بازیگر  سیا صر  شکل گیری هرگونه رابطه بین بازیگران، عن شوند. در  جغرافیا برقرار می 

شکل د       شود. قدرت در  شود، پدیدار می  شکل می دهد و نیز اقدامات و کنش هایی که توسط بازیگر انجام می  ادن به ماهیت رابطه 

ــاز را ایفا می کند و انگیزه های    ــتر س الگو و ماهیت رابطه و نگرش بازیگران نســبت به هم تجلی پیدا می کند. جغرافیا نیز نقش بس

شود.            سبب می  سطح قدرت بازیگر را  ضایی رابطه و نیز تاثیر گذاری بر  سی رابطه، تجلی ف سیا شکل دادن به اراده ی  الزم را برای 

ین بازیگران می تواند به اشکال سلطه گری و سلطه پذیری، تعامل و تعادل، نفوذ و رقابت شکل گیرد. این الگوها      روابط ژئوپلیتیک ب

سه گانه ی جغرافیا، قدرت و         صر  سا از پویایی برخوردار بوده و دوره ی ثبات یا تحول آنها تابعی از نحوه ی ترکیب و تحول عنا سا ا

 ( 363 -362: 1384سیاست می باشد)حافظ نیا، 
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رابطه ی تعاملی: رابطه ی تعاملی عبارت است از ارتباطات گوناگون و متقابل بین بازیگران بین المللی. یا رابطه ای مبتنی 

بر اهداف و منافع ملی مشترک بین حداقل دو واحد سیاسی که لزوما از برابری نسبی قدرت ملی و وزن ژئوپلیتیک برخوردار نیستند. 

 ( 45: 1390 ) حسین پور پویان،

رابطه ی سلطه: رابطه ی سلطه و تفوق از نابرابری قدرت ناشی می شود. به طوری که رابطه ی یک سویه و از باال به پایین 

بین دولت و بازیگر قوی با دولت ضعیف و کم قدرت شکل می گیرد و دولت قدرتمند سرنوشت دولت ضعیف را به طور مستقم و غیر 

(. در این مفهوم انچه حائز اهمیت است، استفاده از قدرت به شیوه ی کارزارهای 364: 1384ظ نیا، مستقیم تعیین می کند)حاف

 نظامی نیست بلکه نوعی هیبت سیاسی است که بنا به ادعا به واسطه ی تصور دارا بودن قدرت، در دل دیگران ایجاد می شود. 

بازیگران شکل می گیرد. بازیگرانی که بر اساس منافع  رابطه ی رقابتی: این رابطه بر پایه ی برابری نسبی قدرت بین

 ( 370: 1384متعارض با هم رقابت می کنند تا حریف و رقیب را از دستیابی به فرصت ها بازدارند. ) حافظ نیا، 

بین  رابطه ی تقابلی: این رابطه غالبا بر پایه ی برابری نسبی قدرت بین بازیگران زمانی شکل می گیرد که منافع متعارض

بازیگران از اهمیت و حساسیت باالتری برخوردار شده تا حدی که رقابت بین انها از حد متعارف بین المللی خارج شده است به طوری 

که مواضع ژئوپلیتیک آنها در مقابل هم، مبتنی بر ارعاب و تهدید و جنبه ی علنی بر خود گرفته است. این نوع رابطه بین بازیگران، 

حالت خود معموال به شکل رویارویی های نظامی، تسلیحاتی و اتمی خودنمایی می کند. مثال کالسیک این نوع رابطه در شدید ترین 

رقابت غیر متعارف اتحاد جماهیر شوروی و ایالت متحده ی آمریکا در دوران جنگ سرد و رقابت های تسلیحاتی و اتمی بین هند و 

 (.45: 1390 پاکستان در حال حاضر است )حسین پور پویان،

  

  روابط قدرت ها در ژئوپلیتیک منطقه ای -2-3
سبت به      سطح قدرت ملی آنها ن ساختار روابط ژئوپلیتیک منطقه ای تابعی از جایگاه و منزلت ژئوپلیتیک آنها در منطقه و 

شور           شود. ک سله مراتبی تنظیم می  سل صورت  ست. در واقع به لحاظ تئوری، الگوی روابط درون منطقه به  شورهای   یکدیگر ا یا ک

قدرتمند منطقه، بازیگران و یا قدرت های سطح اول نظام را تشکیل می دهند و سایر کشورها و قدرت ها، بسته به سطح قدرت ملی  

شترین تاثیر      سازوکارهای پیدا و پنهان بر فرآیندها و امور منطقه بی سطوح پایین تر قرار می گیرند. قدرت تراز اول منطقه با  آنها در 

را می گذارد. روابط سطوح مختلف سلسله مراتب قدرت در نظام منطقه ای، در اشکال مختلف همگرایی و واگرایی یا مسالمت و نفوذ 

آمیز و خصومت آمیز قابل مشاهده است. برای مثال روابط قدرت تراز اول و دوم معموال از نوع رقابت آمیز است که گاهی به صورت       

روابط خصومت امیز هند و پاکستان به عنوان قدرت های درجه اول و دوم نظام جنوب آسیا. از     ستیزه جویانه توسعه می یابد، نظیر  

ــالمت امیز و    ــله دار، مس ــطوح قدرت متناوب و فاص ــطوح قدرت مجاور هم رقابت آمیز و واگرایانه و روابط س حیث نظری، روابط س

 (..104: 1382همگرایانه است )حافظ نیا و کاویانی راد، 

   در سطح فرامنطقه ای روابط قدرت -3-3
ساختار روابط بین بازیگران فرامنطقه ای نیز تابعی از جایگاه و منزلت ژئوپلیتیک آنها در سطح منطقه و پیرامون و سطح قدرت     

ساس میزان قدرت ملی و وزن ژئوپلیتیک قدرت         سطح فرامنطقه ای روابط قدرت برا ست. در واقع، در  سبت به یکدیگر ا ملی آنها ن
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سایه ی عالیق     های فرام شکل می گیرد، که در نتیجه ی تداخل قلمروهای ژئوپلیتیک در  سایر بازیگران و مداخله گران  نطقه ای با 

ست کیفیت روابط بین بازیگران منطقه ای با بازیگران فرامنطقه       شکل می یابد. ممکن ا شترک یا متعارض بین قدرت ها  و منافع م

لیتیک ( در طیفی از تعامل ) باالترین سطح روابط ژئوپلیتیک ( تا سلطه ) پایین ترین سطح ای ) همانند روابط در درون مناطق ژئوپ

 (..68 - 67: 1390روابط ژئوپلیتیک ( و بر اساس سطح قدرت ملی و وزن ژئوپلیتیک آنها شکل گیرد )حسین پور پویان، 

 روابط قدرت در سطح ژئوپلیتیک جهانی  -4-3
باالترین سطح روابط قدرت، روابطی هستند که در سطح جهانی شکل می گیرند. سطحی که همه ی بازیگران ژئوپلیتیک      

ساختار ژئوپلیتیک         شکل گرفته اند. به عبارتی دیگر،  شکلی به هم پیچیده در درون آن  سطح و اندازه قدرت و بازی متفاوت در  با 

قه ای و پیرامونی متعددی شکل گرفته است. بنابراین وقتی بحث از روابط نظام منطقه جهانی از یک نظام جهانی و از نظام های منط

ای با نظام جهانی مطرح اســت، منظور روابطی اســت که با یک نظام شــکل گرفته و ســایر مناطق ژئوپلیتیک نیز در طیفی از روابط 

البته آشکار است که سطح بازی هر بازیگر متفاوت است و       ژئوپلیتیک )تعامل، رقابت، تقابل، سلطه و نفوذ( با آن در ارتباط هستند.  

آنهایی اثرات جهانی دارندکه باالترین سطح قدرت ملی را دارند. به عبارتی بازیگران اثر گذار این سطح از ساختار ژئوپلیتیک را فقط    

ن در این ســطح از ســاختار، بســیار  آنهایی شــامل می شــوند که دارای کدهای ژئوپلیتیک جهانی هســتند. از این رو، تعداد بازیگرا 

ــلی و عمده، در نظام دو قطبی دو بازیگر برتر و در نظام چند قطبی چند                 محدودند به طوری که در نظام تک قطبی یک بازیگر اصـ

ــت که توا   ــاختار روابط ژئوپلیتیک اس ــطح از س زن بازیگر عمده و تراز اول جهانی به ایفای نقش می پردازند. در واقع تنها در این س

تد. رابطه ی                    فاق می اف جایی و تغییر قدرت در مقیاس جهانی ات بازیگران منجر به جاب یا افزایش قدرت  ــاس کاهش  قدرت براسـ

ژئوپلیتیک با نظام جهانی باالترین سطح رابطه در یک نظام ژئوپلیتیک منطقه ای است که غالبا بین قدرت های مسلط نظام منطقه    

 (.  69: 1390برقرار می شود)حسین پور پویان،  ای با قدرت های مسلط نظام جهانی

آنچه در این تحقیق مورد توجه اســت ترکیب هر ســه ســطح قدرت ژئوپلیتیک اســت. براین اســاس و با توجه به وزن     

ژئوپلیتیک و مبانی قدرت بازیگران به تجزیه و تحلیل نقش هرکدام، در سطح قدرت محلی و ملی شامل افغانستان، قدرت منطقه ای 

ر ایران و پاکستان به عنوان دو همسایه تاثیر گذار اصلی و قدرت های جهانی نظیر ایاالت متحده آمریکا، چین و روسیه و . . . در  نظی

وضع آینده و روابط کشورهای مطرح در هرسطح در میدان تحوالت این کشور پرداخته و سناریوهای محتمل برای افغانستان پس از       

 نماید. میالدی را ارزیابی می 2014

 جایگاه افغانستان در نظریات ژئوپلیتیک – 4
شبه قاره، خلیج           سیای مرکزی،  شرف بر چهار حوزه ی ژئوپلیتیک آ سیا و م ستان موقعیت بی بدیلی در قلب آ شور افغان ک

ستراتژیک افغ         شان می دهد که اهمیت ا شد. تحوالت چند قرن گذشته در منطقه ن سیا را دارا می با شرق آ ستان  فارس و جنوب و  ان

ستان در       ستراتژیکی افغان شان از تداوم حفظ ارزش های ژئوپلیتیکی و ا همواره حفظ گردیده و تحوالت قابل پیش بینی آینده نیز ن

ستان در سطح منطقه ای و جهانی پرداخته   35: 1384قرن پیش رو دارد ) رسولی،   (. عموما در تحقیقاتی که به نقش و جایگاه افغان

ضوع اهمیت و ن  سایه و منطقه         اند مو شورهای هم صادی و امنیتی در ارتباط با ک سی، اقت سیا ستان در حوزه های ارتباطی،  قش افغان

ای و فرامنطقه ای مورد غفلت واقع شده است. جایگاه این کشور در سطح منطقه و جهان بگونه ای است که پیوستگی و پیوند تامی        

ستم های جغرافیایی منطقه ای و ژئوپلیتیکی     سی سیای مرکزی برقرار می       را با  سیای جنوبی و آ صوص در منطقه خاورمیانه و آ بخ

 نماید.

افغانســتان که در دوره ی جنگ ســرد اهمیت ژئواســتراتژیکی برای غرب در راســتای تهدیدات اتحاد جماهیر شــوروی یافته بود در 

ــت داد)پورفکویی،   ــتراتژیک خود را از دس ــرد اهمیت ژئواس ــپتامبر نقش  11ا تحوالت پس از (. ام1374مقطعی پس از جنگ س س
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ستان در سطح جهانی داشت. این اهمیت در مسیر تحوالت سیاسی در نظام بین الملل         مهمی در بازخیزی نقش مهم و حیاتی افغان

سیستم های منطقه ای همچنان محفوظ خواهد ماند. زیرا موقعیت       سطح  سطح جهانی و چه در  در طی چند دهه ی آینده، چه در 

افغانسـتان در کانون چند سـیسـتم منطقه ای مانند شـبه قاره، آسـیای مرکزی، خاورمیانه، خلیج فارس و چین غیرقابل        ژئوپلیتیک

چشم پوشی است. فهم جایگاه افغانستان در ژئواستراتژی نوین مستلزم درک فرایندهایی است که در منطقه ژئوپلیتیک خاورمیانه و        

م ژئوپلیتیک جهانی رخ می دهد و نیز توجه به تحوالت سیاسی و اقتصادی و امنیتی    مناطق ژئوپلیتیک مجاور این کشور در سیست   

که در منطقه جنوب آسیا و بخصوص فضایی که افغانستان، پاکستان و شبه قاره هند در آن به هم متصل شده و جغرافیای ناهمگون 

یک خود از چند سیستم ژئوپلیتیک متاثر است: سیستم واحدی را به نمایش می گذارند. در واقع افغانستان به لحاظ موقعیت استراتژ

ژئوپلیتیک خاورمیانه به عنوان مهمترین سیستم و زیر سیستم منطقه ای خلیج فارس آن بصورت ویژه، سیستم جنوب غرب آسیا           

پلیتیک گسترش  به عنوان سیستم مرکزی که افغانستان مستقیما تحت تاثیر ظهور آن پس از فروپاشی شوروی قرار گرفته و نیز ژئو      

یابنده منطقه ای و جهانی چین و رقیب دیرینه اش هندوستان به عنوان سیستم ها و زیرسیستم های ژئوپلیتیک تاثیر گذار ثابت بر      

 این کشور در طول تاریخ بوده اند.

 (: جایگاه افغانستان در بین سیستم های ژئوپلیتیک 1شکل )

 فغانستان(: بازیگران اصلی خارجی در صحنه ی ا1جدول )

  ترکمنستان تاجیکستان چین پاکستان ایران همسایگان

بازیگران 

 منطقه ای

عربستان 

 سعودی

امارات متحده 

 عربی

کشورهای  ترکیه

 آسیای مرکزی

 روسیه هند

بازیگران 

 فرامنطقه ای

ایاالت متحده 

 آمریکا

اتحادیه اروپا 

)انگلیس، 

 فرانسه و. . . (

سازمان ملل  ژاپن

متحد)ایساف و. 

. ) . 

  

 

ست که باید به         شور مهمترین نکته ای ا شناخت جایگاه و موقعیت ویژه ی این ک ستان،  صحیح از تحوالت آینده ی افغان برای درک 

ستان به             شده با جذابیت های ویژه ی خود به افزایش اهمیت نقش افغان شاره  ستم های ژئوپلیتیک ا سی شود. هر یک از  آن توجه 

شی           عنوان پل دسترسی و کنترل    سیا از آنجا نا سیستم ژئوپلیتیک جنوب غرب آ شده اند. برای مثال اهمیت  سیستم ها منجر  این 

ــوص    ــیا و بخص ــم و بنیادگرایی به جنوب غربی آس ــته اند که مرکزیت تروریس ــود که جدیدا مراکز مطالعات غربی اعالم داش می ش

ود از لحاظ منطق جغرافیایی جزو سیستم منطقه ای جنوب (. در واقع افغانستان که خ Robbin,2006پاکستان تغییر یافته است )

سپتامبر  11(. اگر تا قبل از 110: 1387و جنوب غرب آسیا قرار گرفته بیشترین تاثیرات را از این سیستم می گیرد. )پیشگاهی فرد، 

ستان        سیا و خاورمیانه بود اکنون افغان ستان متاثر از نقش رابط بین سیستم جنوب آ در مرکز سیستم منطقه ای تعریف   جایگاه افغان

ــتان را در مرکز جغرافیایی خود قرار می دهد، هرچند ویژیگی ها و منطق جغرافیایی   ــود که با نام خاورمیانه ی بزرگ، افغانس می ش

 (. 12:  1383منطقه ای برای خاورمیانه بزرگتر کمتر به چشم می خورد)مجتهدزاده، 
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نطقه ای آسیای مرکزی تاثیرات فراوانی را چه از لحاظ نقش رابطه ای و چه از لحاظ نقش  همچنین افغانستان در پیوند با سیستم م   

ستم ژئوپلیتیکی چین نیز هم به لحاظ همجواری و هم به لحاظ نقطه       سی ستم جغرافیایی می پذیرد. همینگونه  سی همجواری با این 

 (.  111: 1387مورد توجه چین است. )پیشگاهی فرد، رابط و پیوند این کشور با سیستم منطقه ای خلیج فارس و آسیای مرکزی 

بنابراین می توان گفت اهمیت ژئواســتراتژیک افغانســتان در پیوند با تحوالت ســیســتم های جغرافیایی منطقه و اهمیت آنان در    

 ژئوپلیتیک نظام نوین جهانی باید مورد توجه قرار گیرد)همان(.

 افغانستان و سیستم های ژئوپلیتیک -5

 نطقه ژئوپلیتیک جنوب آسیام -1-5

ــیا قرار گرفته اســت    افغانســتان در ســاختار فضــایی ژئوپلیتیکی که گلدشــتین ارائه نموده اســت جزو منطقه جنوب آس

(Goldstein,1999            شوند. هرچند در این سوب می  ستم مح سی شورهای این  ستان از جمله مهم ترین ک ستان و افغان ( هند، پاک

نسبت آن پاکستان و افغانستان موقعیت پیرامونی را دارند. اما چنانچه از مدل کانتوری و اشپیگل      سیستم هند موقعیت مرکزی و به  

(.  ایاالت 176: 1384استفاده کنیم کشورهای پیرامون شامل افغانستان و پاکستان و به تبع آن هند کشور مرکز خواهد بود)قاسمی، 

ــپتامبر در مقام قدرت مداخله گر 11متحده نیز پس از  ــلی مطرح خواهد بود) س  Bennis, 2010: 2-5  Wildman andاص

Phyllis           ست و شور را مورد احترام ایاالت متحده قرار داده ا سیل جمعیتی هند این ک صادی و پتان شد اقت سته ای و ر ,( .قدرت ه

سیار در هم پیچ              ستان ب ستان و افغان سوی دیگر روابط پاک ست. از  سیا به آن داده ا سی در جنوب آ سا ست.    نقش ا شکننده ا یده و 

پاکستانی ها امنیت و ثبات افغانستان را در نقطه ی مقابل امنیت ملی خود فرض نموده و این کشور پس از هند دومین منبع تهدید     

ست) کریمی پور،     ستان ا شور    171: 1379تاریخی برای پاک سد تا زمانیکه این دیدگاه در حلقه ی اول بین ک (. بنابراین به نظر میر

ایه ی افغانستان وجود داشته باشد، تامین شدن امنیت و ثبات پایداردر این کشور رویایی بیش نخواهد بود. از سوی دیگر       های همس 

روابط هند با پاکستان نیز مشابه روابط پاکستان با افغانستان در حدود نیم قرن است که متشنج و شکننده است. چنین مسائلی این          

 تضادهای چندوجهی مواجه خواهد ساخت.  سیستم منطقه ای را با چالش ها و

بنابراین در سیستم ژئوپلیتیک جنوب آسیا، اهمیت افغانستان از چند جهت آشکار می شود ؛ اول اینکه برای کنترل قدرت 

شد، قدرت        صاد رو به ر شاخص های قدرت ملی مانند جمعیت، اقت ستان که هر کدام  های رقیب هم در این منطقه یعنی هند و پاک

ــته ــنتی نیروهای بنیادگرا و   هس ــد س ــیا تمرکز و رش ــند. نقطه اهمیت دیگرمنطقه ی ژئوپلیتیک جنوب آس ای و. . . را دارا می باش

ستان در یک دهه           شتراک میان سه کشور هند، پاکستان و افغان ست. یکی از مهترین نقاط ا تروریسم بین الملل دراین منطقه بوده ا

سم می با  سال    اخیر بحث مبارزه علیه تروری شترین         2008تا  2004شد. از  شوری قرار دارند که بی شت ک شور در میان ه سه ک این 

 (.41: 1388میزان حمالت تروریستی را تجربه کرده اند)مقصودی و حیدری, 

 خلیج فارس -2-5

ستگی          شود. حجم عظیم تولید نفت و واب سوب می  ست های جهانی مح سیا شدید   امروزه خلیج فارس یکی از مهمترین محورهای 

ــت.        ــتمرار آن افزوده اسـ قدرت های عمده ی جهانی و منطقه ای به انرژی تامینی از خلیج فارس بر اهمیت کنترل وحفاظت از اسـ

 اهمیت افغانستان در رابطه با سیستم منطقه ای خلیج فارس در استراتژی جهانی ناشی از عوامل زیر است:

 داشتن خاک افغانستان و امکان لجستیکی مناسب و امکانات عملیاتی وسیع  . کنترل خلیج فارس از خشکی با توجه به در اختیار1

 . امکان حمایت و پشتیبانی از تامین امنیت انرژی در خلیج فارس 2

 . رقابت کریدورهای انتقال دهنده انرژی آسیای مرکزی از خلیج فارس به افغانستان ودریاهای آزاد و بازارهای مصرف3

 ی عربی خلیج فارس با افغانستان و خنثی سازی حداقلی تالش های ایران از این طریق. همگونی مذهبی کشورها4
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. وابستگی متقابل امنیتی بین خلیج فارس و افغانستان و تاثیر امنیت بر ایجاد مسیر تجاری آسیای مرکزی با خلیج فارس از طریق 5

 .  افغانستان که پیوندهای خوبی با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس دارد

سیای مرکزی و خلیج فارس دارد    ستان هم نقش ارتباطی و ژئواکونومیکی به عنوان پل ارتباطی بین آ می توان نتیجه گرفت که افغان

 و هم نقش ژئوپلیتیکی بواسطه ی روابط قدرت های منطقه ای همچون، چین، هند و ایران در رابطه با خلیج فارس.  

 چین  -3-5

کیلومتر گرچه به ظاهر کم است، اما چین به عنوان یکی از قطب های  93الی  73ه طول مرز مشترک افغانستان و چین ب 

اقتصــادی جمعیتی قدرتمند، تاثیر فراوانی بر اهمیت ژئواســتراتژیک و جهانی افغانســتان دارد. عالئق چین عموما اقتصــادی و تامین 

سریع تر        سوی دیگر عالقمندی چین به خروج  شد، از  صاد می با رقیب جهانی اش یعنی ایاالت متحده آمریکا از مرزهای امنیت اقت

شورهای این             شارکت ک سازمان های منطقه ای با م شارکت در  سیای مرکزی و م سترش نفوذ درآ ست. چین به دنبال گ غربی اش ا

توجیه است.   منطقه است. بنابراین می توان گفت که اهمیت افغانستان برای چین بیشتر به لحاظ موقعیت سرزمینی و امنیتی قابل    

ــگاهی فرد،  ــد بنیادگرایی و افراط(. عمده117: 1387)پیشـ ــور   ترین نگرانی چین، رشـ ــدور آن به این کشـ ــالمی و صـ گرایی اسـ

ستان(. فضای عمومی در ایالت سین کیانگ         http://ensijam.com/economy/6773است)  وب سایت حزب انسجام ملی افغان

و مخالف دولت کمونیست این کشور، به شدت پتانسیل پذیرش بنیادگرایی اسالمی را        طلبچین به دلیل حضور مسلمانان جدایی   

ستگاه دارد. در نگاه چین بهره ست و بحث     گیری د سات مذهبی و قومی ایغورها منتفی نی سا هایی که گاه در های امنیتی غربی از اح

و یا ترکستان شرقی در حوزه پامیر از نظر   « خشان بد»بر تأسیس واحدهای سیاسی جدید نظیر    شوند مبنی ای مطرح میسطح رسانه  

 موسسه ابرار معاصر تهران، نویسنده پیرمحمد مالزهی(. http://www.tisri.org.aspxچین دور نمانده است)

 سیستم منطقه ای آسیای مرکزی                   -4-5

انتقال انرژی از آســـیای میانه به اهمیت افغانســـتان برای آســـیای مرکزی در تثبیت نقش افغانســـتان به عنوان کریدور 

کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا می باشد. پیوستگی های فرهنگی و قومی این کشورها با افغانستان نیز می تواند نقشی موثر بر 

سیای مرکزی متاثر از چند           ستان در رابطه با آ ست. اهمیت جایگاه افغان شته ا ستان دا شورها با افغان عامل  همکاری و نزدیکی این ک

 است: 

. برقراری امنیت برای اعتماد کشورهای آسیای مرکزی جهت استفاده مطمئن از کریدور افغانستان به سمت پاکستان برای اتصال         1

 به آب های آزاد و راهیابی به سمت جنوب و شرق آسیا.  

طقه ای در افغانســـتان و منطقه ی . نحوه ی تعامالت چین و روســـیه در رابطه با اقدامات و اهداف اســـتراتژیک قدرت های فرامن2

 افغانستان.  

 . حل مناقشات قومی افغانستان که پتانسیل باالیی در درگیر کردن کشورهای آسیای مرکزی در مساله افغانستان دارد. 3

نومیکی بنابراین می توان گفت که اهمیت و نقش افغانســتان در رابطه با آســیای مرکزی بیشــتر به لحاظ موقعیت ارتباطی و ژئواکو 

 است که می تواند بین این سیستم منطقه ای با جنوب و شرق آسیا از لحاظ اقتصادی برقرار نماید.  

 سطوح سه گانه کنش های قدرت در افغانستان 

سایگان)محلی(، منطقه ای و فرامنطقه ای           سطح هم سه  ستان، را می توان در  ساس دید جغرافیایی بازیگران مداخله گر درافغان برا

 ندی نمود. تقسیم ب
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از زمان ایجاد این کشور به عنوان منطقه ی حائل بین مستعمرات روسیه تزاری و بریتانیای کبیر، همواره بازیگران متفاوت 

سنتی و           صورت بازیگران  شان به  شغول بوده اند که طیفی از ای شور به رقابت با هم م صحنه ی این ک منطقه ای و فرامنطقه ای در 

شمکش های این ک  شور دچار         طرفین رقابت ها و ک ستان بازیگران دخیل در این ک صر افغان سه مقطع از تاریخ معا شور بوده اند. در 

صحنه ی رقابت دو ابرقدرت آن دوره          ستان  سرد: در این دوره افغان شده اند. مقطع اول، دوران جنگ  شان  تحول درنقش و جایگاه

ستان توسط ابرقدرت سرخ       یعنی اتحاد شوروی و ایاالت متحده ی آمریکا و جنگ های نیابتی در سطح   شغال افغان محلی بود که با ا

تشــدید شــد. مقطع دوم،که پس از فروپاشــی شــوروی و ورود افغانســتان به دوران نوینی بود، که اگرچه با از بین رفتن رقابت بین  

ــاد به عن ــلی قدرت دوابرقدرت، احرکت رقابت بین دولت ها از حالت ژئوپلیتیک به ژئواکونومیک و اهمیت یافتن اقتص وان مبنای اص

ملی در دوران پس از جنگ سرد و نیازمندی اقتصادی کشورها از جهت تامین مواد خام و انرژی و علی الخصوص نفت و گاز و تامین 

امنیت کریدورهای انتقال انرژی از مبدا تولید به مقصد مصرف و ارائه ی جدیدترین نظریه ی ژئواکونومیک از سوی پروفسور جفری      

سرزمین های دربرگیرنده ی خلیج فارس و دریای خزر را )) منطقه ی      کمپ که  سرد، مجموعه  ضعیت ویژه پس از جنگ  با درک و

ــتراتژیک (( نامید ) مجتهدزاده،   ــکل انرژی اس ــی ش ــت. جفری کمپ، متاثر از نظریه ی هارتلند  317: 1381بیض (. قابل تحلیل اس

اد می کند. تقریبا دوسوم ذخایر اثبات شده ی نفت و یک سوم ذخایر گاز طبیعی    مکیندر، از بیضی انرژی جهانی یا هارتلند انرژی ی 

جهان در اختیار کشورهای خلیج فارس قرار دارد. اگر ذخایربرآورد شده ی دریای خزر هم به آن اضافه شود، درصد نسبی این ذخایر 

(.  افغانستان  1383، جفری و هارکاوی، رابرت، درصد برای گاز طبیعی می رسد)کمپ   40درصد برای نفت و بیش از   70به بیش از 

ــابق خود اهمیت ژئواکونومیک ویژه ای هم با                  با موقعیت ویژه در مجاورت این هارتلند جدید عالوه بر بازیابی اهمیت ژئوپلیتیک سـ

متحده ی آمریکا در ســپتامبر در آمریکا ومتعاقب آن حمله ی ایاالت  11ارائه این نظریه یافته اســت. مقطع ســوم، پس از حادثه ی 

راس یک ائتالف جهانی به این کشــور و با اهداف آشــکار و پنهان کوتاه مدت و بلند مدت قابل تحلیل می باشــد. پس از حمله به    

ست های بازیگران دچار           سیا شور افزایش یافت و اهداف و ابزارها و  صحنه ی این ک ستان تعداد بازیگران داخلی و خارجی در  افغان

اعد جدیدی در بازی های بازیگران رقیب نمود یافت. مقطع جدیدی که به نظر می رسد درآینده ی نزدیک در صحنه تحول شد و قو

تان و با خروج بازیگران عمده به رهبری آمریکا رخ خواهد داد و روابط قدرت، اهداف و منافع بازیگران و نقش و وزن                 ــ ی افغانسـ

سن   سان خواهد نمودو  ستان را بوجود خواهد آورد.   ژئوپلیتیک هریک را دچار نو صحنه ی داخلی و خارجی افغان اریوهای مختلفی در 

برای فهم آینده های احتمالی پیش رو در صــحنه ی آینده ی افغانســتان و بین بازیگران عمده ی آن، در مرحله ی نخســت نیازمند  

ستفاده        شناخت اهداف و منافع پیدا و پنهان کوتاه مدت و بلند مدت و نیز ابزارهایی که ه  شان ا سته های سیدن به خوا ریک برای ر

کرده، بوده و در مرحله ی دوم با توجه به حالت پویای رقابت، بین بازیگران و عدم توانایی تخمین میزان تاثیرگذاری قدرت هریک از 

گران بین المللی براساس بازیگران در صحنه، با استفاده از تئوری های ژئوپلیتیک نظیر تئوری نظام جهانی سوئل کوهن و تقسیم بازی

 میزان وزن ژئوپلیتیک به تبیین سناریوهای تغییر قدرت و جایگاه بازیگران خواهد پرداخت. 

 

 :  بازیگران عمده، اهداف و منافع و ابزارها -6

صحنه ی ژئوپلیتیک           سر منافع بدانیم، در  صحنه ی ژئوپلیتیک را رقابت تعدادی از بازیگران بر  صه ی بارز هر  شاخ اگر 

شی خاص می تواند به آنها      شخص کردن منافع و موقعیت های ویژه ی داخلی و خارجی که هر بازیگر با ایفا کردن نق ستان با م افغان

برسد، روشن خواهد شد که بازیگران عمده و اصلی که در اینجا به رقابت بر سر منافع ملی خارج از مرزهای کشورهایشان پرداخته         

ستند. هم    شورها ه سه             اند، کدام ک صر جغرافیا ما را با  ساس عن ستان بر ا سیم بازیگران عمده در افغان ساس تق شد ا شاره  انطور که ا

سطح از بازیگران و کشورهای دخیل دربازی افغانستان روبه رو می کند که شامل قدرت های منطقه ای) همسایگان و فراهمسایگان(  

 یک (  و قدرت های فرامنطقه ای هستند. ) رجوع به جدول شماره ی 
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 همسایگان   -1-6

هر پنج کشور همسایه ی افغانستان به نوعی در افغانستان دارای نقش هستند اما دخالت ومیزان قدرت ایشان با شدت و         

ضــعف متفاوت همراه بوده اســت. در حالی که ایران و پاکســتان در صــف مقدم جبهه قرار دارند، چین، تاجیکســتان و ترکمنســتان 

 اع بوده و متناسب با شرایط زمانی، مداخالت آنها شدت یا ضعف می یابد.  محتاطانه نظاره گر اوض

 ایران -2-1-6

ستراتژیک         صول ژئوپلیتیک، ژئوکالچر، ژئواکونومیک و ژئوا ستان را می توان از لحاظ ا ست های ایران در افغان سیا اهداف و 

ست برای حفظ منافع و             شور ناچار ا سایگی با این ک صل ژئوپلیتیک ایران به دلیل مجاورت جغرافیایی و هم ساس ا سیر کرد. برا تف

نه ی افغانستان بپردازد. براساس اصل ژئوکالچر نیز ایران تالش داشته تا از گروههای که به     امنیت و بقای خود به بازی فعال در صح 

نوعی تعلق فرهنگی، تمدنی و مذهبی با خود داشــته حمایت کند تا در آینده ی ســیاســت و حکومت در افغانســتان جایگاه بهتری  

سعه ی نفوذ ایران در اف        صل می تواند به تو شند. تحقق این ا شته با صل ژئواکونومیک نیز ایران      دا شود. با توجه به ا ستان منجر  غان

شدن       ستان بهره برداری کند و در بخش های خاص از آن کنترل کامل اعمال کند و فعال  صادی افغان تالش دارد از قابلیت های اقت

شت و این         شیعیان و مردم هرات خواهد دا سی زبان،  شترین منافع را برای مردم فار صادی بی ستقیم ایران به   روابط اقت کمک غیرم

(. دیگر اصــل مهمی که ایران به دنبال تامین منافع و اعمال ســیاســت 381: 1387متحدانش در افغانســتان خواهد بود)هارولد کی، 

های خاص خود است اصل ژئواستراتژیک است که بر طبق آن ایران تالش دارد تا از حضور قدرت های رقیب و دشمنان خود در این 

عت کند. ضــمن اینکه به نظر می رســد ایران با افزایش قدرتش در افغانســتان به دنبال ایجاد یک محور حوزه ی تمدنی  کشــور ممان

ــتراتژیک اســـت، که در این حوزه امکان افزایش تجارت و   ــتان( به عنوان یک محور ژئواسـ ــتان، تاجیکسـ فارس زبان)ایران، افغانسـ

 (.  41: 1377ا، پیوندهای اقتصادی نیز بیشتر می شود) فرزین نی

ستان، را می توان در این موارد مشاهده کرد: گروههای فارس      ابزارهای ایران جهت اخذ اهداف و منافع  در صحنه ی افغان

ــتان)علی آبادی،          ــیعه مذهب در افغانسـ ــتاد           240: 1375زبان و شـ (.، بخش های نظامی و حمایت های نظامی از این گروهها، سـ

 جه، کمیته ی امداد امام خمینی و. . .  افغانستان در وزارت امور خار

 پاکستان -3-1-6

پاکســـتان امنیت خود را در ناامنی افغانســـتان میداند. برای پاکســـتان پس از هند تهدید گر اصـــلی امنیت ملی و بقاء،   

ران هستند که  افغانستان محسوب می شود. از سوی دیگر می توان گفت که دو همسایه ی اصلی رقیب در افغانستان، پاکستان و ای         

هریک در جبهه ی داخلی و خارجی رهبری و حمایت گر گروهها و کشورهای خاصی را دارند. اهداف پاکستان را نیز مانند ایران در    

 چهار شاخص ژئوپلیتیک، ژئوکالچر، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک می توان تقسیم بندی کرد. 

ر افغانســتان، نادیده گرفتن مســئله ی مورد مناقشــه ی خط دیوراند، رواج . اهداف ژئوپلیتیک: ایجاد یک دولت همســو و ضــعیف د

 (.171: 1379بنیادگرایی مذهبی همسو با اسالم پاکستانی)کریمی پور، 

 . اهداف ژئوکالچر: حمایت از قومیت پشتون) حمایت ابزاری ( و بسط نفوذ ایدئولوژیک در افغانستان ) سنی گرایی و وهابی گری (.  

ــتراتژیک به خود در برابر هند)امامزاده     . اهداف ژئ ــیای مرکزی، دادن عمق اس ــتقیم به منطقه ی آس ــی مس ــترس ــتراتژیک: دس واس

 (. مقابله و رقابت با ایران در منطقه به عنوان همسایه و قدرت بالقوه ی رقیب. 15: 1392فر،

رکزی، امکان دســترســی به منابع نفت و گاز  . اهداف ژئواکونومیک: گشــایش راه حیاتی ترانزیت بین پاکســتان و بازار آســیای م  

 کشورهای آسیای مرکزی، تبدیل شدن به مرکز ترانزیت انرژی در آسیای جنوبی و تبدیل افغانستان به بازار کاالهای مصرفی.  

 *ابزارهای پاکستان برای رسیدن به اهداف و منافع مورد نظرش در افغانستان عبارت اند از: 
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 (I. S. Iت ارتش پاکستان). سازمان امنیت و اطالعا

 . گروههای تندرو پشتون مثل طالبان

 . پشتون های پاکستان که با پشتون های افغانستان ارتباط تنگاتنگ قومی و مذهبی دارند.  

 . مدارس مذهبی پاکستان که به تعلیم نیروهای تندرو پشتون می پردازند.  

 ن ارتباط تنگاتنگی دارند.  . شبکه ی القاعده که با محافل تندرو مذهبی در پاکستا

 . حکومت و وزارت خارجه ی پاکستان که در محافل بین المللی تاکنون به عنوان حامیان طالبان ظاهر شده اند.  

 سیاست چین -4-1-6

 سیاست چین در افغانستان تابع پنج مالحظه ی اساسی است: 

 ای خود به منزله ی تهدید می نگرد.  . رقابت با آمریکا، که حضور این کشور را در جوار مرزهای خود بر

 . رقابت با هند، چون این کشور را رقیب و دشمن دیرینه ی خود می داند.  

 (.   Slaten,2009. جلوگیری از بنیادگرایی در افغانستان به علت خطر احتمالی گسترش آن در بین مسلمان ایغور ایالت سین کیانگ)

 ی طرفانه در قبال عالیق این کشور در افغانستان. . مالحظه ی روابطش با پاکستان و سیاست ب

 . مالحظه ی روابطش با روسیه و ایران و حمایت از فرایند صلح در افغانستان.  

بنابه دالیل باال سیاست چین نسبت به افغانستان یک سیاست ناهمگون است. بنابراین همواره شاهد بی ثباتی در مواضع           

 (   37: 1381پکن نسبت به افغانستان بوده ایم. )شفیعی، 

ست          شورهای تازه ا ستان به علت اینکه خود ک ستان و تاجیک سیای مرکزی، یعنی ترکمن ستان در آ سایه ی افغان قالل دو هم

یافته از شوروی سابق هستند و قدرت ملی فرامرزی ندارند، خود سیاست ها و اهداف مشخص و مستقلی را نمی توانند در این کشور 

 دنبال کنند و عمدتا سیاست ها و عالیقشان متاثر از بازیگران قدرتمند تر مانند ایران، روسیه و ایاالت متحده ی آمریکا می باشد.  

 طقه ای  قدرت های من -2-6

بازیگران عمده ی منطقه ای را با توجه به اهداف و سیاست هایشان به دو گروه که دارای اهداف و منافع متضاد و مشترک 

 در برخی موارد هستند می توان تقسیم کرد: 

 عربستان سعودی -1-2-6

منطقه ای محسوب نمی شود ولی    گرچه عربستان سعودی از نظر فاصله ی جغرافیایی که با افغانستان دارد جزو بازیگران     

(. باید جزو بازیگران منطقه ای JOSSE, 2010,62به علت تاثیرگذاری با واســطه ای )پاکســتان( که بر تحوالت این کشــور دارد) 

 محسوب شود. انگیزه های آشکار عربستان را می توان در سه مورد خالصه کرد: 

مذهبی      نافع  هداف و م ــتر    _. پیگیری ا یک ) گسـ یدئولوژ ــم(               ا بانیسـ طال یت از  ما با ابزار ح تان  ــ غانسـ هابی دراف ــالم و ش اسـ

(Mir,2010,13.) 

 (.Ibid, p. 46. پیگیری منافع ژئواکونومیک و حمایت از شرکت های فعال در بازسازی افغانستان مانند صندوق توسعه سعودی). 

 فزایش نفوذ رقبای منطقه ای مانند ایران. . پیگیری اهداف و منافع ژئواستراتژیک مانند گسترش حوزه ی نفوذ و مقابله با ا

 امارات متحده ی عربی   - 2-6 -2

ست های                        سیا سا  سا سعودی قرار دارد. ا ستان  ست های کلی عرب سیا ستای  شور نیز در را ست ها و اهداف این ک سیا

ست ها و           سیا ستای  شورای همکاری خلیج فارس اعم از امارات متحده ی عربی، قطر و. . . در را شورهای  ستان  ک اهداف کلی عرب

سعودی قرار دارد و سیاست های هریک از این کشورها فقط در بعضی موارد خاص از نظر منافع اقتصادی و یا سیاسی و. . . ممکن           
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است خاص تر از سیاست های کلی تر عربستان سعودی باشد. گرچه نباید از یاد برد که علت وجودی کشورهای این حوزه استعمار          

سازمان   ست های ابرقدرت هایی مانند ایاالت متحده ی امریکا       بوده و  سیا ستای  شورای همکاری خلیج فارس نیز در را هایی مانند 

 بوجود آمده است. 

امارات متحده ی عربی، نیز به عنوان یکی از کشورهای همسو با عربستان سعودی در افغانستان به ایفای نقش می پردازد      

ــور را می توان د ــطح منطقه و بر بازیگران قدرتمند و اهداف خاص این کشـ ر افزایش قدرت ملی و میزان نفوذ و تاثیر گذاری در سـ

شور در           صادی این ک ست های خاص اقت سیا صادی نیز غافل ماند و از  ست. گرچه نمی توان از نقش منافع اقت منطقه مانند ایران دان

 افغانستان چشم پوشید.  

 ترکیه   -3-2-6

ست ها و اهداف ترکیه در ا    شی از         سیا شی اهداف و منافع ملی، الزامات نا سمت، الزامات نا سه ق ستان را می توان به  فغان

رقابت های سنتی ژئوپلیتیک منطقه ای )مانند رقابت با گسترش قدرت و نفوذ ایران و تالش برای ارائه ی مدل الئیک حکومت خود   

ــی از محیط بین المللی و نیاز ترکیه  ــتان ( و الزامات ناشـ به ایفای نقش فرامنطقه ای و افزایش قدرت و وزن ژئوپلیتیکی در افغانسـ

ــیم دیگر می توان برای   ــت. در تقس ــویت در ناتو، اتحادیه اروپا و. . . ( از طریق این نقش فرامنطقه ای دانس منطقه ای) در قالب عض

قالب عام و خاص مورد بررسی قرار داد و  درک بهتر از عالیق و منافع ترکیه در افغانستان، اهداف و سیاست های این کشور را در دو     

ــویت در ناتو                     ــد که برای تامین اهداف و منافع خاص مانند افزایش حوزه ی نفوذ به ایفای نقش در قالب عام مانند عضـ مدعی شـ

ست        سیدن به اهدافش در قالب نیروهای بین المللی نظیر ناتو، ابزارهای غیرم شور نیز برای ر ست. ابزارهای این ک قیم نظیر پرداخته ا

دیپلماتیک از  -حمایت سیاسی، مالی و. . . از پاکستان می باشد. تاثیرگذاری در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی و سیاسی         

 (.http://www.csr.ir/departments.aspxاهداف دولتمردان ترکیه بوده است) سوری به نقل از 

 

 کشورهای آسیای مرکزی  -4-2-6

سیای مرکزی تاثیر بگذارد، اما        با آنکه تحوالت افغا شورهای آ ستقیم بر امنیت و منافع ملی ک ست به طور م ستان می توان ن

ستان بوده            شورها به بحران افغان صادی آنها، مانع از توجه جدی این ک شورها و عمدتا فقر اقت شکالت داخلی خود این ک سائل و م م

 است. 

 بطه با افغانستاناهداف و سیاست های کلی کشورهای آسیای مرکزی در را

 به نظر می رسد کشورهای آسیای مرکزی چهار راهبرد مشخص در رابطه با افغانستان داشته اند: 

ستان به         سترش ناامنی و افراط گرایی از افغان ستقالل و امنیت ملی خود در برابر گ ضی خود و حفظ ا . تالش برای حفظ تمامیت ار

 طرف خود. 

 یت تدارکاتی از ائتالف شمال که با آنها پیوند قومی و فرهنگی دارند. . اتخاذ سیاست تدافعی و نیز حما

 . پیگیری منافع اقتصادی خود با توجه به راه ترانزیتی افغانستان به جنوب آسیا و اقیانوس هند.  

 . تالش برای افزایش نقش مشارکت و وزن سیاسی احزاب عضو ائتالف شمال در حکومت مرکزی. 

ستان بیشتر تابع نقش ایران و روسیه بوده و به همین دلیل بیشتر        الزم به توضیح است ک   ه نقش کشورهای آسیای مرکزی در افغان

 عنوان کانالی برای ارائه ی کمک به ائتالف شمال نقش آفرینی کرده اند.  

 هند -2-2-6
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تحوالت افغانستان بر این کشور می    با توجه به روابط قدرت در منطقه ی آسیای جنوبی و سابقه ی تاریخی و بااهمیت تاثیر گذاری   

 توان به صورت کلی، مهمترین محورهای سیاست هند در افغانستان را در این موارد جستجو کرد: 

ــتان، تالش برای ایجاد دولتی که حداقل منافع ممکن هند را تامین کند و  ــتان در افغانسـ خنثی کردن تالش های پاکسـ

ی داخلی افغانستان را بر مسئله کشمیر را خنثی کند. یکی دیگر از سیاست ها و اهداف        تهدیدهای احتمالی مانند سرایت بحران ها 

ست)امامزاده فر،         شین این کشور دان سالمی به مناطق و ایاالت مسلمان ن (. 14: 1392هند جلوگیری از نفوذ و گسترش بنیادگرایی ا

های روبه افزایش برای تامین انرژی و نفت و گاز از طریق هدف بلند مدت هند در حوزه ی ژئواکونومیک و اقتصــادی را می توان نیاز

صلح و امنیت مناطق تولیدکننده و          سیای جنوبی و به طور کلی تامین  ستان و منطقه ی آ صلح در افغان شکل دادن به  تالش برای 

 (.Mukhopadhaya,2010: 34مسیرهای ترانزیت منابع انرژی به سوی این کشوردانست) 

 روسیه -6 -3-2

شور چندین هدف را به             شود. این ک سوب می  ستان مح صحنه ی افغان صلی  سیه به عنوان یکی از بازیگران تاریخی و ا رو

 صورت واضح در افغانستان دنبال می کند:  

 (.   Watson,2008. کاهش نفوذ ایاالت متحده آمریکا و افزایش نفوذ و قدرت خود)

 . حمایت از تشکیل دولت فراگیر در افغانستان

ستان و کاهش نفوذ        سیای مرکزی با تالش برای پیوند دادن آنها به آبهای آزاد از طریق افغان شورهای آ صادی در ک . ایجاد تحول اقت

 (.F.P. Nopens,2010: 14بازیگران رقیب خود در آسیای مرکزی و افغانستان)   

 (. Ibid, p: 15د مانند چچن)    . پیشگیری از رشدرادیکالیسم اسالمی و گسترش آن به مناطق مسلمان نشین خو

 . تالش برای تقویت نیروهای همسو با اهداف و منافع خود در افغانستان.  

 قدرت های فرامنطقه ای  -3-6

 ایاالت متحده ی امریکا -1-3-6

 سیاست ایاالت متحده در افغانستان سه مرحله ی اساسی را طی کرده است: 

 هدین علیه روسها و حکومت کمونیستی افغانستان . مبارزه با کمونیسم در شکل تقویت مجا

ستان و اجرای تئوری مجاهد در برابر           شدید جنگ در افغان ضد آمریکایی در قالب ت ضتهای رهایی بخش و  سرکوب انقالبات و نه  .

 مجاهد

اده از موقعیت ژئوپلیتیک . مبارزه با تروریسم و تالش برای تثبیت هژمونی خود در سیستم های ژئوپلیتیک مجاور افغانستان با استف     

 (38: 1381این کشور. )شفیعی، 

 

 اهداف آمریکا در افغانستان

ست، سیطره بر منابع اورانیوم           ستان که در مناطق شمال این کشور واقع شده ا . اهداف ژئوپلیتیک: سیطره بر منابع نفت و گاز افغان

سیطره ی فره         ست،  شده ا شور واقع  ستان که در جنوب غرب این ک شگاه )       افغان سیس مدارس و دان شکل تا ستان در  نگی بر افغان

 دانشکده مهندسی کابل( و مهمتر از همه روی کار آوردن یک حکومت الئیک در افغانستان.  

ستان) نادر پور،     ضور دائمی در افغان ستراتژیک: مهار ج. ا. ایران از طریق ح سترده کردن نفوذ خود در  53-54: 1384. اهداف ژئوا (. گ

سیه،       شرق افغان  ستان با هدف رقابت و نفوذ در حریم جغرافیایی رو ضور موثردر افغان ستان و حیات خلوت ایران در منطقه هرات)ح

(. حضور موثر در جنوب و مرکز آسیا با هدف کنترل گرایشهای بنیادگرایانه    79: 1391چین و هند به عنوان رقبا)توحیدفام و پایدار، 
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پاکستان؛ بسط دامنه فعالیت ناتو تا مرزهای چین براساس طرح مشارکت برای صلح ناتو و زمینه      و نیز مهار توانایی هسته ای هند و  

 (. 15: 1383سازی برای ایجاد پایگاههای نظامی و استراتژیک خود در افغانستان) رحمانی،

این منطقه تخمین زده شده    میلیارد بشکه نفت در  200تا  90. اهداف ژئواکونومیک: سیطره بر منابع نفت و گاز آسیای مرکزی که   

اســت، گســترش خطوط انتقال انرژی با هدف کاهش آســیب پذیری شــریان حیات اقتصــادی غرب و انتقال خط لوله ی گاز و نفت 

 (. 39آسیای مرکزی و خزر به دریای آزاد با هدف کاهش اهمیت استراتژیک ایران)همان، 

 ستان:  ابزارهای آمریکا برای پیش برد سیاست هایش در افغان 

 . حمایت نظامی، ما لی واطالعاتی از گروههای همسو با سیاست های خود 

 . کارشکنی در فرایند صلح بین گروههای معارض داخلی در افغانستان

 . استفاده از سرویس های اطالعاتی  

 و طالبان. ترغیب کشورهایی نظیر پاکستان، عربستان و امارات متحده ی عربی جهت کمک به طرف پشتون مخاصمات 

 . تقویت و تجهیز طالبان و گروههایی که با ایران و روسیه ناسازگارند.  

 اتحادیه ی اروپا -2-3-6

ــیاســت های کلی اش همســو با اهداف و منافع بازیگر درجه اول   از دیگر بازیگران فرامنطقه ای درجه دوم که اهداف و س

ــت. اه   ــت، اتحادیه ی اروپاس ــتان یعنی آمریکاس ــحنه ی افغانس ــورت کلی در بین یکایک   ص ــورهای اتحادیه ی اروپا به ص داف کش

شد. تامین امنیت انرژی و تداوم جریان انتقال آن به عنوان        کشورهای اتحادیه همسو و در برخی موارد مخصوص همان کشور می با

فغانستان در مجاورت منابع   کلید تامین امنیت اقتصادی اتحادیه ی اروپا باعث توجه ویژه ی کشورهای عضو آن به موقعیت کلیدی ا   

انرژی شده است. البته نباید از نظر دورداشت که برخی کشورهای اتحادیه ی اروپا نظیر انگلستان در راستای سیاست حضور دائم به          

 (.cabinet,2009دنبال احیا و ایفای نقش تاریخی خود در افغانستان ومنطقه شبه قاره هستند)

 ژاپن -3-3-6

ضور نیروهای            اهداف و منافع تعری شد. ح صادی می با شتر اهداف ژئواکونومیکی و اقت ستان بی شده برای ژاپن در افغان ف 

شور         ستای تامین این اهداف توجیه کرد. به طور کلی می توان گفت که این ک ستان را نیز می توان در را شور در افغان نظامی این ک

فزایش توان اقتصادی خود می داند. ابزارهای این کشور در کوتاه مدت و   تامین امنیت و بقا و منافع و افزایش قدرت ملی خود را در ا

ستان )        سازی افغان شرکت در کمک های بین المللی در باز ستفاده از ابزارها و نهادهای بین المللی نظیر  میلیون  500در بلندمدت ا

ه این کشور و تالش برای فعال کردن مسیر   دالر در دو ونیم سال(، افزایش سرمایه گذاری در بخش زیرساختی و گسترش صادرات ب     

 ترانزیتی افغانستان به آسیای مرکزی است. 

 ( سازمان ملل متحد ) ایساف -4-3-6

ستان در         ست که برای کمک به ایجاد دولت در افغان صلح( عنوان نیرویی ا ساف)نیروهای بین المللی کمک به امنیت و  ای

ستان مشهود است )      75نیرو در بوجود آمد. گسترش فعالیت این   2001دسامبر   (. سازمان  www.fco.gov.ukدرصد خاک افغان

ــازمان عمل می کنند برای ایجاد ثبات و          ــلح که حالتی بین المللی که تحت فرمان این سـ ملل این نیروها را تحت عنوان حافظ صـ

ده ی ناتو می باشد که نیروهایی از سی   امنیت و صلح به این کشور اعزام داشته است.  در حال حاضر رهبری نیروهای ایساف، بر عه      

(.اهداف و سیاست های این سازمان در ظاهر به صورت     www.opentext.org.geکشور جهان را به افغانستان گسیل داشته اند)    

صلح بین الملل تعریف           ستان و  صلح و امنیت افغان صلی خود را در تامین  ست و هدف ا ستقل از نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا م

 کرد.  
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ــاس اهداف و منافع و ابزارها نیروهای    تجزیه و تحلیل -7 ــتان براس ــناریوهای قابل پیش بینی برای بازیگران عمده در افغانس : س

 عمده

ستراتژی ها و           ستان و همین طور اهداف، امکانات و ا صحنه ی افغان شده در  شاره  با توجه به بازیگران و نیروهای عمده ا

توان تصویر محتمل از سناریوهای افغانستان آینده و وزن و جایگاه هریک از بازیگران را به دست داد. روشن ابزارهای این نیروها، می 

سر تحقق اهداف هر           سازند؛ اما بر  شترین میزان و حداکثر اهداف و منافع خویش را محقق  شند بی ست هر کدام از نیروها می کو ا

نات و ابزارهای نیروهای دیگ       با اهداف و         نیرویی، اهداف و امکا نات هر طرف پس از تالقی  یانی دیگر، اهداف و امکا به ب ر قرار دارد. 

شتر      شود. هرچه تعداد و قدرت)مجموع( نیروهای طرفدار یک هدف بی شکار می  امکانات طرف های دیگر، میزان امکان پذیری اش آ

شتر خواهد بود و بالعکس اگر در یک حوزه اختالف نظر ب    شد، امکان تحقق آن بی شد، اغلب می     با شته با ین نیروهای دخیل وجود دا

 توان گفت نتیجه، معادل برآیند تالقی و تقابل نیروها خواهد بود.  

سپتامبر و حمله   11از نظر نگارنده جایگاه قدرت بازیگران عمده را در صحنه ی افغانستان می توان در مقطع قبل و بعد از حادثه ی  

ی آمریکا به خاک این کشــور تجزیه و تحلیل و اندازه گیری کرد. در این صــورت در مقطع ی ائتالف جهانی علیه تروریســم به رهبر

سطح         سه  سب میزان نفوذ و تاثیر گذاری در  ستان به رهبری آمریکا الگوهای زیر را می توان از بازیگران بر ح قبل از حمله به افغان

 اصلی، شبه پیرامونی، پیرامونی ارائه داد: 

 ن، پاکستان، روسیه و گروههای داخلی افغانبازیگران اصلی: ایرا

 بازیگران شبه پیرامونی: آمریکا، عربستان، هند، چین، کشورهای آسیای مرکزی و سازمان ملل

 (.  41: 1381بازیگران پیرامونی: اتحادیه ی اروپا، ژاپن و سایرین)شفیعی، 

ستان جایگاه بازیگران در رده  شکل      در مقطع بعد از حمله ی آمریکا به افغان شود و  سه گانه ی فوق دچار تغییرات عمده می  بندی 

 زیر را می یابد:  

 بازیگران اصلی، که خود به دو گروه قابل تقسیم هستند:  

 بازیگران اصلی درجه یک: ایاالت متحده ی آمریکا  

 بازیگران اصلی درجه دو: اتحادیه اروپا، ژاپن و سازمان ملل

 تان،  بازیگران شبه پیرامونی: ایران، پاکس

 بازیگران پیرامونی: چین، هند، عربستان سعودی، امارات متحده ی عربی، ترکیه وکشورهای آسیای مرکزی. 

سناریوهای مطرح برای جایگاه        سد  سوم و تا زمان خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا به نظر می ر حال در مقطع زمانی 

صورت    ستان بدین  شاهد تغییرات عمیق در جایگاه        بازیگران و روابط قدرت در آینده ی افغان صورت  شد، در این  قابل پیش بینی با

ــتگی عمیق به ابزارهای اعمال    ــبه پیرامونی خواهیم بود امری که تا حد زیادی نیز وابس ــلی، پیرامونی و ش بازیگران در رده های اص

 قدرت بازیگران خواهد داشت. 

حنه ی افغانستان به نظر می رسد بتوان از دو حالت کلی رقابت    براساس ارزیابی نیروهای عمده و ابزارهای ایشان در ص       

و یا همکاری و تعامل سخن گفت که با توجه به تقسیمات اشاره شده برای بازیگران می توان در چهار سناریو به برآورد آینده رقابت       

 های قدرت در افغانستان پرداخت. 

سایگان اصلی ) پاکستان و ایران( که خود در قالب دو سناریوی مجزا قابل      . سناریوی اول ))همسایگان((: افزایش نقش و قدرت هم  1

ستان، که با توجه به روند تاریخی رقابت های این دو به نظر         صحنه ی افغان ستان در  ست، همکاری ایران و پاک ست؛ حالت نخ طرح ا

سوم، منطقه ای یا فرامنطقه ای و ایجاد قوانین      صورت دخالت نیروی  سد تنها در  سازوکارهای منطقه ای و فرامنطقه ای و   می ر و 
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ــحنه ی     ــتان در ص ــد. حالت دوم، همان رقابت تاریخی ایران و پاکس ــور باش ــور و پایبندی به آن نهاد قابل تص ــویت هر دو کش عض

س              شور و نیز  ستان و این دو ک شت که نتایج خاص برای افغان شترین احتمال وقوع را در آینده خواهد دا ست که بی ستان ا ایر افغان

بازیگران همسایه و منطقه ای و فرامنطقه ای خواهد داشت. همانطور که اشاره شد سایر همسایگان به صورت محدودتر در افغانستان 

به دنبال منافع خاص تر اقتصادی و محدودتر از آن منافع ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک هستند خود را معموال با یکی از دو همسایه ی 

 د.  اصلی همراه می کنن

شتر به دنبال افزایش        2 سعودی، امارات، ترکیه( بی ستان  سناریوی دوم ))بازیگران منطقه ای((: بازیگران عمده ی منطقه ای )عرب  .

نفوذ خود و کاهش نفوذ رقبای خود مانند ایران هســتند. با توجه به اهداف و منافع و نیز ابزارهای در دســترس هرکدام به نظر می   

حالت اول و قدرت گیری دوباره ی ایران و پاکســتان و وقوع رقابت بین این دو همان جبهه بندی ســابق و رســد با وقوع ســناریوی 

حمایت این کشورها از پاکستان را شاهد باشیم. گرچه دو بازیگر تاثیرگذارتر منطقه ای یعنی روسیه در درجه ی اول و تاجیکستان        

ــو با ایران خواهند بود. درک حمای      ت یا عدم حمایت دو بازیگر دیگر منطقه ای یعنی هند و چین از یکی از        در درجه ی دوم همسـ

طرفین رقیب و یا پیگیری منافع خود به صورت مستقل نیز با فهم رقابت های تاریخی بین هند و پاکستان، هند و چین و وابسته به    

واند حداکثر منافع مدنظرشان را خصوصا    درک خود این کشورها از این موضوع که حضور در این جبهه بندی ها به چه میزان می ت   

ــان در    ــورها را با کم کردن یا از بین بردن منافعش ــنتی این کش ــادی تامین نماید و تهدیدات رقبای س از نظر ژئواکونومیکی و اقتص

 افغانستان رفع کند قابل تحلیل می نماید.  

فغانستان و حضور پررنگ تر نیروها و بازیگران فرامنطقه ای   . سناریوی سوم ))بازیگران فرامنطقه ای((: با توجه به وضعیت کنونی ا   3

سازمان ملل متحد و         سط بازیگران فرامنطقه ای نظیر ایاالت متحده ی امریکا، اتحادیه اروپا و  صلی تو شور و ایفای نقش ا در این ک

صلی )ایرا        سایگان ا شبه پیرامونی هم ستان و نقش  سطوح قدرت افغان ستان( و نقش پیرامونی  نقش مرکزی این بازیگران در  ن و پاک

بازیگران منطقه ای نظیر ترکیه و عربســتان ســعودی و امارات متحده ی عربی می توان پیش بینی نمود که نقش و جایگاه بازیگران 

 دچار تحول در سطوح روابط قدرت خواهد شد.  

 ران و آمریکا((:  . سناریوی چهارم )) بهبود روابط بازیگر اصلی کنونی و بازیگر سنتی ناهمسو، ای4

تحول مهم دیگری که می تواند باعث قرارگیری ایران در حلقه ی مرکزی قدرت در افغانستان شود، عادی شدن روابط ایران و ایاالت 

سالمت        صل م شروع آن را با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا و تالش و برای حل و ف ست که می توان نقطه ی  متحده ی آمریکا

ــیدن ب ــدن روابط در افزایش وزن ژئوپلیتیک و  آمیز و رس ــاهده کرد، نتایج این عادی ش ه توافق با غرب و آمریکا و احیای برجام مش

نقش کلیدی یافتن ایران در معادالت منطقه ای و جهانی و کاهش و از بین رفتن برخی تهدیدات داخلی و خارجی در حوزه های             

شی از اعما    صادی و. . . که نا ست، از نتایج مثبت      نظامی، امنیتی، اقت شور ا سط این ک ل قدرت آمریکا و فعال کردن این کانون ها تو

ستفاده از فرصت ها و ابزارهای منطقه ای و افزایش          سب ا شدن روابط می تواند زمان منا شد. عادی  شدن روابط دیده خواهد  عادی 

ر نقش و جایگاه ایران در معادالت افغانســتان نیز قدرت ایران در ســطح بین الملل شــود. تاثیر عادی شــدن روابط ایران و آمریکا، د

مشهود خواهد بود. علت محور قرار گرفتن قدرت ایران در تحوالت افغانستان با عادی شدن روابط ایران وآمریکا به استفاده ی ایران      

ــورمانند موقعیت  ژئوپلیتیک، ژئوکالچرال و از دو برگ برنده ی مکمل هم یعنی نقاط خاص قوت مربوط به ایران و ابزارهای این کشـ

ستان و نیز چتر حمایتی بین المللی از اقدامات ایران در این کشور خواهد بود. عادی شدن روابط ایران و      ژئواکونومیک ایران در افغان

 آمریکا و ایجاد روند همکاری بین این دوکشور باعث قوی تر شدن ابزارهای اعمال قدرت ایران در افغانستان خواهد شد.  

 تیجه گیرین 
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شده و نیز نقش و اهمیت جایگاه           شاره  سی اهداف، امکانات و ابزارهای بازیگران عمده ا شد تا با برر شتار تالش  در این نو

سطح         سه  ضور و نقش آفرینی بازیگران در  ستان در نظام منطقه ای و بین المللی، به تبیین علل ح ستراتژیک افغان ژئوپلیتیک و ژئوا

طقه ای و بازیگران فرامنطقه ای پرداخته شود. با بررسی سوابق بازیگران سنتی و جدید از نظر اهداف، منافع      همسایگان، بازیگران من 

و ابزارها و اشـاره به مقاطع زمانی حضـور ایشـان در افغانسـتان به ارائه ی تحلیل در مورد روابط قدرت و جایگاه هرکدام از بازیگران     

ــوال اصــلی تحقیق  ــخ به س ــپتامبر 11که در پی تبیین روابط بازیگران در مقطع قبل و بعد از حادثه ی  پرداختیم. در پاس  2001س

ــاره به روابط و جبهه بندی های موجود بین     ــت ها و ابزارهای هرکدام از بازیگران و نیز اش ــیاس ــی اهداف و س میالدی بود با بررس

سیم بندی بازیگران به ترتیب اولویت د  شبه پیرامونی و پیرامونی گردید.     بازیگران در دو مقطع فوق، باعث تق سه حلقه ی مرکزی،  ر 

ســپس با توجه به اینکه پس از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا، در ســیاســت های کلی این کشــور انتظارات تغییرات و تحوالت 

گرایش های   گســترده نســبت به دوره قبل می رود، به بررســی موضــع رییس جمهور جدید آمریکا از حزب دمکرات که با توجه به 

ــور در              ــخت افزاری ترجیح می دهد و احتمال کاهش دخالت نیروهای نظامی این کشـ حزبی رویکرد نرم افزاری را به رویکرد سـ

ــتان، به تبیین  ــاره به تغییرات احتمالی قدرت     4افغانس ــناریو اش ــدن این رویکرد پرداختیم. اولین س ــورت عملی ش ــناریو در ص س

ازیگر سنتی افغانستان یعنی ایران و پاکستان در حلقه ی قدرت دارد. سناریوی دوم، به روشن تر      همسایگان، خصوصا دو همسایه و ب    

ــتان و. . . پس از خروج نیروهای               ــیه وترکیه و عربسـ ــدن افزایش و یا کاهش تاثیرگذاری بازیگران منطقه ای نظیر هند و روسـ شـ

صلی   آمریکایی می پردازد. سناریوی سوم به تبیین نقش و جایگاه بازیگ   ران فرامنطقه ای و تغییرات موجود در صورت خروج بازیگر ا

کنونی یعنی ایاالت متحده ی آمریکا می پردازد. ســناریوی چهارم نیز به بررســی وقوع یک احتمال یعنی عادی شــدن روابط بازیگر 

ج احتمالی آن را برای ایران درسطح  سنتی و بازیگر جدید صحنه ی افغانستان، یعنی ایران و ایاالت متحده ی آمریکا پرداخته و نتای   

 منطقه و بین المللی با تاکید تحلیل می کند.  

ــکل گیری روابط جدیدتر و                 ــناریوهای احتمالی باعث تغییرات عمده در نقش و جایگاه بازیگران و شـ وقوع هریک از سـ

ستان و در عرصه های داخلی و خارجی یکایک بازیگ    ران دخیل در این کشور خواهد شد    متفاوت تر قدرت در صحنه ی داخلی افغان

ــورهایی خواهند بود که آمادگی باالتری برای برخورد فعال را به جای برخورد منفعالنه و در انتظار  ــحنه کش و بازیگران پیروز این ص

 تحوالت آینده بودن را در پیش بینی ها و برنامه ریزی های خود وارد کنند.  
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 زمینه های همگرایی و صلح اسرائیل و امارات متحده عربی 

 ییخدا یبهرامعل ،ی، مسعود عبد یابوالخان یپور، عل یعباس عل

 السالم، تهران هیعل نیاعظم)ص(، دانشگاه جامع امام حس امبریدانشکده پ ،یاسیس یایارجغرافیدانش 1
 السالم، تهران.  هیعل نیدانشگاه جامع امام حس ،یجغرافیای نظام یدانشجوی دکتر 2

 رانینور ا امیدانشگاه پ ،یدانشکده علوم اجتماع ،یاسیعلوم س یمرب 3

 ن. تهرایدانشگاه خوارم ،یاسیس یایجغراف یدانش آموخته دکتر 4

 چکیده

 یعرب یو خصوصا کشورها گانیبا جهان اسالم، همسا انیپا یخود دچار منازعات ب یریاز  زمان شکل گ یستیونیصه میرژ

 ینید ،یبه لحاظ زبان ییایدر منطقه جغراف یریقرارگ م،یرژ نیا یبودن علت وجود یدار نبودن و ساختگ شهیبوده است. ر

از جهان  یکه اعراب آن را متعلق به خود و مسلمانان  جزئ ییها نیزمدر سر افتنیو ظهور رامونینامتجانس با پ یو مذهب

و تنش ها،  افتهی طرهیو... بر آن س یو فرهنگ یاسیس ،یو نظام یتیامن یها ییتا واگرا دیدانستند سبب گرد یاسالم م

 استیس یبه طراح دارها را وا ستیونیصه ت،یو مقبول تیعدم مشروع نیرا منجر گردد. ا یانیپا یب ییو جنگ ها داتیتهد

و از  ندینما جادیخود ا یرا برا یو منطقه ا یالملل نیثبات ب یها هیکرد تا پا یتیو امن یاسیخاص س یها یها و استراتـژ

کشور و  کیبه عنوان  افتنی تیرسم تیو در نها یینفوذ و سپس همگرا یها و فرصت ها نهیکاسته و زم داتیتهد نهیهز

خود باشند. توافقنامه صلح  یبرا داریپا تیامن نیقدرت و تام شیبه اجرا درآورند تا شاهد افزا ممشروع را گام به گا میرژ

 یو عاد کیپلماتیروابط د یصلح، برقرار مانیپ م،یتوافقنامه صلح ابراه یکه به صورت رسم یو امارات متحده عرب لیاسرائ

 هیانیب یم. و در ط2020اوت  13 خیشود، در تار یده مینام لیو حکومت اسرائ یامارات متحده عرب نیکامل روابط ب یساز

و اردن  1979بعد از مصر در  یکشور عرب نیبه سوم لیتبد یو امارات متحده عرب لیاسرائ کا،یمتحده آمر االتیمشترک ا

 جیخلکشور  نینخست نیشده اعالم کرد. امارات همچن یساز یو عاد یرا علن لیشد که رسما روابط خود با اسرائ 1994در 

به دنبال  یلیو تحل یفیشود. مقاله حاضر به روش توص یم لیبا اسرائ یساز و صلح ساز یعاد نیا شرویفارس است که پ

در پاسخ  ست؟یچ لیاسرائ میو رژ یامارات متحده عرب ییهمگرا یها نهیعلل و زم نیسوال است که مهم تر نیپاسخ به ا

 تیاهم ،یتیو امن ینظام یها یهمکار ل،یاسرائ یرامونیراهبرد پ هدر نظر گرفته شد ک هیفرض نیبه پرسش طرح شده ا

و کاستن از قدرت و نفوذ منطقه  رانیج. ا. ا تیمنافع و امن دیو فناورانه، تهد یعلم یها یهمکار ک،یو ژئواکونوم کیتیژئوپل

 .بوده است لیو اسرائ یامارات متحده عرب نیصلح ب مانیو انعقاد پ ییهمگرا یراهبرد یجنبه ها رانیا یا

 همگرایی، اسرائیل، امارات متحده عربی، پیمان صلح، جنوبغرب آسیا.کلمات کلیدی: 
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 قدمهم

ــال  ــیبا اتحاد هفت ام یامارات متحده عرب یالدیم 1971در س ــارجه، عمان، عجمان، فج ،یدب ،یکوچک ابوظب نیرنش و   رهیش

 یدر جنوبغرب یموفق فدرال پادشاه ونیتوان تنها فدراس یرا م هیاتحاد نیشکل گرفت و عضو سازمان ملل متحد شد.  ا مهیراس الخ

 دیرس  هیاتحاد یعال یشورا  بیم. به تصو  1971در دوم دسامبر   ونیفدراس  نیا ساسنامه  فارس دانست. ا  جیجنوب خل هیو حاش  ایآس 

ش  خیو ش  برابر شناخت.   گریکدیو... با  یمال ییتوانا ن،یوسعت سرزم   ت،یهفت گانه عضو را بدون درنظر گرفتن تعداد جمع  یها نین

سنامه، رهبر   نیبه موجب ا سا سال با  هیاتحاد یا ش  یکیحاکم  اریبه اخت دیهرچهار ش  خیاز  در عمل از  یول رد،یعضو قرار گ  یها نین

 سیسالگرد تاس   نیم. پنجاهم 2021(. امارات در 162: 1372شده است)مجتهدزاده،    میتقس  یو دب یابوظب انیابتدا قدرت امارات م

م. دولت  2004 سال . در یاس ینسبتا محدود س   شرفت یاما پ ،یو توسعه اجتماع  یقرن رشد اقتصاد   میخود را جشن خواهد گرفت؛ ن 

ست  س  نیبا نخ س یچالش  شکل گ  یداخل یا شد؛ وقت  یریخود پس از  ش    نیاول یمواجه  شاه آن  سلطان آل نه  دیزا خیپاد در  انیبن 

ستدالل ها بر ا   س   هیموجب زوال اتحاد ینظر بود که اختالفات داخل نیگذشت، گرچه ا شد، ثبات  س یخواهد   شتر یکشور ب  یداخل یا

(. در زمان 168: 1398 ،یو بخشــ یکرد)آدم رییم. تغ 2004ز با دوره قبل ا ســهیدر مقا یخارج اســتیســ د،یجد یشــد و با رهبر

 یکشورها گریفارس و د جیخل یبا کشورها کیم. بر محور روابط نزد 2004تا  1971امارات از  یخارج استیس د،یپادشاه فق استیر

روابط دوستانه و  جادیبر ا یامارات متحده عرب یریشکل گ نیآغاز یدر سال ها دیزا خی(. شPinto,2014:234استوار بود)  یاسالم

(.  Abdulla,2012کرد) دیتاک 1981در  سیفارس پس از تاس جیخل یهمکار یعرب و شورا هیعضو اتحاد یکشورها گریبا د کینزد

و  سم یتعهد به عرب ون،یفدراس  یریشکل گ  یدر طول سالها  یامارات متحده عرب یخارج است یبرجسته س   یها یژگیاز و گرید یکی

. 1دارد؛ از جمله:  یچند هدف اساس   یامارات متحده عرب یخارج است ی(. س Al-Mashat,2008:472بود) نیبه طور خاص فلسط 

ــازمان ها ،یخارج یتعامالت با دولت ها تیو تقو شیافزا ــاد یرفاه یافراد و سـ ــور و 2. یو اقتصـ ــتقالل کشـ . ثبات، قدرت و اسـ

هم در مفهوم و هم در اجرا وجود دارد ؛  ،یامارات متحده عرب یخارج اســـتیســـ زیمات یدوعامل برا ال،ح نیشـــهروندان خود. با ا

 ،یتیجمع بیهمچون اندازه و ترک ینیع طیاز شــرا یکشــور متاثر از مجموعه منحصــر به فرد نیا یخارج اســتیســ نکهینخســت ا

ــا ،ییای جغراف تی موقع ــط آنها محدود م   یو ثروت قرار دارد و تا حدود   یعیمنابع طب  گان، یهمسـ ــود، دوم، از آنجا  یتوسـ که   ییشـ

س  سال   یامارات متحده عرب ونیفدرا س  1971هفت نفره در  سط همان رهبر    سیم. تا شود که اجازه     یهفت نفره اداره م یشد، تو

شتن   س  یرعادیدرجه غ کیدا سازگار    نیو تح ست یس  یرا در دوره ها یشده  از تجربه و  در  که کند یاعطا م شان یبه ا یخارج ا

ست) آدم    یمنافع مل نیو تام هیاتحاد نیا یآن هدف بقا تینها شور ا ش  یک دو ابزار مهم  قیاز طر زیامر ن نی(. ا145: 1398 ،یو بخ

س ید یعنی ضو  ریاتحاد نظ یپلما شورا  تیع شت  رینظ یخارج یفارس و کمک ها جیخل یهمکار یدر   جیخل یهمکار یشورا  یبانیپ

خود با توجه به  یو خارج  یداخل یفائق آمدن بر چالش ها یبرا یشــود. امارات متحده عرب یم ســریم یالملل نیفارس و جامعه ب

ــل بحران ها و رفع تهد     یاش، برا یمنابع ذات  یها  تی محدود   نیتعامالت ب  یناچار به برقرار    یمل تی امن نیو تام  داتی حل و فصـ

ست. در اولو  یالملل ست ا  تیا سازه ها   نینخ شوربه مانند همه  س یس  یک ساز   ت،یبقاء و حفظ موجود ا،یدن یا رفع و دفع عوامل خطر

ــاخص ها  یامارات متحده عرب   یقدرت مل  یها  ییها و توانا   تی دارد. قابل  تی ارجح یمل تی حاکم  یبرا  ت،ی جمع ا،ی جغراف یدر شـ

سبت منابع چالش جغراف  ینظام یها تیاقتصاد و قابل  س  ییایبه ن س یو   فیتعر یاحتمال مناناش محدود و دچار عدم توازن با دش  یا

و  یخارج یخود به تعامالت با قدرت ها یخارج است یکشور کوچک براساس اهداف س    نیا نیکشور است، بنابرا   نیا یرقبا ایشده  

موازنه قدرت مثبت نسبت به منابع چالش ساز و    جادیحفظ استقالل و ا  ت،یاحساس امن  شیتعامالت پرداخته و به دنبال افزا تیتقو

با جهان اســالم،  انیپا یخود دچار منازعات ب یریاز  زمان شــکل گ ز،ین یســتیونیصــه میرژ نیود اســت. همچنخ فعبه ن دگریتهد

سا  شورها      گانیهم صا ک صو ست. ر  یعرب یو خ ساختگ  شه یبوده ا در منطقه  یریقرارگ م،یرژ نیا یبودن علت وجود یدار نبودن و 
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ــرزم افتنی و ظهور رامونینامتجانس با پ    یو مذهب  ینید ،یبه لحاظ زبان    ییای جغراف که اعراب آن را متعلق به خود و    ییها  نیدر سـ

سلمانان  جزئ  سالم م  یم سبب گرد    یاز جهان ا ستند  س یس  ،یو نظام یتیامن یها ییتا واگرا دیدان س  یو فرهنگ یا  طرهیو... بر آن 

 یها را وادار به طراح ست یونیصه  ت،یبولو مق تیعدم مشروع  نیرا منجر گردد. ا یانیپا یب ییو جنگ ها داتیو تنش ها، تهد افتهی

و از  ندینما جادیخود ا یرا برا یو منطقه ا یالملل نیثبات ب یها هیکرد تا پا یتیو امن یاسیخاص س یها یها و استراتــــژ استیس

 میرژ کشــور و کیبه عنوان  افتنی تیرســم تیو در نها یینفوذ و ســپس همگرا یها و فرصــت ها نهیکاســته و زم داتیتهد نهیهز

شاهد افزا    شروع را گام به گام به اجرا درآورند تا  شند. نبا  یبرا داریپا تیامن نیقدرت و تام شیم غافل   یخینکته تار نیاز ا دیخود با

 لیقدرت اسرائ  تیمعنا که، در نها نیو اعراب بود بد هودیدولت  انیم یآهن وارید یدور معتقد به استراتژ  انیاز سال  لیبود که، اسرائ 

 یم. گام به گام شاهد اجرا  21که در قرن  یاست، مسئله ا   لیاسرائ  ییشود اعراب متوجه شوند تنها انتخاب آنها شناسا     یمموجب 

شت   یزیو برنامه ر قیدق سرائ   م،یهست  کایمتحده آمر االتیا ریبزرگ نظ یقدرت ها یبانیشده و با پ صلح امارات و ا  نیدر ا زین لیکه 

ضع    ندیفرآ ست. در و سا  رانیموجود، ا تیقابل فهم ا شور به   نیا یکیفارس و نزد جیدر خل یامارات متحده عرب یگیبا توجه به هم ک

 هیعل یدیرا همواره تهد یو غرب یفرامنطقه ا یاســت، حضــور قدرت ها یپهنه آب نیا یکشــورها کیتنگه هرمز که گلوگاه اســتراتژ

صلح امارات   مانی(. موجب شده انعقاد پ 5: 1395،ی)ابوالخانمنبه عنوان دش  لیاسرائ  فیدانسته است. تعر   یمنطقه ا  تیثبات و امن

 یجنوب یدر مرزها لیشــود. حضــور اســرائ یتلق رانیج. ا. ا کیخارج نزد یدر مرزها تیامن هیعل یدیتهد م،یرژ نیبا ا یمتحده عرب

 کیبه منزله نزد لینگاه اسرائ از ،یفارس منجمله امارات متحده عرب جیخل هیحاش یبا کشورها کیتیو گستردن مناسبات ژئوپل  رانیا

و  یفیتوصــ وهیخود اســت. مقاله حاضــر، به شــ یمنطقه ا یو کاســتن از انزوا رانیج. ا. ا هیعل دیموازنه تهد جادیو ا رانیشــدن به ا

 هکه منجر ب لیو اســرائ یامارات متحده عرب ییعوامل موثر بر همگرا نیپرســش پاســخ دهد که مهم تر  نیتالش دارد به ا یلیتحل

 ل،یاسرائ یرامونیدر نظر گرفته شد که راهبرد پ هیفرض نیدر پاسخ به پرسش طرح شده ا ست؟یانعقاد توافق نامه صلح شده است، چ

 رانیج. ا. ا تی منافع و امن  دی و فناورانه، تهد    یعلم یها  یهمکار  ک،ی و ژئواکونوم کی تیژئوپل تی اهم ،یتیو امن ینظام  یها  یهمکار 

ــتن از قدرت و نفو ــلح ب مانیو انعقاد پ ییهمگرا یراهبرد یجنبه ها رانیا یمنطقه ا ذو کاس ــرائ یامارات متحده عرب نیص  لیو اس

 بوده است.

 ادبیات نظری

پردازان  هیاست و نظر زیزآمیجهان ست  یگران معتقد بودند که نوع روابط کشورها  لیتحل ،یالدیم 1950و  1940 یدر دهه ها

سان ها تعارض آم      نیروابط ب ییمعتقد به واقع گرا سرشت روابط ان  گرید یعده ا انیم نینمودند در ا یم یتلق زیکشورها را همانند 

شورها برا  نیکرده اند. بنابرا دیکتا یالملل نیبر هرج و مرج ب زین سب امن  یک قدرت  شیشان، افزا  یاهداف و منافع مل نیو تام تیک

شکل   یبعد از جنگ دوم جهان یدر فضا  یتازه ا یها هینظر جیبه تدر یالدیم 1950دانستند. از دهه   ینخست م  تیخود را در اولو

 ستندین انهیانسانها واقع گرا یو جنگ طلب یانسان انهیخصم جو رشتبر س یواقع گرا مبتن یسنت  یها دگاهیگرفت که معتقد بودند د

سعادت نها    نیو منجر به تام شد. در    یجامعه جهان یبرا ییصلح و  شر نخواهند  همچون کارل  یافراد یها هینظر انیم نیا و نوع ب

 ییراجع بع همگرا یو افکار عموم شــمندانینگاه اند رییو اثرات آن بر تغ یاســیو همکارانش در مورد روابط متقابل جوامع ســ چیدو

ست. از اوا  س یس  یواحد ها نیروابط ب لیدر تحل ییهمگرا یها هینظر یالدیم 1960دهه  لیقابل توجه بوده ا  یشتر یطرفداران ب یا

 یبرا یجوامع انســـان یو فن یاجتماع ،یاقتصـــاد یمعتقد به وجود بســـترها ییهمگرا یها هیاز طرفداران نظر یکردند. گروه دایپ

س یبودند و بر عوامل غ ییهمگرا س یر شر  یازهاین دگاهید نیتمرکز کرده بودند. از ا یا شورها و   یمتقابل جوامع ب که در چهارچوب ک

شناخته م  یملت ها س یس  یکه فراتر از واحدها یالملل نیب یسازمان ها  یریشکل گ  نیشدند و همچن  یمختلف  شورها را در   یا ک

ــگیپ رینظ یو اهداف واحد جهان یالملل نیب یها تیچتر فعال ریمختلف و ز یحوزه ها ــلح گرا یریشـ رفع فقر و  ،ییاز جنگ ها، صـ
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 نیکاهش جنگ ها و منازعات ب یکرد بســتر مناســب را برا یم قیتشــو ییو همگرا یهمکار یو... به ســو یالملل نیب تیامن نیتام

  یازهایدانسته و ن یحل و فصل مشکالت جامعه انسان یالزم برا تیدولت ها را فاقد کفا دگاه،ید نیکرد. طرفدارن ا یفراهم م یالملل

و  یوحدت جمع دیرا عامل تهد یاس یس  یها یبند میدانستنند و کشورها و وتقس    یکشورها م  ینیسرزم  یرا فراتر از مرزها یانسان 

 نیکه منجر به اختالفات ب یالملل نیو ب یاســیســ یها یمحو دســته بند یبرا ییتالش ها ییهمگرا اتیدانســتند. نظر یم یجهان

 یاس یس  خیکه همواره در طول تار یدانستند. تفکر  یم یالملل نیحل منازعات ب ییشدند، را راه حل نها  یم یکشورها و جوامع بشر  

س  کیبر وجود  یپردازان مبن هیاز نظر یعده ا انیجهان در م صلح و امن  یبرا یواحد جهان ونیفدرا و ظلم  ضیو رفع تبع تیتحقق 

شته ا  شان م  یخیهمانطور که تجارب تار یول ست وجود دا ست. در نظام کنون  ین شاهد    یجهان کیتیژئوپل یدهد همواره ناکام بوده ا

شکل گرفته   یروابط به علل مختلف نیو ا ردیگ یتا تخاصم را در بر م  یاز رقابت و همکار یفیکه ط میهست  یاس یس  یروابط واحدها

از  یکیقدرت را بعنوان  یشاخصه    ک،یتیژئوپل یها لیهستند. تحل  یو بررس  فهمقابل  یالملل نیب یواحدها یخارج است یو در س 

( 14: 1395 ،یکشورها دانسته)ابوالخان   کیتیروابط و مناسبات ژئوپل  یابیگسترش و عمق   ،یریشکل گ  ییثابت درک چرا یها هیپا

 نیپرهرج و مرج ســـاختار ب طیعنصـــر در مح نیا شیحفظ و افزا د،یتول قیرا از طر داتیو دفع تهد یبقا و رفاه مل ت،یامن نیو تام

ــرور یالملل ند. از د  یم یضـ به معنا    کی قدرت   شیافزا یکیتیژئوپل دگاه ی دان ــور   یو منطقه ا  یبرهم خوردن موازنه جهان   یکشـ

ساس ناامن    کیتیژئوپل شورها به همراه دارد. از ا  ریسا  یرا برا دیترس و تهد ،یشده و اح شورها برا  نیک  نیا صل حل و ف یمنظر ک

سائل مبادرت به افزا  ضم  نیتام یو برا ندینما یقدرت خود م شیم سع  تیبقا و امن نیو ت قدرت خود و  یساز  نهیش یدر ب یخود، 

کامال واقع  یبا نگاه کیتی. ژئوپلندینما یو تداوم موازنه قدرت م جادیدر ا یو دشــمنان خود ســع بانیقدرت رق شیاز افزا یریجلوگ

شورمحور م  تیمنا اسیمحور و مق انهیگرا شور را به منزله     کیهر  دیداند و تهد یرا در ک صر ک شور م  دیتهد یاز عنا نگرد.   یکل ک

صل  یکی سطوح تحل  نیتر یاز ا ست و بنابرا    ک،یتیدر ژئوپل لیواحدها و  شور ا س  نیک شورها و ارائه   یو چالش ها داتیتهد یبرر ک

کنند و هم   یم دیداند که هم تهد یم یدانسته و کشورها را کنشگر    خود یاساس   فیاز وظا یکیرا  تیامن نیو تام دیتول یراهکارها

ستون د   دیشوند. با  یم دیتهد شت که  ست یعامل جغراف یکیتیژئوپل لیفهم تحل گریتوجه دا شکل   یریکه عوامل ثابت و متغ ا را در 

 دیدر بازتول ییایعناصــر جغراف یائمد یها ییایکرده و با پو جادیمختلف ا یها اسیدر ســطوح و مق یکیتیژئوپل یدادن به کنش ها

ــائل ژئوپل ــورت یم ینینقش آفر یکیتیمداوم مس ــد اغلب منابع تنش و  کیتیدر ژئوپل لیکه واحد تحل یکند. در ص ــورمحور باش کش

و  یارضــ تیهم اغلب تمام دهایکشــور شــکل گرفته و هدف تهد رامونیو فراپ رامونیپ یداشــته و در فضــاها یخارج تیماه دیتهد

ش     یمل تیحاکم صل  گرانیکه کشورها را به عنوان باز  یزمان کیتیژئوپل لی(. تحل24: 1388 هان،یکشورهاست)   یم یعرصه جهان  یا

 پردازد: یموضوعات و مسائل کشورها م یفرض خود دانسته و براساس آن به بررس شیشناسد، چند اصل را پ

 است. یبررس ی.کشور واحد اصل1

صل 2 شورها در کنش ها و واکنش ها    ییو ارزش نها ی. قدرت هدف ا ست که ک از  یفیآن در ط نیو تام دیخود به دنبال تول یا

 (.6: 1399،یو اکبر یقدرت هوشمند هستند)ابوالخان ایدو و  نیاز ا یبیسخت تا نرم و ترک

 (.21: 1395،ی)ابوالخانیو پرهرج و مرج جهان یآنارش طیو بقاء در مح تیامن نیتام یعنی. کسب قدرت 3

 کند. یا خلق مشدن با آنها ر رهیو چ فانیرقابت با حر یی. کسب قدرت عامل گسترش حوزه نفوذ و توانا4

 کند.   یکشورها عمل م نیو روابط ب استیمهم اثرگذار در س یبه عنوان شاخص ها ییایجغراف یرهایعوامل و متغ ا،ی. جغراف5

مکان   ن،یتصرف و کنترل فرصت ها و ابزارها و امکانات قدرت آفر   یو کشورها برا  یاس یمتشکل س   یروهای. رقابت قدرت ها، ن6

: 1396 ا،ی)حافظ ندینما یم لیرا بر آنها تحم یبحران تیتعادل و آرامش خارج نموده و وضــع طیرا از شــرا ییایجغراف یها و فضــاها

26  .) 
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 کنند. یرفتار م دهیو سنج یعقالن وهیبه ش یمل تیمنافع و امن نیتام ی. کشورها برا7

ــ     8 نارشـ لت آ حا ما  ،یالملل نیو هرج و مرج ب ی.  لل و روابط ب  نیرا در روابط ب تی امن یمع ها بوج    نیالم لت  ود آورده  دو

 (.20: 1388 هان،یاست)ش

دست به توازن کشور    د؟ینما یرا اتخاذ م یرا درک نموده است چه راهبرد  دیکه تهد یکه کشور  دیآ یم شیسوال پ  نیا حال

سخ به ا   یکننده ملحق م دیبه کشور تهد  ایزند  یکننده م دیتهد را درک  دیکه تهد یقدرت کشور  زانیم دیسوال با  نیشود؟ در پا

 یاتحادساز  ایدشمن   ای بیبا کشور رق  یکیتیتوازن ژئوپل جادی(. ا85: 1397فر،  یو جعفر یکرده است مدنظر قرار داد)جوانپور هرو 

ــبات ژئوپل   یو برقرار ــا کی تیمناسـ ــورها برا ریبا سـ ــع یقدرت ها و کشـ ــتراتژ فیحر فیتضـ ــورها و دولت  یهایاز جمله اسـ کشـ

ست)ابوالخان  شورها با توجه به دارا بود  ادیاز  دی(. نبا19: 1395،یها سترها  نبرد که ک شان، قادر به   یب موجود بالقوه و بالفعل قدرت 

شان یکردن تهد یواقع شورها    دات ستند. ک صل توازن قوا را مورد توجه قرار م  یه شورها  یدهند در حال یقدرتمندتر معموال ا  یکه ک

احســـاس  تی(. امن5: 1393 ،یانیو ک یدانند)تراب یم زتریآم تیرا موفق دکنندهیمبدع اتحاد با کشـــور تهد کردیرو نیر ات فیضـــع

ساختارها و فرا    سته از وجود  ست که در پرتو آنها، فرد   ییندهایبرخا و  داری( پایذهن ای ینیواحد خود را در برابر  هرگونه گزند)ع ایا

ستلزم وجود امن  یو جمع یفرد یازهاین گرید نیکه تام یکند به گونه ا یم یماندگار تلق : 1390راد،  یانیداند)کاو یم تیخود را م

صوال مطالعات و مباحث امن 87 سخگو  یمل تیامن ای یتی(. ا ستند که واحدها   نیبه ا ییبه دنبال پا س یس  یسوال ه شورها در   ای یا ک

و حفظ قدرت را  شیافزا د،یکه تول یطیبپردازند؟ شرا  شیخو تیامن نیبه تام دیچگونه با یالملل نیب کینظام پرهرج و مرج و آنارش 

شورها تحم  شند و بد    کیتیو ارتقاء منزلت ژئوپل کیتیوزن ژئوپل شیشود تا آنها به دنبال افزا  یباعث م وکند  یم لیبه ک   نیشان با

سواالت  نیکه به ا ییشود؟ پاسخ ها یواقع م یدهند در چه زمانگسترش  یالملل نیخود را در ساختار نظام ب کیتینفوذ ژئوپل قیطر

س  یگوناگون یها افتیره قیشود از طر  یداده م ست یدر علم  س  ا س    یقابل برر ست. برر سخ ا  یا سش ها از طر  نیپا  افتیره قیپر

سه عنصر    بیداند که محصول ترک  یم ییکردهایها و رو وهیها، ش  دهیرا پد یرفتار یکه الگوها کیتیدر ژئوپل یرفتار یدرک الگوها

صل  ست یس  ا،یجغراف یا س  گرانیو قدرت بوده و باز ا س یمختلف  صول چندگانه جغراف  هیبرپا یا سبت به   ایا و قدرت و ادراک از منافع ن

صورت جامع تر  یاتخاذ م گریکدی س  یکنند به  ست. ز  یقابل برر ضائ  یها اسیدر مق افت،یره نیاوال در ا رایا توان  یم یمختلف ف

عناصر   بیرکداشته و محصول ت   یکیتیژئوپل تیمزبور ماه یرفتار یالگوها ا،یکرد. ثان لیرفتار را تحل تیو هم بعد ماه گریهم بعد باز

 کیتیژئوپل هیعناصــر پا یتوان محل تالق یمزبور را م یرفتار یالگوها نیباشــند. بنابرا یم اســتیقدرت و ســ ا،یجغراف یو مولفه ها

ــت که از ماه ــت که نت یکیتیمقوله ژئوپل کی دی (. تهد 451: 1396 ا،ی برخوردارند)حافظ ن یبیترک تی دانسـ ــر  جهیاسـ تعامل عناصـ

ست یس  ا،یجغراف نیادیبن ست و به لحاظ ماه  ا ستفاده دارا  یروش و ابزارها ت،یو قدرت ا ست)حافظ   یانواع و ابعاد مختلف یمورد ا ا

 ییایو جغراف ییفضا دیو تهد یفرهنگ دیتهد ،یاجتماع دیتهد ،یاقتصاد دیتهد ،یاسیس دیتهد ،ینظام دیتهد ری(. نظ461: 1396 ا،ین

کنت والتز  ز،یالملل ن نیروابط ب اتیدهد. در قالب نظر یرا مورد هدف قرار م ییایو جغراف یست یز ستم یاکوس  ای ستگاه یکه سالمت ز 

دهنده   لیطرح کرد، منابع تشک  یالدیم 1979بار در  نیکه اول سم ینئورئال ای ییدر قالب نوواقع گرا ییکایآمر یاس یدانشمند علوم س  

صر قدرت کل    دیتهد شکل از چهار عن ش  یتجاوزکارانه م اتیو ن یدقدرت آفن ،ییایمجاورت جغراف ،یرا مت (.  65: 1384 رزاده،یداند)م

که  یاست کشور   یهیرت کشورها دانست، بد  دهنده قد لیتوان همان مجموع منابع و سرچشمه ها و عناصر تشک     یرا م یقدرت کل

 یعناصر قدرت کمتر وکه منابع  یرا از کشور یتر یجد دیتواند تهد یداشته باشد، م   اریاز قدرت را در اخت یشتر یمنابع و عناصر ب 

ض  نیا ییای. مجاورت جغرافدینما جادیدارد، ا اریدر اخت شورها  یم جادیرا ا هیفر صورت برابر     کیکه نزد ییکند که ک ستند در  هم ه

و  تیو امن تیکردن حاکم دیتهد ییتوانا ،یآفند ای یدور هسـتند. قدرت تهاجم  یکننده تر از کشـورها  دیتهد ط،یشـرا  ریبودن سـا 

سط   یا نهیبا هز گریدولت د ینیسرزم  تیامبقاء و تم ست. ن  کیکم و قابل قبول تو  کی لیتما زیو اهداف تجاوزکارانه ن اتیدولت ا
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ــوردولت  ــخص م گرید یخاص به اجبار کش (. کنت والتز چهار مولفه را به عنوان 323: 1388تس،یفیکند) گر یرا به واکنش را مش

 کند: یم یمعرف دگریعوامل تهد

درک از  انی(: مدیتهد یکی) احســاس نزدییایمجاورت جغراف -2و... .  ینظام ،یقدرت اقتصــاد ت،یجمع رینظ یو توان کل تیقابل-1

معناســـت که  نیکه بد ،یآفند ای یتهاج تیقابل -3وجود دارد.  یمیمســـتق ییایرابطه مجاورت جغراف ،ییایجغراف یکیو نزد دیتهد

 -4. ادی یم شیافزا زانیآن کشــور به همان م یتیامن یباشــدف دغدغه ها شــتریکشــور ب کی یتهاجم یها یتوانمند زانیهرچه م

 داتیحافظ وضع موجود متضمن تهد   یبا دولت ها سه یدر مقا یتهاجم اتین یدارا یمعناست که دولت ها  نیکه به ا یتهاجم اتین

 (.31: 1394 ،یهستند) حاتم یشتریب

 

 یو امارات متحده عرب لیاسرائ انهیعوامل موثر بر روابط همگرا

 لیاسرائ یرامونیراهبرد پ یاستراتژ

  یها تیباشــد و با وجود محدود ت،یامن نیحفظ بقاء و تام یدر پ یکند که هر واحد مل یدولت ها و کشــورها اقتضــا م تیماه

ضا  ضا  یداخل یف سعه امن  یبرا یرونیب یاز ف سته یصورت پ  نیو بد ردیخود بهره گ تیتو صحنه   یبه دنبال ارتقا و  نیب یمنزلت در 

و  یاقتصاد یها ییهمگرا است و یو نظام یتیاز نوع روابط امن شتریدر حال توسعه ب یهاکشور نیباشد. گسترش روابط در ب   یالملل

ــکل گرفته، تداوم جغراف یفرهنگ ــبب م یایکمتر ش ــک  یجنگ را س ــود. پس از تش ــرائ میرژ لیش خروج از بحران عدم   یبرا لیاس

سا   شغالگر مملو ا  میرژ یکه برا یکیو خارج نزد رامونیپ یتیامن طیدر مح ییشنا که بتوان با   یکشور  ایدشمن بود، کسب متحد    زا

شورها »(. اعالن راهبرد 2: 1395:ی)ابوالخاندیبرخوردار گرد یا ژهیو تیاو رابطه برقرار کرد از اهم سط بن گور  «یرامونیپ یک    ونیتو

سس دولت جد  سرائ  دیمو ست یس  ل،یا شمندانه بود تا با عمل  یا سا    شکالت از م یبتواند اندک میرژ نیکردن آن، ا یاتیهو و  ییشنا

ــشیپذ ــازد. از نظر بن گور یالملل نیب طیرا در مح رش ــره  ونیبرطرف س ــانیدور زدن ا قیاعراب، جز از طر یخروج از محاص و  ش

(  Reinharz.2007:172)&Rabinovichنداشــت  یگریراه د طیمح نیخارج از ا یاســیســ یواحدها گریبا د وندیپ یبرقرار

سرائ  ست. همانطور که ر  جهیشبه و درنت  کیتوافق  کی دیو امارات را نبا لیتوافق ا ساد اعالم کرده    سییچندماه مذاکره دان سابق مو

از چند سال قبل از واقع   زیسال گذشته برقرار بوده است، در مورد امارات ن    50در  یعرب یاز کشورها  یاریبا بس  لیاست روابط اسرائ  

ــدن توافق  فعل ــلح ابراه   از انعقاد  پسموجود بوده که   یو پنهان  دای روابط پ ،یشـ ــم   میتوافقنامه صـ ــکار   یحالت رسـ   افته ی و آشـ

  ییشروع شده است که با بازگشا     یالدیم 2009ها و امارات از سال   ست یونیصه  نیروابط ب یساز  ی(. روند عادkayhan.irاست) 

 ی(. در بررسtasnimnews.comشده و منجر به توافقنامه جامع صلح شد) کیدر امارات به اوج خود نزد لیاسرائ یندگیدفتر نما

مختلف،  یهادر عرصه  یاز روابط پنهان و آشکار  ریظرف دو دهه اخ نیکه طرف شود یمشخص م  لیاسرائ  میروابط امارات و رژ هیاول

به برخ   برخوردار بوده  ند که  ــاره م یها از نمونه   یا ــرکت ا    یآن اشـ با شـ ــود: الف( قرارداد  نال یا یت یج یشـ ــ  AGT) نترنشـ

Interantionalو  یتیادوات امن نیدالر با هدف تأم ونیلیم 816به ارزش  یلیاســرائ یهودیگذار  هیســرما تیبا مالک سی(، ســوئ

)نفت و گاز(، فروش  یلیفســ یها یانرژ یها نهیدر زم نیشــرکت مزبور همچن ،یامارات متحده عرب رســاختیتجســس در حوزه ز

 داشته است. یامارات همکار کشورکوچک با  یها چشم ستمیبا نام س یجاسوس یپهپادها

ــرکت ان.اس.او )  ی( همکارب ــرائ می( رژN.S.Oو عقد قرارداد با ش ــنود تلفن  یتکنولوژ دیبه منظور خر لیاس همراه با   یهاش

مزبور به  زاتیاجازه فروش و صــادرات تجه 2020 هیشــرکت مزبور در ژانو ،یارســانه ژهیو به یهدف شــنود ارتباطات اقشــار فرهنگ

شورها  یتعداد سازمان عفو ب  یک س ی. ج( در دکندیاخذ م یالملل نیطرف قرارداد ازجمله امارات را از  ش  یفرهنگ یپلما  زین یو ورز

 میرژ نیمخابرات ا ریوز یو همراه یبه ابوظب 2018در اکتبر  یستیونیصه میفرهنگ و ورزش رژ ریدو طرف با سفر وز یها یهمکار
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شرکت در هما  سرائ  میخارجه رژ ریوز داری، دیدر دب یمخابرات یها ستم یس  ندگانینما شیبه منظور   یکاتس از ابوظب لیسرائ ی ل،یا

شارکت در هما  2019در  ستر  ریوز داریو د ست یز طیمح شیجهت م سرائ  میرژ یدادگ ستان عموم  لیا از امارات با   یبه همراه داد

ساد در دسامبر    شیهدف شرکت در هما  سرائ   یمقامات ورزش  دارید نیکرد. همچن ادیتوان  یم 2019مبارزه با ف  یلیو ورزشکاران ا

در فرودگاه   یامارات یمایهواپ نیفرود نخست گریددو طرف است. از طرف  یها یهمکار تیدر تقو گریاقدام د یدر امارات متحده عرب

ــارکت انور قرقاش وز ونیبن گور ــاور در امور خارج ریو مش ــا قیاز طر 2020ژوئن  شیامارات در هما یمش  تهیدر کم یمجاز یفض

ها در تالش ریاز سا  یبهتر جیتواند نتا یم یاست که حت  یامر مهم لیموضوع که ارتباط با اسرائ   نیو اعالم ا کایآمر انیهودی انهیسال 

سازش برجا  ست. ا  تیاز اهم یست یونیصه  میرژ یگذارد، برا یروند  ش  نیبرخوردار بوده ا از حوزه پنهان به  یمیمال بیارتباطات با 

شکار به   ست به گونه  انینما یخوبحوزه آ سردب  یاا سرائ  ریکه  به دوره ازدواج  یعبور از دوره نامزد ةاز آن به مثاب ومیال لیروزنامه ا

و امارات متحده  لیصـلح اسـرائ   مانی(. پipis.ir:1399پور،  ی)فردوسـ کندیم ادی یتوافق با امارات متحده عرب یداریدر پد یرسـم 

ش  یم یعرب ست     ،یکیتیژئوپل یبردن انزوا نیاز ب یبرا میرژ نیا یاز تالش ها یتواند به عنوان بخ سالم با آن روبه رو که در جهان ا

شک  ریتفس  سو  تیموجود میرژ نیا لیگردد. همواره از زمان ت ست و   دیعرب مورد تهد یکشورها  یو بقاء آن از  و حمله قرار گرفته ا

شمنان به لحاظ جغراف  یمجموعه ا ص  میرژ نیا ک،یتیو ژئوپل ییایاز د صل  یکیکردند. به مرور زمان،  رهرا محا ست یس  یاز اهداف ا  ا

سرائ  یخارج شورها    لیا سترش روابط با ک سلمان و عرب قرار گرفت تا از ا  یگ سالم    قیطر نیم ضدا  میرژ نیکه از ا یبتواند چهره 

 یالملل نیب حببرد و در ســطح مســلمانان و خصــوصــا اعراب و فراتر از آن در ســط  نیکرده و از ب میشــده بود را ترم یرســازیتصــو

مسلمان از جمله اهداف    یکشورها  انیعرب و در م هیهمسا  یمتحدان فراتر از کشورها  افتنی نیخود را ارتقاء دهد. بنابرا تیمشروع 

ستراتژ  سرائ  کیا ست)  یبرا لیا  یست یونیصه  میرژ یرامونیپ یراهبرد کشورها (. از اهداف Bourtman,2006:53بلندمدت بوده ا

  تیو حما یساکن منطقه، جلب همکار انیهودیاز  تیدر منطقه، حما لیمخالف اسرائ یمحاصره کشورها   هتوان به شکستن حلق   یم

 طیاعمال فشــار بر مح زیو ن رانیمنطقه با ا یدر روابط کشــورها ییواگرا ،یالملل نیمنطقه در مجامع ب یکشــورها کیپلماتید یها

ــبذکر کرد که منجر به    زیرا ن رانیا یمل تی و امن یرامونیپ ــرائ یبرا یمتحدان  کسـ ــد)جوانپور هرو  لی اسـ  یو جعفر یخواهد شـ

و  یروابط با امارات متحده عرب یاز برقرار یســت یونیصــه  میرژ کیاســتراتژ  یها تیتوان اولو یم ی(. به صــورت کل 87: 1397فر،

 جستجو کرد:  لیفارس را در موارد ذ حیخل هیحاش یکشورها

 ؛یو اسالم یعرب یروابط با کشورها یبا برقرار یو منطقه ا یالملل نیب تیمشروع شیافزا -1

 ل؛یبه اسرائ انیهودیمهاجرت  لیو تسه یستیونیصه میرژ تیموقع یارتقا یتالش برا -2

شورها     یریشگ یپ -3 سعه روابط ک سترش و تو سلمان و عرب  یاز گ س     رانیبا ا یم شدن آنان با  سو  ست یو هم در  رانیا یخارج ا

 ؛یاشغال یها نیمسئله سرزم

ستراتژ  رانیا یجنوب ینفوذ و حضور در مرزها  -4 و   یتجار ،یکه از نظر اقتصاد  رانیا یاسالم  یجمهور یمرز کیبعنوان نقاط ا

 هستند؛ رانیا یبرا یاتیحساس و ح تیاهم یدارا یتیترانز یرهایو مس یمنابع انرژ

و منطقه  ایدن یفارس که بعنوان انبار انرژ جیخل هیحاشــ یبا نفوذ در محدوده کشــورها یانرژ یدر معادالت جهان یاثرگذار -5

 شوند؛ یشناخته م یانرژ کیاستراتژ یضیب

و منابع و    رانیج. ا. ا هی عل یو نظام  یانجام اقدامات اطالعات     یبرا رانیا یخلوت در مجاورت مرزها   اطی ح جاد یا یتالش برا -6

 .رانیا یاتیمنافع ح

ــو از ــکوالرگونه حکومت در امارات متحده عرب تیماه گرید یسـ انکار بودن نقش   رقابلیکه غ انهیغرب گرا یها شیو گرا یسـ

ستعمارگر غرب  یدولت ها ش  خیش  نینهادن ا انیدر بن یا شاه  کیها در قالب  نین   یمذهب یادهایمطلقه فدرال، بعالوه نبود بن یپاد
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 ست یونیتفاهم و صلح با صه   ،یاحساس دوست   جادیا یرا برا یمناسب  یها نهیزم زیکشور ن  نیمردم و ساکنان ا  تیاکثر انیدر م یقو

سرائ    جادیها ا ست. در نگاه ا شر  زین لیکرده ا سرائ    یم دهید میرژ نیا یبرا یراهبرد یکیامارات بعنوان   نهیدر زم لیشود. امارات و ا

 ییمثال مقابله با محور مقاومت با استفاده از هم افزا  ی. برارنددوجانبه دا یهمکار یو فرهنگ ینظام ،یاقتصاد  ،یاس یمختلف س  یها

 کی سیو تاس  یدب یالدیم 2010در سال   لیفارس و ترور رهبر حماس توسط اسرائ   جیخل هیبا امارات در حاش  یاس یو س  یاطالعات

ست)  یهمکار نیاز جمله ا یدر ابوظب یانرژ نهیدر زم یهمکار ینهاد متول   یو امارات متحده عرب رانیا یجوار(. همcsr.irها بوده ا

 باشد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.  لیروابط امارات و اسرائ میتحک یبرا یگریمهم د لیتواند دل یم زین

 

 

 هرمز کیفارس و تنگه استراتژ جیامارات، خل کیتیژئوپل تیموقع

مارات متحده عرب   یکیتیژئوپل تی موقع تی اهم ــتراتژ    جیبا خل  یبه علت همجوار   یا   شیاز پ شیهرمز ب کی فارس و تنگه اسـ

منطقه هر چند  نیا هیحاش یشود تا کشورها یباعث م یو اقتصاد جهان استیفارس در س  جیخل یحساس و آشکار است. نقش جهان   

  لیاز دال یکنند. برخ فایا ینقش مهم یالت جهاندر معاد یقدرت مل یتورهافاک ریو ســـا ینظام ،یتیجمع  یها تیبا وجود محدود

 ازیمورد ن یانتقال  نفت و انرژ ریدر مســـ یری. قرارگ1: ردیگ یمورد اشـــاره قرار م نجایفارس در ا جیخل یکیتیژئوپل یجهان تیاهم

و آلمان و فرانسه و...    نیچ ،یژاپن و کانادا و کره جنوب ژهیبه و یصنعت  یکشورها  ازیجهان غرب بعنوان نقطه کنترل و اعمال فشار: ن 

صادرات ا  صاد  یرا با بحران ها شان یکه قطع  س  یاقت س یو  ستان   یگاه دفاع هی. تک2کند.  یو... روبه رو م یو نظام یتیو امن یا عرب

 ریدر مس  یری:  قرارگرانیافالت  زیدهل ی. واقع شدن در ابتدا 3شود.   یدفاع م لیباعث تسه  یو دفاع ی: بعنوان نقطه کنترلیسعود 

کند.    یم لی تبد  رانیهند به داخل فالت ا    انوسی اق یراه ارتباط  نیتر کی و نزد نیکه آن را به بزرگتر   ران،یبه داخل فالت ا   یارتباط 

راه تهاجم به  نیفارس و تنگه هرمز، بهتر جیعربســتان: خل رهیبه شــبه جز یورود قدرت بحر یمناســب برا تیدر موقع یری. قرارگ4

ست.        رهیشبه جز  شرق آن ا شمال  صرف  ستان عبور از تنگه هرمز و ت ش  تی. موقع5عرب   ی: خط دفاعملندیهارتلند و ر هیممتاز در حا

ــد و در نت یدر تنگه هرمز بر هم منطبق م  ییای و قدرت در  ینیقدرت زم  ــتند. غرب در برابر    جه یشـ هر دو قدرت برآن کنترل داشـ

سوم    یسه جبهه دفاع  یشورو  شت که  شورو  یجبهه دفاع نیدا شمال خل  ،یغرب در برابر  .  6فارس و تنگه هرمز منطبق بود.  جیبر

ستراتژ  کنترل آن  ب،یهند و کنار زدن رق انوسیخود در اق ییایدر یبا واحد ها یوستگ یپ جادیبه منظور ا ی: قدرت بریبر یمکمل ا

و کنترل تنگه به  یدسترس   قیآنها، از طر ازیممانعت از عبور سوخت و نفت مورد ن  کیبا تاکت یقدرت بحر یجنگ نیو فشار به ماش  

ــت نائل آ یمهم م نیا ــب تی. موقع7.دیتوانس ــب تیفارس از جهت موقع جی: خلینس   قا،یاروپا، افر نیمحور ارتباط ب ،ییایجغراف ینس

س  س   یجنوب یایآ شرق آ ستراتژ   انیم یمرکز ارتباط نیشود. مهم تر  یمحسوب م  ایو جنوب  یایدر ونددهندهیو پ کیسه قاره از نظر ا

ــرق آســ   وندیپ زیو ن گریکدیو اطلس به  ریهند و کب انوسیاق ترانه،یمد ــرق و جنوبش و  یو اروپا از نظر تجار ترانهیبه مد ایدهنده ش

را با   یا هیحاش  یفارس و تنگه هرمز ، کشورها  جیکه خل ییگردد. از آنجا یمحسوب م  یو پخش کاال و صادرات و واردات  هیکانون ته

(. 120: 1391 ،یشــود)صــفو یمحســوب م ینظام یها یدراســتراتژ یاتیمنطقه عمل کیکنند به صــورت  یهند مرتبط م انوسیاق

س یس  یها نهیزم یدر برخ رانیا ییایدر یدر مجاورت مرزها یریبا قرارگ یامارات متحده عرب صاد  ،یا   یمل تیو... امن ینظام ،یاقت

 یکیتیژئوپل یبا خود کند. از جمله تنگناها رانیا یکیتیژئوپل یتواند متاثر از کنش ها یرا م رانیسواحل ا تیامن ژهیو به و رانیج. ا. ا

ــندم   رهیدر جنوب جز نیگزیطرح احداث داالن)کانال( جا     ل؛ی از قب یتوان به موارد  یم یدر برابر امارات متحده عرب   رانیج. ا. ا مسـ

ــارکت     تی و کاهش اهم  ییای حمل و نقل در   یاتنگه هرمز بر  یراهبرد تی و کاهش اهم  ییای حمل و نقل در   یبرا تنگه هرمز با مشـ

دوکشور   نیاختالف ب نیو همچن ریاخ یدر سالها  انهیدر خاورم یواقتصاد  یبندر آزاد تجار کیکشور به   نیشدن ا  لیتبد ایعمان و 



 

371 
 

ش  ض  تیمالک یواه یاز ادعاها ینا سر جزا  یار در  یو فرامنطقه ا یمنطقه ا یقدرت ها یبرخ تیو حما یرانیسه گانه ا  ریامارات بر 

ــاره نمود)نوذر نیاز ا یتیو امن یدفاع  یها  مان یقالب پ   ــور اشـ  تی اهم یکیتیاز عوامل ژئوپل  ی(. برخ130: 1392 ،یو محراب یکشـ

سبت طوالن       جیسواحل امارات در خل  یو راهبرد ییایجغراف تیموقع رینظ یامارات متحده عرب سواحل به ن شور و  شکل ک   ،یفارس، 

سا  ،یاز عمق راهبرد یوردارعدم برخ سعود    یگیهم ستان  شورا    ،یبا عرب شارکت در  ستگ  جیخل یهمکار یم به توان  یفارس و واب

نقش و  کا،یاز جمله آمر یفرامنطقه ا یکشورها یروهایو حضور ن ینظام یها گاهیوجود پا ،یفرامنطقه ا یقدرت ها یو دفاع ینظام

ــور نظ نیدر ا یمنطقه ا  گرانیباز  یکیتیژئوپل قیعال ــتان و ترک   ژهیو یوندها  یپ ریکشـ ــرائ هی با عربسـ  یفیک یها  یژگیو ل،ی و اسـ

 تیاهم لیدال گریاز جمله د رانیمهاجر متجانس با ا یها تیوجود اقل ،یریمهاجرپذ یامارات از جمله ســطح باال یانســان یایجغراف

ست. همگرا  یکیتیژئوپل تیموقع سرائ   ییامارات ا قابل   زین رانیا یبرا یکیتیژئوپل یها تیمحدود جادیدر جهت ا لیو صلح امارات و ا

ست)جعفر  هیتوج شد، امارات متحده   یامارات متحده عرب کیتیژئوپل تیاهم یکه برا ی(. با توجه به علل73: 1392 ،یولدان یا ذکر 

ــکل گ  یاز همان ابتدا   یعرب ــت، که ا  یخود م یبرا یدی را تهد  رانیا یقدرت منطقه ا   ،یریشـ وقوع انقالب  ازبعد   دی تهد  نیدانسـ

سالم  سالم  یا ساس ب  رانیا ینفوذ منطقه ا شیباعث افزا رانیا یبه رهبر یو ظهور مقاومت ا سترش مفاه  دیتهد شتر یو اح   یمیاز گ

 یمنطقه ا یشرکا  ریو سا  یبا عربستان سعود   وندیدر پ یامارات متحده عرب زیعلت ن نیشده است، که به هم   زین یعیمانند هالل ش 

ــرائ کایآمر رینظ شیوخ یا و فرامنطقه ــاز لیو اس ــت. بد رانیا یکیتینفوذ ژئوپل یبه دنبال محدود س امارات  یجهت برا نیبوده اس

 االتیبا ا یمســتحکم یوندهایکه پ یبعنوان دولت لیباشــد. اســرائ لیتوانســت اســرائ یم یهمکار یبرا نهیگز نیبهتر ،یمتحده عرب

ش    کایمتحده آمر ستحکام بخ س  یبه اتحاد و هماهنگ شتر یب دنیو غرب دارد، در جهت ا  نیموثرتر ،یالملل نیب نینو ستم یامارات و 

 رانیا داتیکشور در برابر تهد  نیاز ا تیحما یبرا نهیگز نیبهتر لیاسرائ  ،یمقامات امارات دگاهیاز د گریمتحد خواهد بود. به عبارت د

 یبا کشــورها لیروابط اســرائ یســاز یعاد یبرا زین یبامارات متحده عر نیو غرب خواهد بود. همچن کایآمر یبانیجلب پشــت زیو ن

سلمان و عرب  ستراتژ  کیشر  یم سب  کیا ست. برا  یمنا سرائ  یساز  یعاد انیمثال؛ در جر یا سودان، آمر  لیروابط ا قول داد که  کایبا 

را به دست آورد و  نواشنگت یاقتصاد یلغو شوند و خارطوم کمک ها زیها ن میخارج کند و تحر سمیترور انیحام ستیسودان را از ل

القاعده در  یدر بمب گذار 1998را که در ســال  ییکایدر مقابل، ســودان هم متعهد شــود که غرامت کشــته شــدن شــهروندان آمر

سودان، امارات بود که مبلغ   یاسب مال مرحله، بعلت اوضاع نامن  نیکشته شدند، را بپردازد، در ا   ایو کن ایدر تانزان کایسفارت خانه آمر 

ــودان پرداخت کرد و ا یدالر را به جا ونیلیم 335 ــور در عوض، به قرارداد عاد نیسـ ــاز یکشـ ــرائ یسـ ــلح با اسـ  لی روابط و صـ

بهره  یبرا یست یونیصه  یدر نظر داشت که امارات به دنبال استفاده از الب   دیبا نی(. همچنwww.mashreghnews.ir)وست یپ

 یراهبرد کینزد ییو همگرا ییمسئله با توجه به همسو   نیاست، ا  هیهمسا  یبه نفع خود در مناقشات و منازعات با کشورها   یبردار

ــرائ یتیو امن ــالم یجمهور یبرا کایو آمر لیاس ــور غرب در نزد تیبه منطله تقو رانیا یاس ــد.   یخود م یمرزها یکیحض تواند باش

سالم  یجمهور ضور قدرت ها    رانیا یا ست که ح صلح در منطقه خل  تیبه نفع امن یو فرامنطقه ا یمنطقه ا یمعتقد ا فارس  جیو 

کند و  یم فایرا ا یمنطقه نقش موثر و پررنگ یکشورها  یو با مشارکت همگ  یدسته جمع  تیامن یرینبوده و در ممانعت از شکل گ 

ــتریب یها ییانکار واگرا رقابلیعامل غ ــورها ش ــت. لذا در مواجهه با تهد یکش ــده از ا جادیا داتیمنطقه اس و  گانگانیدخالت ب نیش

س ت ستمر ن  یخارج ینظام یها گاهیپا سیا   ییتوانا تیبه تقو یمنطقه ا تیامن نیبه بهانه تام یخارج ینظام یروهایو رفت و آمد م

ــواحل او  تیامن نیاراده برتر خود را در تام قیطر نیخود پرداخته و از ا ینظام یها   ی. مدینما یاعمال م رانیآرامش در مرزها و س

ــه میامارات با رژ ییل همگرایدال گریتوان گفت که از د ــتیونیص ــور امن  نیا یس ــت که امارات به عنوان کش حفظ  یطلب برا تیاس

ستقالل، تمام  ،یمل تیو حاکم تیموجود و  یغرب یبا کشورها  یکیخود به نزد یشمال  هیاز همسا  یخود و به سبب نگران  یارض  تیا

 آمده است.  لیرابطه به کمک اسرائ جادیا یبرا مناسبفرصت  کیمسئله به عنوان  نیاست و ا دهیمتحدان آنها اهتمام ورز
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 یامارات متحده عرب کیژئواکونوم تیموقع

. ست یفارس و مجاورتش با تنگه هرمز ن جیکشور در خل  نیا تیجدا از موقع ،یامارات متحده عرب یکیژئواکونوم تیموقع تیاهم

ــ  ــورو یپس از فروپاشـ ــرد، اهم   یشـ  اتی نظر ینیگزیفارس و تنگه هرمز بعلت جا     جیروزافزون تر منطقه خل  تی و اتمام جنگ سـ

جهان،  یانرژ ریدرصد ذخا  65از  شیفارس با داشتن ب  جیکه خل یاست، به صورت   شده آشکارتر   یکیتیژئوپل اتیبا نظر یکیژئواکونوم

ــاهرگ انرژ ــت)مجتهدزاده،  ا،یو انبار نفت و گاز دن یجهان یشـ ــر135: 1391نام گرفته اسـ ــاد انی( تنگه هرمز شـ و  رانیا یاقتصـ

شورها  ش  یک ست که ب  جیخل هیحا صادرات نفت و نقطه ثقل واردا    80از  شیفارس ا صد  صل  تدر  ریبنادر و جزا قیاز طر رانیا یا

سرما  صاد  یها یگذار هیجنوب و مرکز تمرکز  شکل م  رانیا یاقت صفو  یرا    ،یجهان نینظام نو یها یژگی(. از و21: 1387 ،یدهد)

شدن بر اهم  صه جهان    تیافزوده  صاد در عر صاد    یاقت ست. قدرت اقت شورها در   گاهینقش و جا یفایا یکننده برا نییتع یعامل یا ک

ست، بنابرا  یالملل نیب نظام ستا مناطق  نیدر ا نیا شند، اهم  یغن یکه از نظر انرژ یرا   یجهان دیدر نظام جد نی. بنابراابندی یم تیبا

ــتریب تی اهم کی مناطق ژئواکونوم  کمپ که با طرح مدل       یجفر کی پردازان ژئواکونوم هی (. از نظر17: 1384 ،یینا ی)مابند ی  یم یشـ

ستراتژ  یض یب :  1399،یداند)ابوالخان یم یالدیم 21در قرن  یجهان یکننده انرژ نیفارس را تام جیدو منطقه خزر و خل ،یانرژ کیا

شراب  زی( و ن8 سلط       جیکه بر حوزه خل یکمپ اعتقاد دارند که هر قدرت نیکه به همراه ا ریژان  شد، بر جهان م شته با سلط دا فارس ت

شد) جعفر  ساس ا 154: 1381 ،یولدان یخواهد  سبب وجود ب ینظر نی(. ا صد از ذخا  70از  شیات به  شده نفت و    ریدر  40شناخته 

و  یلیخزر است) آج  یایفارس و حوزه در جیخل هیحاش  یکشورها  رامونیشناخته شده گاز جهان در درون و پ   ریذخا یدرصد از انرژ 

 نیبه عنوان مهم تر یک منابع انرژیاستراتژ  تینفت و امن کیتیموضوع ژئوپل  زین ک،ی(. در مباحث ژئواکونوم148: 1393 ،یبهادرخان

 زیو ن یانرژ تیترانز یرهایمســـ تیامن نی(. همچن14: 1384 ،یینای)مدیمطرح گرد یجهان یها یکننده در اســـتراتژ نییعامل تع

ــ ــبت به  فرآ     نیا ژهیو یها  تی با توجه به مز    ییای به حمل و نقل در    یمتک یتجارت  یرها یمسـ  گرید یندها  ینوع از حمل و نقل نسـ

سازمان ها    تیزتران شورها و  س  نیا تیبه حفظ امن یالملل نیب یباعث توجه ک شک  رهایم  یبرا یتیو امن ینظام یها هیاتحاد لیبا ت

منطقه جهان    نیمجاورت با ثروتمندتر   لی به دل ی. امارات متحده عرب دی و...گرد ییای در یها یدزد رینظ یو خطرات داتی مقابله با تهد  

صد از ذخا  10و دارا بودن حدود  یدروکربنیو ه یانرژ ریاز نظر ذخا شده نفت و   ریدر صد از کل ذخا  4ثابت  جهان  یعیگاز طب ریدر

و  یکند) نوذر یفارس عمل م جیآزاد منطقه خل یبازار تجار نیکه بعنوان بزرگ تر یچون دب یوجود دولت شـــهر بزرگ نیو همچن

ست برخوردار  یا ژهیو یکیژئواکونوم تی( از موقع129: 1392 ،یمهراب شور تبد  نیقدرت ا یها هیاز پا یکیکه به  ا ست.     لیک شده ا

سعود      نیدوم یامارات متحده عرب ستان  صاد بزرگ جهان عرب، پس از عرب سال   اردیلیم 414 یناخالص داخل دیبا تول یاقت دالر در 

  ییباال تیاز اهم یقتصاد و قدرت ا یی، داشتن توانا  لیاسرائ  یمل تیامن ی(. در استراتژ www.cia.govبوده است)  یالدیم 2020

  دیدانست بلکه با تاک  ینم لیکننده قدرت اسرائ  نییرا عامل تع لیقدرت ارتش اسرائ  ایاندازه  لیاسرائ  ریپرز نخست وز  مونیدارد، ش 

صاد مهم تر  یایدر دن نکهیبر ا ستراتژ  نیامروز، اقت ستراتژ    یا ست به دنبال ارائه ا صاد  یا ست یس  یبهره بردار یبرا یاقت  یخارج ا

ــرائ ــترش نفوذ بد لیاس ــاد90: 1397فر،  یو جعفر یبود)جوانپور هرو قیطر نیدر پروژه گس هم زمان با   ی(. باالبردن قدرت اقتص

ستراتژ   کیبه منزله  یقدرت نظام شیافزا سرائ  یراهبرد یها یاز ا ست از هم  لیا سترش نفوذ در مناطق   نیبوده ا رو، به دنبال گ

سبب دارا بودن منابع انرژ  ی.  امارات متحده عربست فارس ا جیاز جمله خل کیژئواکونوم قطب  نیبعلت بزرگتر یدب نیو همچن یبه 

جار  با ا      جیخاص در خل  ییای جغراف تی فارس بودن و موقع  جیمنطقه خل  یت جاورت  گه هرمز و م  نیبعنوان بزرگتر رانیفارس و تن

 جیمنطقه خل تیدر امن یکرده است. اثرگذار  جادیرا ا ابطشکل دادن و گسترش رو   یبرا لیدر اسرائ  یشتر یب زهیانگ ل،یاسرائ  دیتهد

در ســطح  میرژ نیا شــتریب تیمنطقه به مشــروع نیا یبا گســترش نفوذ در کشــورها ،یجهان یمنبع انرژ نیفارس به عنوان بزرگتر

ضا   یمنجر م یجهان ست وز  اهو،یسفر نتان  انیدر جر ویو تل آو یابوظب انیم یو بانک یپروتکل تفاهم مال یشود. ام سرائ  رینخ به  لیا
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ــرما یرفع موانع مال یامارات برا ــترک در بازارها یها یگذار هیس ــا یمال یمس ــترده در زم یتفاهم نامه ها یدوطرف، امض  نهیگس

شگر ییمایهواپ سقف   ی،گرد سال تع  اردیلیم 4و تجارت که تا  ست، رقم   نییدالر در  سقف   یم کینزد ندهیکه در آ یشده ا تواند تا 

سرائ  تیبه همراه لغو کامل قانون ممنوع ابد،ی شیافزا رابرچهارب ایسه   سو  لیتعامل با دولت ا  انیآل نه دیبن زا فهیخل خیش  یکه از 

 یبه همکار لیاسرائ  یکشاورز  ریوز یاعالم آمادگ نیخواهد شد. همچن  کیو تکنولوژ یروابط اقتصاد  شرفت یمنجر به پ د،یاعالم گرد

) ییو کشــت محصــوالت در مناطق صــحرا   ایآب در هیمدرن تصــف یها یانتقال تکنولوژ ،ییذاغ تیامن نیتام نهیبا امارات در زم

www.eghtesadonline.com شانه ها  ی(؛ همگ سرائ  یاز فرصت طلب  یاز ن ستراتژ  لیا ستگ  شیافزا یبا اتخاذ ا  ییربنایز یواب

شور به خود در خل  نیا ست. امروزه تل آو  جیک ضعف ها     ویفارس ا ست تا  صدد ا ست  یدر س ید قیخود را از طر کیراتژا  یانرژ یپلما

جست و   ،یو دقاع یتوان نظام تیتقو ،یو اقتصاد  یاس یمناسبات س   ی(. در واقع برقرار28: 1394پور،  یمیو کر یاکوئیمرتفع کند)ن

ستن پ  یجو ست  یهمه برا ،یجمع تیبا نظام امن یو همراه ینظام یها مانیمتحد، ب ست)ع  یهدف نیبه چن یابید ض یا : 1383،یو

 یبا کشــور یعینه چندان قابل توجه گاز طب ریبا مقاد یســتیونیصــه میهمچون رژ یدولت یانرژ یپلماســید تی(. اســاســا ماه111

س  ست، ا  ای هیهمچون رو س ید شیخو یها تیها و محدود تیبا توجه به ظرف میرژ نیقطر متفاوت ا گرفته  شیرا در پ یانرژ یپلما

شورها  شور   ای ونانیهمچون قبرس،  یکه در قبال ک صادکننده محدود، در قبال ک شرکت در   یاردن در قالب  همچون هند در قالب 

سرما  شور و در قبال غول ها  نیا یدر بخش انرژ یگذار هیپروژه ها و  س  یعنیجهان  یگاز یک وارد کننده   کیو قطر به مثابه  هیرو

از لحاظ منابع   یو منابع امارات متحده عرب تیبه موقع جهبا تو نی(. بنابرا30: 1394پور،  یمیو کر یاکوئیکند)ن یم دایظهور پ یانرژ

شور و رژ  نیا نیب ،یانرژ س    یبرا یا هیموافقتنامه اول یست یونیصه  میک ستفاده از م شده       التیخط لوله نفت ا ریا ضا  سقالن ام به ع

ست، قرارداد اول  سال   نیا هیا س    یست یونیصه  میو رژ رانیا نیب 1968خط لوله در  ضا ر را از بندر  رانیلوله نفت ا خط نیا د،یبه ام

اروپا، عرضه شود.    یبه بازارها یاشغال  نیفلسط  قیتا از طر کردیحمل م ترانهیانتقال به بندر عسقالن در مد  یاحمر برا یایدر التیا

ــازیگفت که موافقتنامه عاد تیبا قاطع توانیاکنون م قتیدر حق ــرا انیروابط م یس خط لوله  با یارتباط تنگاتنگ ل،ییامارات و اس

ــقالن دارد. با جا-التیا ــرا ،یامارات متحده عرب ینیگزیعس  یانرژ یامنطقه دوریکر کیبه  لیتبد یخود برا نهیرید یبه آرزو لییاس

ست پ  شورها  گرید یبرخ یبعد یندهایخواهد کرد، نفت امارات و احتماال در فرا داید سط  قیفارس از طر جیمنطقه خل یاز ک  نیفل

شغال  س  وبه اروپا  ،یا شل  یشرق  یایبلکه آ سرما www.radareghtesad.ir: 1399 ،یقابل انتقال خواهد بود) برک  هی(. در واقع، 

شد که قدرت منطقه ا    یگذار سبب خواهد  سرائ  یدر امارات  ست ها  یها و همراه یچانه زن یبرا لیا و  انیخود از اروپائ یبا درخوا

شورها  سالم  یعرب یک شورها  یساز  یپروژه عاد ممنطقه باالتر رود. مرحله دو یو ا سلمان که از قلب منطقه   یعرب یروابط با ک و م

سالم در خل  یمرکز سالم ادمه خواهد         جیجهان ا شرق و غرب جهان ا سترش در  شده و با هدف گ چنانچه بعد از  افت،یفارس آغاز 

عرب و  گریسودان و چند کشور د   یامارات متحده عرب زیو ن لیاسرائ  یحام یفرامنطقه ا یقدرت ها تیتوافق صلح با امارات، با حما 

 قدم برداشته اند.     میرژ نیروابط با ا یساز یبه دنبال عاد قایمسلمان در شمال و شرق آفر

 

 یو نظام یتیامن -یاطالعات یها یهمکار

ــو تیامن نیتام یبرا یمتحده عرب امارات  یو فرامنطقه ا یمنطقه ا یبا قدرت ها یمتعدد نظام یاتخاذ قراردادها یخود به سـ

ست. قراردادها  ستفاده از ن  ،ینظام زاتیکالن تجه دیخر یحرکت کرده ا ساختار نظام  یخارج ینظام یروهایا خود،  یتیو امن یدر 

ظام و  یتیامن یها  ینینقش آفر یتالش برا ــطح فراتر از مل ین ظام  یتیمداخله امن   ای  منی رینظ ییدر جنگ ها   یدر سـ در  یو ن

و  یکرده است. بودجه دفاع فیخود تعر یکشور برا نیاست که ا یتیو امن ینظام دینشان از نقش جد یو... همگ یبیل یها یریدرگ

  ینظام یبودجه باال نیدوم یاز عربستان صعود   سدالر بوده است که پ  اردیلیم 23حدود  یالدیم 2020کشور در سال    نیا ینظام
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در  ینظام شتر یدر جهت مداخالت ب یو نظام یبودجه دفاع یباال شیافزا نی(. اeuronews.comرا به خود اختصاص داده است)  

 جادیا یاتالش بر زیو ن یبه همراه عربستان سعود   منیدر جنگ  یخارج از کشور چنانچه شاهد مشارکت فعاالنه امارات متحده عرب   

داند، صورت   یخود م یو چالش برا دیکه بعنوان منبع تهد رانیچون ا ییدر برابر کشورها  تیامن یبه نفع خود و ارتقا یتوازن نظام

صلح با ا    یتیو امن یو پنهان نظام دایپ یها ی. همکارردیگ یم شکل دادن به توافق  شور در قالب تفاهم ها  نیقبل از   یهمکار یک

ــت چنانچه درحوزه همکار یعاتو اطال یتیامن یها ــارکت در مانورها ،ینظام یها یوجود داش ــترک از جمله مانور پرچم  یمش مش

ضا با نظارت و فرمانده  ةسرخ در حوز  شارکت رژ  ییکایآمر یروهاین یهواف سال    یست یونیصه  میو م  نیو همچن یالدیم 2016در 

ــارکت در مانور ا ــور رژ ونانی( در iniohos)  وهاووسینیمش ــه میبا حض ــتیونیص ــال  یس  یو باألخره همکار یالدیم 2019در س

 ریعمان که وز یایفارس و در جیشــناورها در خل تیامن نیدر اســکورت و تأم ایتانیو بر لیاســرائ میرژ کا،یآمر تیمشــترک با محور

فارس پس از مورد  جیآبراه خل تیکننده امن نیتأم یحضور در ائتالف کشورها   تیضمن اعالن موفق  یست یونیصه  میخارجه وقت رژ

ــناورها و نفت یاصــابت قرار گرفتن تعداد امارات،  ،یبا ســعود میرژ نیامارات از طرح مشــترک ا رهیبندر فج یها در حوالکش از ش

سترال  ن،یبحر  ی(. بررس irdiplomacy.ir: به نقل از 1399 ،ینی)حس کندیم ادی کایآمر یو فرمانده یبه رهبر یو آلبان ایتانیبر ا،یا

  یحاتیتسل  زاتیتجه دیرا به منظور خر یسال گذشته مناسبات نظام    15از آن است که امارات حداقل در   یگزارش ها و سوابق حاک 

ست. درا  یدنبال م یست یصهون  میاز رژ صوص در  اکتبر   نیکرده ا صه  2017خ ش  «ویمعار» یست یونیروزنامه    یهااز معامله یگزار

ــل انهیمخف ــ میامارات با رژ یحاتیتس ــتیونیهص ــاس ا  یس ــر کرد. بر اس ( از Metai Kokhafi)  یکوخاور یگزارش متا نیمنتش

شناس    سرائ  نیترسر سال   یلیتجار ا سل  یدر عقد قراردادها 2008از  ست. و    یهمکار یبا تجار امارات یحاتیت شته ا ست   یدا گفته ا

سرائ  کیشرکتش به نام لوج  ست، تجه  لیکه مقر آن در ا  نینفت و همچن یهاو چاه یمناطق مرز تیامن نیتام یبرا یتیامن زاتیا

شاوره ها  سل     یبه مقامات امارات یتیامن یم شرکت ت ست.  سرائ  ستمز یس  تیالب یحاتیارائه کرده ا صادر    یکیبه عنوان  لیا شرکت  از 

 میو پهپاد رژ یتیامن یها ســتمیســ ،یبریمتخصــص در امور ســا یشــرکت ها گریشــود. د ینام برده م یســتیونیصــه میکننده رژ

آن با   تیریاست که مد  Aeronautics Ltdشرکت ها، شرکت    نیاز ا یکیدارند.  یهستند که با امارات همکار  زین  یست یونیصه 

، 2020اوت  17پست مورخ    میکند. بنوشته اورشل   یارائه م یتی( مقام سابق موساد است و خدمات امن   Avi Leumi) یلئوم یآو

هوا  عی( و شرکت صناElbit Systems) ستمزیس تیشرکت الب رینظ ییو شرکت ها افتهینوع از تجارت توسعه  نیدر حال حاضر ا 

انجام  میروزنامه همچنن با اشاره به پرواز مستق   نیکنند. ا یامارات کار م 16-اف  یجنگنده ها ی( بر بروزرسان  IAI) لیاسرائ  یفضا 

و  ییکایمشـترک آمر  اتیکه حامل ه 99 رماهویدر دهم شـهر  یبه ابوظب یسـت یونیصـه  میالعال رژ ییمایشـده توسـط شـرکت هواپ   

ضد   یدفاع ستمیرا مجهز به س مایهواپ نیا ت،یبود، نوشته است که شرکت الب نینشست مشترک طرف    نیاول یبرگزار یبرا یلیاسرائ 

ــ ییهوا داتیدر برابر تهد یموشــک  ابه هو نیزم یو هک شــدن توســط موشــک ها  یابیرا از رد مایمذکور هواپ ســتمیکرده بود. س

ــاس ا یمحافظت م ــ  نیکند. بر اس ــت که بخش ــده اس ــامل نرم یاز فناور یگزارش ها، امارات موفق ش ــرکت   یافزارهاش ــنود ش ش

 یشــخصــ یهااجازه شــنود تلفن یفناور نیکند که ا یداری( را خرPegasus( به نام بگاســوس ) NSOان اس او ) یســتیونیصــه

ست  شال دهدیبه اطالعات آنها را م یابیمخالفان دولت و د صه   رکلیمد و،یحول فی.  صص در تول « ان اس او» یست یونیشرکت   دیمتخ

کشور  نیامور خارجه ا ریقطر و وز ریضد ام یجاسوس یشرکت برا نیا داتیاذعان کرده است که امارات از تول یجاسوس یافزارهانرم

 هیته یدالر آن برا اردیلیم 20شــود که  یمزده  نیدالر تخم اردیلیم 23ســاالنه امارات حدود  یاســتفاده کرده اســت.  بودجه دفاع

مردادماه   27)  2020اوت  17 خیپست در تار  میرقم همچنان رو به رشد است. اوراشل    نیشود و ا  یمتحده صرف م  االتیاسلحه از  ا 

شت با عاد 99 ساز     یشدن روابط، منابع  ی( نو سلحه  صنعت ا سرائ  یدر  س  نکهیاز ا لیا ض  لیامارات پتان آنها را  یررهاجبران کردن 

 یا ژهیو تیاهم لیاسرائ  یفارس برا جیدر خل رانیا یجنوب یتوجه کرد که مرزها دی(. باirdiplomacy.irگفتند) یدارد، سخن م 
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ستراتژ  نیدارند، ا سوب م  رانیا کیمرزها از نقاط ا سالم  یشوند و جمهور  یمح ستگ  رانیا یا س  یواب صاد  یادیز اریب و  یاز نظر اقت

صادرات  یبنادر بزرگ واردات یرین مرزها دارد. قرارگیصادرات و واردات به ا  س  ،یمنابع انرژ زیو ن رانیا یو  ستخراج   سات یتا بزرگ ا

ساس و   نیو ا دیافزا یمنطقه م نیا تیانتقال نفت بر اهم یخطوط و لوله ها ،یو گاز ینفت یها دانینفت و م مناطق را جز نقاط ح

ش   شنه آ صاد  تیامن لیپا سرائ   یقرار م رانیا یاقت ضور ا صورت فعال در مجاورت ا  لیدهد. ح مرزها و مناطق در امارات متحده  نیبه 

و  رانیو ا لیاســرائ نیب کیتیعدم توازن ژئوپل نیشــود. همچن یم رانیا یبرا یتیو امن ینظام یاحتمال داتیتهد شیباعث افزا یعرب

شمنان و رقبا  رانیامارات و ا زین سرا    یباعث م یمنطقه ا یبعنوان د  یبرا یعیطب یمانانیبه هم پ یو امارات متحده عرب لیئشود تا ا

ــوند؛ ز لیتبد گریکدی ــرائ رانیا رهیرو به خاطر روابط ت نیدانند. از هم یخود م یبرا یاتیح یرا خطر رانیهر دو ا رایش   یم ل،یو اس

سو  داتیتهد نیشتر یتوان گفت که ب ضور روزافز  رانیفارس از نگاه ا جیخل یمنطقه  گرانیباز یاز  سرائ  ونح روابط با  میو تحک لیا

ست)بخش   نیا یکشورها  سرائ 127: 1392،یمنطقه ا شر  یم یامارات متحده عرب ز،یها ن یلی(. از نگاه ا ستراتژ  کیتواند   کیو متحد ا

سرائ  ینظام یها یباشد. گستره همکار   رانیدر مقابله با ا ستراتژ  رهیدر جز گاهیپا جادیا یبرا لیامارات با ا  زین «یسقطر » یمنی کیا

سال      ست. امارات از  شده ا ستن یبعد از پ 1996ظاهر  سرکردگ  منیضد   یبه ائتالف نظام و ستان در چارچوب اهداف بلند    یبه  عرب

عدن بوده است.     جیدر خل «ونیم» رهیو جز «یسقطر »مهم  رهیاز جمله دو جز منی ریاز جزا یبر برخ طرهیپروازانه خود به دنبال س 

اند. به نوشــته کرده یکشــمناطق را فنس نیکه آنها ا یبه طور هاســتیتحت تملک امارات یســقطر رهیاز جز یامســاحت گســترده

سقطر عدن از باب جینقاط خل یاطالعات از تمام  یمذکور، با هدف جمع آور گاهیساخت پا  ،یالقدس العرب  نیو همچن یالمندب تا 

ست یشاخ آفر  س    یتحوالت حاک نیا ی. تمامقا ست که امارات  ست یا سب مناطق نفوذ و اعمال قدرت در مناطق   یرا برا یبردراه ا ک

 نیبر ا یشود. ابوظب  یم ترانهیتا مد قایاز شاخ آفر  یو نظام یتجار یبندرگاه ها جادیراهبرد شامل ا  نیکند و ا یدنبال م کیاستراتژ 

تواند وصول به اهداف را   یم یست یونیصه   میروابط با رژ یساز  یبلندپروازانه، عاد است یس  نیساختن ا  ییاجرا یتصور است که برا  

سه  سترش روابط نظام  لیت سرائ  یامارات متحده عرب یتیو امن یکند. گ س    تیموقع ل،یبا ا سو سترده   یها تیو تدارک فعال یجا گ

  تیعالف نیمتذکر ممانعت از انجام ا یرانیرابطه بارها مقامات ا نیکشور فراهم آورده است که در ا نیاز خاک ا رانیا هیرا عل یاطالعات

شده اند)جواد  سطح فرمانده  یرانی(. مقامات ا179: 1390 ،یخان داهللیو ب یها به دولت امارات  صلح     یتا  ستانه و  کل قوا، روابط دو

 لیو اســرائ یامارات متحده عرب یروابط نظامدانســته اند.  نیاســالم و آرمان فلســط یایبه دن انتیرا محکوم و  خ لیامارات با اســرائ

روابط با توجه به منازعات   نیرو ا نیتوجه دارند و از ا یبه صورت راهبرد گریکدیبا  ینظام یها یدهد که هر دو به همکار ینشان م

 در امارات منجر خواهد شد.  لیحضور و نفوذ اسرائ قیبه تعم رانیبا ا یامارات متحده عرب یو مرز یارض

 

 یفرامنطقه ا یقدرت ها ینیآفر نقش

و بعد از  ایتانیبر رینظ یفرامنطقه ا یقدرت ها ،یفارس منجمله امارات متحده عرب جیخل هیحاش یکشورها یریزمان شکل گ از

صل  کایمتحده آمر االتیا یجنگ دوم جهان شکل ده  ینقش ا س  یرا در  ست یبه  شورها  یو منطقه ا یخارج یها ا منطقه  نیا یک

ــع هیکرده اند. در دوره قاجار یباز کیتیژئوپل ــت ها  رانیا فیو تض ــکس ــ یاپیپ یبه خاطر ش  یامپراطور ،یتزار هیدر جنگ با روس

 نینش  خیبودند، استفاده کرد و ش   رانیفارس که تحت نفوذ ا جیمناطق خل یبرخ یآمده جهت اشغال نظام  شیانگلستان از فرصت پ  

از  یبانیپشت  نیو همچن ایغرب آس  یاقتصاد  اهقرار گرفتن شاهر  اریفارس را به تصرف خود درآورد. در اخت  جیخل یجنوب هیحاش  یها

آمد که  یفارس بشمار م  جیبر خل ایتانیدولت استعمارگر بر  یو سلطه بر هندوستان از جمله برنامه ها   یهند شرق  یاستعمار  یکمپان

س  ست یبا  و  ینظام حضور (. 7: 1389 ،یشد)واعظ  یم یریگیمنطقه پ یملل و دولت ها نیاقوام و مذاهب ب نینفوذ و تفرقه ب یها ا

ستان در خل  یتجار سال      جیانگل ستخراج نفت در  ستعمارگر پ     یدی، وارد فاز جد1908فارس با کشف و ا سلط ا  یکشورها  ریشد و ت
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ش  س  یفارس از راه ها جیخل هیحا س یمختلف  شد که تا امروز هم آثار آن   یمختلف یاعمال و موجب بحران ها یو نظام یا در منطقه 

ــع یجهان نگادامه دارد.  با وقوع ج ــه ب دیبه عنوان قدرت جد کایآمر ،ییدول اروپا فیدوم و تض ــد و  نینوظهور وارد عرص الملل ش

مورد توجه  اریبود که بســ یاز مناطق یکیفارس(  جیاز نفت و گاز جهان در خل یمین رهی) ذخیغن یفارس به لحاظ منابع انرژ جیخل

آغاز کردند. با   هیناح نیا یرا در کشــورها یعیوســ تیفعال کایآمر یارو تج ینفت یکشــور قرار گرفت و شــرکت ها نیســردمداران ا

ــتان از خل  ــد و با     ای تان یبر نیگزیبه عنوان قدرت بالمنازع جا     کا یآمر ،یالدیم60فارس در اواخر دهه    جیخروج انگلسـ در منطقه شـ

 یروزیکرد.  پ یفارس اعمال م جیخود را در خل یها است ی(س رانی)ای)عربستان( و ستون نظام  یستون اقتصاد   2 است یاستفاده از س  

ــالم ــقوط رژ رانیا یانقالب اس ــاه به عنوان مهمتر میو س ــر نیش ــرا یفارس و نگران جیدر خل کایآمر کیش  گریانقالب به د تیاز س

شورها  ستراتژ  رییمنطقه موجب تغ یک شور در راب  نیا یا سنگ   یکانون انرژ نیطه با مهمترک شد و  ضور نظام  ینیجهان  در  یکفه ح

 نیچند  یبرا یمتحده عرب  االتی متحده از دولت ا   االتی ا تی (. حما irna.irبه نقل از    1398،یکرد)رجب دای پ شیفارس افزا  جیخل

کشور واقع   نینگه داشته بود، اما ا  ینییدر سطح پا  یمستقل در معادالت منطقه ا  یکشور ار از نظر قدرت و نفوذ و اثرگزار  نیدهه ا

  ییبماند توانا کایآمر تیکه بخواهد تحت حما یخود را نشان دهد و تا زمان کیارزش استراتژ دیبا کهداند  یفارس م جیخل هیدر حاش

شت. با ا  کیشدن به   لیتبد ست در ا  نیابرقدرت را نخواهد دا . امارات ردیرا در نظر بگ اطیکمال احت نهیزم نیحال امارات مجبور ا

ــت در ع یمتحده عرب ــود با دیمتحده مف االتیا یبرا کندیتالش م نکهیا نیمجبور اس ــکو  دیواقع ش ــد تا به س  یبرا ییمحتاط باش

ــود. تاث  لی تواند آن را در معرض حمله قرار دهد تبد     یکه م  کا یامر یاقدامات منطقه ا    و  یاز همکار  یعامل بهره مند    یرگذار ینشـ

نقش  کایکه آمر لیبا صـــلح با اســـرائ هکشـــور در رابط نیا یها یریگ میتوان در تصـــم یم ژهیها را به و ییکایبا آمر نهیروابط به

(. روابط  irdiplomacy.irبه نقل از   1398 ،یمیکرد مشــاهده نمود)تســل فایدو ا نیا نیب یروابط عاد جادیا یرا برا یگریانجیم

آن شده    یخارج است یس  یتر و سنگ بنا  قیسپتامبر عم  11به خصوص پس از شوک    کایمتحده آمر االتیبا ا یامارات متحده عرب

 یبه اســتثنا 1991فارس در ســال  جیاز زمان  جنگ خل انهیخاورم یها یریدر تمام درگ یاســت، به طور مثال، امارات متحده عرب

بر       ه ــه ر عراق ب ــه  ــه ب مر  یحمل ــال  کــای آ ل    2003در ســ م ع م    یهــا اتیــ، در  مر   ینظــا کنــار آ کرده     کــای در  ــرکــت  شـ

ست)  شارکت امارات متحده عرب Chandrasekaran,2014: 125ا سال     رد ی(. م ستان از  شان دهنده تحول در   2001افغان ن

سبت به امور ب    نیا کردیرو شور ن ست، عمل      یبیو ترک یالملل نیک سخت و نرم ا صر پروژه  در  یامارات متحده عرب ینظام اتیاز عنا

کمک به توسعه  یراب یضرور یازهاین شیو ثبات پ تینکته بود که امن نیبر ا یدیبشردوستانه و تاک کردیرو کیبا  یافغانستان مواز

ــتند)ما زیآم تیموفق ــارو عزت لیهس ــته، امارات متحده عرب53: 1390 ،یافش ــرف کننده    یبه جا ی(. در طول دهه گذش ــرفا مص ص

ــاختارها ــارکت کننده ا یا ندهیبه طور فزا ،یمنطقه ا یتیامن یس ــر منطقه   جیفعال نه تنها در خل یبه مش ــرتاس فارس، بلکه در س

س  یم نی(. بنابرا151: 1397 ،یو بخش  ی)آدمست شده ا  لیتبد انهیخاورم از زمان  یامارات متحده عرب یخارج است یتوان گفت که 

ش  خیش  نیا یریشکل گ  صورت مستق   یخارج یمتاثر از حضور قدرت ها  نین ست. در دوره ا  میرمستق یو غ میبه  شت  یبوده ا  بانیپ

ست یس  شور قدرت ها  نیا یخارج ا شور با حضور نظام   نیا تیامن نیتام یکه برا هبود ایتانیبر رینظ یفرامنطقه ا یک خود نقش  یک

صل  ستان ن  یم فایرا ا یا شورها    نیا یخال یجا جیبه تدر کایآمر ز،یکرد. در دوران پس از خروج انگل شور را در ک ش  یک  جیخل هیحا

ــالم ــتون ها یکیبه عنوان  رانیو خروج ا رانیا یفارس پر کرد و با وقوع انقالب اس ــ یاز س ــتیس  نیاز اتحاد با ا کایآمر یجخار اس

و عربســتان  یفارس با اتکا به دوســتون امارات متحده عرب جیخل یهمکار یمتحده به شــکل دادن شــورا االتیا یکشــور، اســتراتژ

کشــور با   نیا نیب دیکشــور، وجود منابع تنش و تهد نیدر ا کایآمر ینظام یروهایحضــور ن زیدوره ن نیشــکل گرفت. در ا یســعود

 کاینقش فعال در مشارکت با آمر یفایدر ا یامارات متحده عرب یقدرت اقتصاد شیسه گانه و افزا ریبر سر جزا رانیا رینظ گانیهمسا
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سائل منطقه ا  شور و ا  نیا شتر یب ییباعث غرب گرا یدر بحران ها و م سب برا  یها نهیزم جادیک شور به فرآ  نیا وستن یپ یمنا  ندیک

 شد. لیابتکار صلح با اسرائ

 :یریگ جهینت

ــ کی ژئواکونوم یارزش ها  یریهمزمان با اوج گ   ،یالدیم 21فارس در قرن   جیخل منطقه  ــتی در سـ   ینگاه ها   ،یالملل نیب اسـ

س  سرائ    یو فرامنطقه ا یمنطقه ا یاز قدرت ها یاریب ست. ا بنا به  یفرامنطقه ا یاز قدرت ها یکیبعنوان  لیرا به خود جلب کرده ا

به  یجد یپرز عالئق مونیشـــ دیجد انهیخاورم نیو دکتر ونیبن گور نیو براســـاس دکتر دخو یکیو ژئواکونوم یکیتیالزامات ژئوپل

ضور در ا  شورها  نیح ش  یمنطقه دارد. ک با نگاه   دیموازنه قدرت و تهد جادیا زیبه غرب و ن شتر یب یکینزد یبرا زیفارس ن جیخل هیحا

به نســبت  یشــتریکشــور منابع قدرت ب نیا رایران بوده، زیدر منطقه که به نفع ا کیتیتوازن ژئوپل تیبه وضــع انهیواقع گرا یها

ــا ــرائ   اری فارس در اخت  جیخود در خل گان یهمسـ ــمت اسـ  یها  ییاز توانا  یبهره مند  نیکرده اند. همچن  دای پ شیگرا لی دارد، به سـ

 یچون کشاورز  یینه هایدر زم لیاسرائ  یها ییاستفاده از توانا  ،یتیامن یها ستم یو س  ینظام شرفته یپ زاتیتجه نیتام ک،یتکنولوژ

و... باعث  هیو تصف یاز منابع آب یبهره بردار نهیدر زم میرژ نیکشورها با استفاده از دانش به روز ا نیا ازیمورد ن یمصارف آب نیتام ای

ستا   نیشده ا   تیاهم ئز. اما مسئله حا ندیبرقرار نما یو توسعه ا  ،یاقتصاد  ،یاس یس  یوندهایپ لیمنافع خود با اسرائ  یکشورها در را

ست که قرار گرفتن منطقه خل  نیا سالم  یجمهور یتیامن طیفارس در مح جیا ستگ  رانیا یا ستراتژ  یو واب منطقه  نیبه ا رانیا کیا

سرائ  رانیا کیدئولوژیا -یتیهو دیتعارضات شد   زیو ن یو تجار یاقتصاد  یبعنوان گلوگاه سرائ     لیبا ا  لیباعث شده تا گسترش نفوذ ا

منافع   یریگیدر پ رانیا یاسالم  یجمهور یرگذاریبه منزله کاهش نفوذ و تاث یتیامن -یو نظام یفرهنگ ،یاس یس  ،یدر ابعاد اقتصاد 

روز افزون  تیرا لمس و درک کرده و واکنش نشان دهد. اهم  دیاحساس تهد  رانیجهت ا نیشود و از ا  یمنطقه تلق نیاش در ا یمل

 نیب یقوا شیدر آرا ،یو فرامنطقه ا یمنطقه ا یقدرت ها یها یو صــف بند یجهان دیدر معادالت جد ژهیفارس به و جیمنطقه خل

شورها    یو اثرگذار یالملل سبات ک ستراتژ  ن،یبن گور نیرو، دکتر نیمنطقه موثر بوده و از ا یبر منا سرائ  یا روابط با   جادیا یبرا لیا

در صفوف متحد مسلمانان و اعراب با     کافش  جادیو ا یو اسالم  یعرب یکشورها  کیتیو شکست محاصره ژئوپل    یرامونیپ یکشورها 

و  یفرهنگ ،یزبان ،یقوم یاز شــکاف ها یریمتنوع و بهره گ یها کیها و تکن وهیو... و با شــ یاســیســ ،یمختلف اقتصــاد یابزارها

  نیبهره مند بودن از منابع قدرت بوده تا بد زانیاز نظر م زتریر یبه عناصـر  یو اسـالم  یمتحد قدرت عرب یواحدها هیو تجز یمذهب

نابرا   رییرا به نفع خود تغ  یمنطقه ا  کی تیخود پرداخته و توازن ژئوپل  کی تیمنزلت ژئوپل  یبه ارتقا   قیطر مجموع عوامل   نیدهد. ب

فارس  جیخل کیمنطقه ژئواستراتژ  هیحاش  یخود به کشورها  یخارج است یس  کردیدر رو لیمورد اشاره قرار گرفته باعث شد تا اسرائ   

ستند توجه و گرا  یالدیم 21و قدرت و ثروت در قرن  یژکه همجوار منبع انر شد. و    یا ژهیو شیه شته با صر به   یها یژگیدا منح

به تنگه هرمز بعنوان  یکیفارس به ســبب نزد جیدر خل یکیتیژئوپل ژهیو تیموقع ،یامارات متحده عرب کینومو ژئواکو یفرد اقتصــاد

 ل،یدشــمن اســرائ نیبعنوان بزرگتر رانیا یاســالم یبا جمهور یگیانقاط جهان در عصــر حاضــر و همســ نیتر کیاز اســتراتژ یکی

از  یکشــور همگ نیا یانرژ ریو دشــمنان مشــترک و ذخا داتیو منافع محور دولتمردان، وجود تهد یدتیو عق یفکر یها ییهمگرا

  افتنیبه دنبال  لیســرائا نیکشــور بوده اســت. همچن نیو صــلح با ا یمناســبات و اتحادســاز یبه برقرار لیاســرائ یها شیعلل گرا

صاد  یتجار دیجد یبازارها صنعت  یو اقت شاورز  ،یمخابرات ،یدر مناطق مختلف جهان جهت فروش کاالها و خدمات  و...   ییدارو ،یک

عســقالن با امارات  -التیو خط لوله ا یانرژ کیقرارداد اســتراتژ یکرده اســت. امضــا یرا هم هدف گذار یخود، امارات متحده عرب

س یاز اهداف د یمتحده عرب سو   میرژ نیا یانرژ یپلما ست. از  سرائ   دیبا گرید یا شت که ارتباط ا و  یبا امارات متحده عرب لیتوجه دا

مسئله   نیرا تحت الشعاع قرار داده و ا  میرژ نیا یو مسلمان را به مسئله اشغالگر    یعرب یتواند توجه دولت ها یصلح م  مانیانعقاد پ

سالم   یبرا یاتیمهم و ح سطح ا  راجهان ا شورها عاد  نیحداقل در    یعاد یریشکل گ  یها نهیند و زمکرده و کمرنگ ک یساز  یک
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ــاز ــه میرژ نیروابط با ا  یسـ ــتراتژ  بی ترت نیگرداند. بد   لی را تسـ   یها  نه یابعاد و زم  کی تیو ژئوپل کی ژئواکونوم ک،ی اهداف ژئواسـ

 را فراهم آورده است.  لیائاسر یستیونیصه میو رژ یو صلح امارات متحده عرب ییهم افزا ،ییهمگرا

 

 

 

 

 منابع: فهرست

 :یمنابع فارس( الف

، فصــلنامه روابط 2017-1971از  یامارات متحده عرب یخارج اســتیســ ییالگو ی(، روندها1397)یبخشــ نیو رام یعل ،یآدم

 .143-167سال دهم، شماره چهلم، صص  ،یخارج

و قفقاز، فصلنامه پزوهش    یمرکز یایدر آس  یخطوط لوله انرژ یاس ی(، اقتصاد س  1393)یو محمدرضا بهادر خان  یهاد ،یلیآج

 .129-156، صص 10شماره  ز،ییپا است،یس یراهبرد یها

فصــنامه   ران،یا یاســالم یقدرت هوشــمند جمهور یها یژگیها، مولفه ها و و تی(، ظرف1399)یاکبر رالهیو خ یعل ،یابوالخان

 .125-145، صص 45شماره  ت،یآفاق امن

ــبات ژئوپل  1395)یعل ،یابوالخان  ــرائ  کی تی(، مناسـ ــالم یجمهور یمل تی آن بر امن ریو تاث لی هند و اسـ نامه   انی پا ران،یا یاسـ

 تهران. ،یدانشگاه خوارزم ،یاسیس یایارشد، رشته جغراف یکارشناس

 یو جمهور رانیروابط ا یســرد یعلت ها ی(، بررســ1392حضــرت پور) دهیو ســع بیمحمد جعفر، رضــازاده، حب ارجمند،

 .57-80، بهار و تابستان، صص 1، شماره 7دوره  ،یمرکز یایدوفصلنامه مطالعات اوراس جان،یآذربا

ش  س 1392احمد) ،یبخ شکل گ  ی(، برر  جیخل یمل شیهما نیفارس، مجموعه مقاالت نهم جیدر خل یسازه منطقه ا  یریعدم 

 .127-147فارس، صص 

فصلنامه مطالعات   ،ییاز منظر واقع گرا یدر قبال بحران اوکرا هیروس یخارج استیس نیی(، تب1393)یانیک بایقاسم و فر ،یتراب

 .1-32، صص 8شماره  ز،ییو قفقاز، پا یمرکز یایآس

 

 یعمده منطقه ا گرانیباز کیتیافغانستان در روابط ژئوپل  کیژئواستراتژ  گاهی(، جا1399)گرانیو د یابوالخان یرضا و عل  ،یدیجن

 .1-18صص  ،یالدیم 21در قرن  ایغرب آس کیتیو ژئوپل کیژئواستراتژ گاهیجا شیهما ا،یدر غرب آس یو فرامنطقه ا

ــان جعفر زیعز ،یهرو جوانپور ــرائ یی(، عوامل موثر بر همگرا 1397فر) یو احسـ (،  1991-2017)جان یآذربا  یو جمهور لی اسـ

 .83-100، صص 5سال دوم، شماره  ،یاسیفصلنامه راهبرد س

صغر)  ،یولدان یجعفر س  یرانیا ریمنازعه جزا یریشکل گ  ی(، چگونگ1397ا صلنامه پژوهش      یتنب و ابومو صل آن، ف و حل و ف

 .211-232سال دوازدهم، شماره پنجاه و سوم،، صص  است،یحقوق و س

و هفتاد و   ست یشماره دو  ،یاقتصاد  -یاس یمتحده، فصلنامه س   یامارات عرب یمرزها کیتی(، ژئوپل1392اصغر)  ،یولدان یجعفر

 .73-85 دوم، بخش دوم، صص

ــتراتژ داتی (، تهد 1390)یخان  داهللی ارجمند، محمد جعفر و آرش ب   یجواد  طیتنش زا در مح یو خارج  یو منابع داخل  کی اسـ

 .179-203فارس، صص  جیخل یمل شیهما نیفارس، مجموعه مقاالت هشتم جیخل یتیامن
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جهان  یاس یس  یفصلنامه پژوهش ها  ران،یا یاسالم  یجمهور یمل تیدرامن هیتحوالت سور  ژهی(، کارو1394محمدرضا)  ،یحاتم

 .27-50اسالم، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان، صص 

   یتهران: انتشارات پاپل ک،یتیژئوپل می(، اصول و مفاه1396محمدرضا) ا،ین حافظ

ــفو میرح ــا یکیتیژئوپل یها  یژگیو ری(، تاث 1387)ییحی ،یصـ ــلنامه مطالعات دفاع       ران،یج. ا. ا یمل تی بر امن ریعشـ   یفصـ

 .75-87، صص 32و  31سال نهم، شماره  ک،یاستراتژ

ض یع سالم  ندهی(، آ1388)میمحمدرح ،یو سالم   ندهیو منازعات آ یانقالب ا صلنامه مطالعات انقالب ا شماره   6دوره  ،یجهان، ف  ،

 .  33-56، صص 18

 .8-12مسلح، تهران، صص  یروهاین ییایسازمان جغراف ران،یا ینظام یایبر جغراف ی(، مقدمه ا1378)ییحی ،یصفو میرح

س  نیب تی(، امن1388)کلیما هان،یش  شکده مطالعات راهبرد  ،یروزآبادیف یجالل دهقان دیالملل، ترجمه  صص   ،یتهران: پژوه

24-15. 

 

شنامه روابط ب 1388)نیمارت تس،یفیگر س  نی(، دان شر ن  ب،یط رضا یجهان، عل است یالملل و  -121صص   ،یچاپ دوم، تهران: ن

119. 

 

  یمل تیآن بر امن ریفارس و تاث جیمداخله گر در خل یبر نقش قدرت ها یلی(، تحل1389)یافشـــار، فرحناز و عزت ا... عزت لیما

 .53-76، صص 26سال هفتم، شماره  ن،یسرزم ییایفصلنامه جغراف ران،یا یاسالم یجمهور

 .35-47الملل، تهران، سمت، صص  نیروابط ب یها هیدر نظر(، تحول 1384)رایحم رزاده،یمش

ــ1384)یمهد ،یینایم ــالم یجمهور کیژئواکونوم تیو موقع گاهیجا ی(، بررسـ  تیو ارتقاء امن نیو نقش آن در تام رانیا یاسـ

 .13-23، صص 6شماره  ن،یسرزم ییایفصلنامه جغراف ،یمل

شورها و مرزها در منطقه 1386)روزیپ مجتهدزاده، شتار      جیخل کیتیژئوپل (، ک سله نو سل س یس  یایدر جغراف یفارس:   جیخل یا

 .133-135تهران: وزارت امور خارجه، صص  ،یملک محمد درضایفارس، مترجم: حم

ــ ،یمتق جاد نجف  یانی کاو  ن،یافشـ ــ طه امن 1394) یراد، مراد و سـ ــتیز تی (، راب عه مورد  یمل تی با امن  یطیمح سـ  ی) مطال

 .75-100، صص 83، شماره 22مجلس، دوره  (، فصلنامه راهبردسمیوتروریب

 یاس یس  قاتیفصلنامه تحق  ،یو اهداف منطقه ا ی: مبانلیاسرائ  یانرژ یپلماس ی(، د1394پور) یمیو داود کر ریام دیس  ،یاکوئین

 .27-58، صص 23شماره  ،یالملل نیب

ــل اله و حســ  ،ینوذر ج. ا.   یمل تیآن بر امن ریو تاث یامارات متحده عرب یکیتیعوامل موثر ژئوپل نیی(، تب1392)یمهراب نیفض

 .127-162، صص 41شماره  ازدهم،یسال  ،یفصلنامه راهبرد دفاع ران،یا

ــلنامه ب   کا، یآمر یهژمون یفارس و چالش ها    جیبزرگ در منطقه خل  ی(، نقش قدرت ها  1389محمود) ،یواعظ   یالملل نیفصـ

 7-47سال دوم، شماره ششم، صص  ،یروابط خارج
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https://per.euronews.comست؟یفارس بدنبال چ جیدر خل کایرجه آمرخا ریپمپئو وارد امارات شد؛ وز  

https://www.irna.irیداود رجب-فارس جیدر خل یخارج یقدرت ها انباریحضور ز 

https://www.mashreghnews.ir یستیونیصه میها به سازش خائنانه سودان با رژواکنش 
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   21توازن قوا و تحول مفهوم امنیت منطقه ای در قرن 

 1مرتضی قورچی

  2قاسم عباسیان* 
 استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران-1

 کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران-2

 

 

 چکیده

سطح جهان به تدوین استراتژی های مختلفی نیاز دارد که در  در درخور توجه منزلت و امنیت توسعه، رفاه، به دستیابی جهت کشوری هر

 و عوامل تمامی ژئوپلیتیک، بنابراین در استراتژی متبلور می شود. غیره و علمی فرهنگی، نظامی، مختلف اقتصادی، سیاسی، اشکال

 .گیرد می قرار مورد توجه ژئوپلیتیکی منزلت و امنیت ، رفاه، توسعه های مقوله بر تأثیرگذار متغیرهای

اسالمی ایران در راستای رسیدن به توازن قدرت و امنیت منطقه ای به  جمهوری منزلت و توان بردن باال اخیر، های سال در که آنجا از

 نظر در با تا است آن بر حاضر تحقیق آید، شمار می به اندرکاران دست مهم اهداف از جنوب غرب آسیا خصوص در حوزه کشورهای

ی نظام های بنددستهنیت منطقه ای و جهانی مطابق با ژئوپلیتیکی، رعایت توازن قوا و تاثیر آن بر تحول مفهوم ام متعدد عوامل گرفتن

 مختلف تاثیرگذار در توسعه عناصر و و مولفه ها شده استفاده تحلیلی توصیفی روش از تحقیق، این مختلف مورد بررسی قرار دهد. در

سرزمینی برای رسیدن به توازن قوا و تحول مفهوم امنیت منطقه ای مورد بررسی قرار گرفته  فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، سیاسی،

ی، توسعه اقتصادی است و جایگاه یک دولت با سطح تکنولوژی، نیروهای نظامی المللنیباست. در حال حاضر ارزش اصلی در سطح نظام 

امنیت  وجود که داشت انتظار می توان هر کشوری وجودی ژگی هایبه وی توجه با دلیل همین و میزان صنعتی شدن ارتباط دارد. به

منطقه ای، نیازمند توازن قوا در تمامی مولفه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، سرزمینی و نظامی و از طریق تعامل توسط 

 یکایک کشورهای آن حوزه منطقه ای صورت می پذیرد .   

 زن قوا، توسعه ، نظریه  امنیت منطقه ای، توا کلمات کلیدی:
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 مقدمه-1

 وجود امنیت جستجوی هستی و جوهر میان ناگسستنی پیوندی همواره حاضر، زمان تا گذاشت وجود عرصه به پا انسان که زمانی از

 هویت و هیبت بر که آنگاه حتی انسان و بوده و جامعه اجتماع مفهوم از کهن تر قدمتی دارای امنیت مفهوم عبارتی، به است. داشته

 انسانها دغدغه مهمترین طبیعی، تهدیدات مقابل در موجودیت و بقا حفظ داشته است. جدی توجه امنیت به نیز بود درنیامده اجتماعی

شد،  فردی مناسبات جایگزین گروهی مناسبات که تدریج به ولی داشت، فردمحورانه خصلتی ابتدا در از امنیت مفهوم این است. بوده

 برای و بوده آن به دنبال همواره تاریخ طول در بشر که است مقوالتی از ( . امنیت1395 یوسفی، کرد )حاجی پیدا نیز اجتماعی ماهیتی

 دولت ها وجودی که اندیشمندانی نظیر هابز، فلسفه آنجاست تا امنیت اهمیت شده است. متقبل زیادی هزینه های آن آوردن دست به

 سیاست های دولت ها، های سیاست از مهمی بخش ملی، دولت های آغاز پیدایش از نیز عمل دانند. درمی  بشری نیاز همین تأمین را

 دولت رئالیسم، خصوص به نظریات، و دیدگاه ها اکثر قبل، دهه چند تا 1648 سال در وستفالیا تشکیل پیمان زمان از است. بوده امنیتی

 به تفکر پست مدرن این عصر در اما می دانستند، اصلی و اساسی آن، در کسب را نظامی عامل و می شناختند امنیت کارگزار اصلی را

 آن که در یافت را نتوان زمانی شاید دارد. بشر عمر اندازه به قدمتى و است بشر نیازهاى اساسی ترین از امنیت .است شده کشیده چالش

 از یکی که کرد ادعا حتی می توان باشد. نبوده امنیت دنبال به اما باشد کرده توجه مسکن و پوشاک خوراک، مانند نیازهایی به انسان

 اولویت را امنیت همواره اساسى، نیاز این دولت ها براى تأمین است. بوده امنیت افزایش جامعه، ایجاد و دیگران به انسان پیوستن دالیل

 ( . 1374جرالداچ، بلیک ،  و کنند)درایسدل، آالسدیرو گسترش آن تالش می  حفظ کسب، براى و داده قرار خود هاى سیاست اول

برابر بررسی های انجام شده، پروژه های تحقیقاتی نزدیک به موضوع حاضر نگردید و لذا تحقیقی با موضوع بررسی ژئوپلیتیک پاکستان بر 

نزدیک به موضوع پژوهش می باشد امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران و تبیین راهبردهای مناسب صورت پذیرفته است که تا حدودی 

که در مجموع پیوندهای ژئوپلیتیکی و الگوهای روابط استراتژیک پاکستان در منطقه و فرامنطقه ای بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران 

افی و پژوهش های انجام در ابعاد ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک، ژئوکالچر و ژئواکونومیک تاثیرات متفاوتی را ایجاد می کند. با مطالعات اکتش

گرفته در خصوص موضوعاتی نزدیک به موضوع مورد تحقیق برای تبیین و تشخیص دقیق مسئله و در جهت دانش افزایی و همچنین به 

 اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مختلف تاثیرگذار در توسعه عناصر و کارگیری صحیح از روش و نوع تحقیق از برخی الگوها ، مولفه ها

 سرزمینی برای رسیدن به توازن قوا و تحول مفهوم امنیت منطقه ای مورد بررسی قرار گرفته است.   و فرهنگی

 مفاهیم نظری، طرح مساله و راه حل پیشنهادی :  -2

 نظریه سیستم ژئوپلیتیکی جهان سائول بی کوهن :  -1-2

در جهان وجود دارد که سومین منطقه ژئواستراتژیک جهان، بر اساس نظریه سیستم ژئوپلیتیکی سائول بی کوهن سه منطقه ژئواستراتژیک 

عنوان یکی از حوزه فارس و خاورمیانه بهمنطقه آسیای جنوبی و جنوب شرقی می باشد که در این منطقه ژئواستراتژیک، حوزه خلیج

ی، ژئواستراتژیکی کیتیژئوپلترین انبار انرژی جهان، دارای موقعیت ترین و مهمعنوان بزرگبه فارسجیخلژئواستراتژیک این منطقه قرار دارد. 

ی برخوردار است. در این حوزه ژئواستراتژیک، کشورهای ایران و االعادهفوقنظیری است و از موقعیت ممتاز و اهمیت و ژئواکونومیکی بی

 سیاست منظر از وزه ژئواستراتژیک خلیج فارس و خاورمیانه(. ح 138  :  1384عربستان نقش فعالی را ایفاء می نمایند ) جعفری ولدانی، 

خلیج فارس  .باشد می اهمیت حائز بسیاری از قدرت ها، نظیر ایاالت متحده بسیار امنیتی، برای –دفاعی  سیاست همچنین و خارجی

ی خلیج فارس و دریای عمان، عنوان یکی از شاخک های عملیاتی ژئواستراتژی اقیانوس هند تلقی می شود. عالوه بر اهمیت ذاتبه

راهبردهای منطقه ای ایران در این حوزه و در حوزه های سیاسی، اقتصادی و نظامی می تواند در راستای تقویت منطقه گرایی ایفای نقش 

جنوب نماید. همچنین کشورهای هند و چین نیز از ظرفیت های این منطقه در راستای توسعه تبادالت تجاری خود با کشورهای حوزه 
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غرب آسیا و همچنین کشورهای سایر نقاط جهان در راستای تقویت منطقه گرایی می توانند استفاده کنند. این درحالی است که رقابت 

های دیرینه این دو کشور نیز بر این تعامالت اقتصادی سایه افکنده است. اما آن چه که در این میان حائز اهمیت است حضور نظامی 

عنوان قدرت فرامنطقه ای در این حوزه ژئواستراتژیک است، تامین امنیت مسیرهای تجاری از اولویت های ایاالت متحده ایاالت متحده به

می باشد. از این رو استقرار در جزیره دیه گو گارسیا از سویی می تواند برای تامین امنیت تجارت دریایی محسوب شود و از سوی دیگر 

 ذخایر دلیل استراتژیک خلیج فارس مورد نظر ایاالت متحده می باشد. خلیج فارس و تنگه هرمز بهتامین امنیت شاخک های حوزه ژئو

 کانون از یکی متحده، به ایاالت هوایی و دریایی زمینی، استقرار پایگاههای جهان و درصد  65 تا  60 خام نفت تأمین و انرژی فراوان

حوزه ژئوپلیتیک معتقد هستند برای اینکه کشورهای حوزه جنوب غرب آسیا  است. صاحبنظران شده تبدیل جهان سطح در زا تنش های

 برطرف نموده و در صدد رفع آن اقدام نمایند را موجود ژئوپلیتیکی مناطق ، بتوانند به منطقه گرایی سوق پیدا نمایند، نیاز است تا اثر

کوهن مناطقی مانند آسیای جنوب شد.   خواهد تقویت وجود،م آمیز فضای رقابت ژئوپلیتیکی، ی منطقه هر تقویت و شکل گیری با زیرا

شرقی و خاورمیانه را به دلیل اهمیت ژئواستراتژیک جهانی آنها و گرفتار آمدن میان دو حوزة نفوذ دو ابرقدرت و ویژگی های فرهنگی و 

 منطقه ای شان بی ثبات تصویر می کرد و به آنها نام کمربندهای شکننده می داد. 

 نظریه مورگنتا :  -2-2

تمامی سیاست های خارجی با یکی از الگوهای سه گانه فعالیت مطابقت دارند و بازتاب یکی از آن ها هستند: حفظ ، مورگنتاطبق نظریه 

. او توازن قدرت، امپریالیسم، و آن چه خودش سیاست اعتبار می خواند )تحت تأثیر قرار دادن دیگر دولت ها با میزان قدرت خودمان(

شرایطی را مشخص می سازد که تعیین می کنند کدام سیاست پیگیری خواهد شد، هدف های تقریبی سیاست ها چیست، روش های به 

گرچه در نظام اقتدارگریز .کار گرفته شده برای حصول این اهداف کدام است و خط مشی های مناسب برای مقابله با آن ها چیست

ثبات و پایداری آن تابع توانایی و تمایل دولتمردان برای ارزیابی  ،در بلندمدت گریزناپذیر است« وازنت»)اقتدارگریزی(، برقراری نوعی 

دقیق سرشت آن و سپس دست به کار شدن در چارچوب محدودیت هایی است که توازن بر آزادی عمل شان در خارج تحمیل می کند. 

بات آن را دگرگونی هایی تاریخی به خطر انداخته که مدیریت ساختار اهمیت دارد که ث 1945این مسئله به ویژه در نظام پس از 

 جدید و یکتا را به مراتب دشوارتر ساخته است. مورگنتا به طور مشخص روی چهار دگرگونی انگشت می گذارد.« دوقطبی»

صلح بستگی به توازن پایدار  جدهم کاهش یافته است. در گذشته، زمانی کهینخست، به گفته ی وی تعداد قدرت های بزرگ از سده ی ه

میان پنج یا شش قدرت بزرگ اروپا داشت ساختار سُست اتحاد میان آن ها موجب احتیاط پیشگی و حزم اندیشی در سیاست خارجی 

تک تک آن ها می شد. نظام دو قطبی نیمه ی دوم سده ی بیستم دیپلماسی را از انعطاف پذیری ضروری اش عاری ساخت؛ این نظام به 

ی با حاصل جمع صفری شباهت داشت که در آن تغییرات جزئی در قدرت می توانست منجر به جنگ شود. دوم، هیج قدرت بزرگی باز

وجود نداشت که چون حائلی میان ابرقدرت ها عمل کند حال آن که به گفته مورگنتا این یکی از مؤلفه های اصلی سیاست اروپا در 

بی طرفی در درگیری های قاره کهن عمل کند. سوم، در عصر استعمارزدایی « داور»ی توانست چون گذشته یعنی زمانی بود که انگلستان م

دیگر جبران ارضی برای حفظ توازن مرکزی امکان پذیر نبود. در گذشته، تقسیم و توزیع سرزمین های مستعمرات و قدرت های کوچک 

ره ی امتیازات در دیپلماسی اروپا بود. سرانجام، کاربست فناوری تازه ی تر اروپا )مانند لهستان( روش مهمی برای به توافق رسیدن دربا

تمام عیار، جنگ تمام عیار و سلطه ی تمام « ماشینی شدن»حمل و نقل، ارتباطات، و جنگ سده ی بیستم را به قول مورگنتا به عصر 

به توانایی های ایاالت متحده و اتحاد شوروی  در یک کالم، مورگنتا نسبت (.  Morgenthau, 1946 : 383مبدل ساخته بود )« عیار

برای حفظ صلح بین المللی بسیار بدبین بود. گرچه کشمکش بر سرقدرت به کمک بازدارندگی متقابل که با جنگ افزارهای هسته ای 

حفظ صلح نداشت. چون تأمین شده بود در حدود نسبتاً قابل تحملی حفظ شد مورگنتا هیچ اعتقادی به توانایی این جنگ افزارها برای 

(. در عین حال،   Morgenthau, 1948 :5جنگ افزارها منبع بی ثباتی دوران جنگ سرد نبودند نمی توانستند چاره بی ثباتی باشند )
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 در نظام بین الملل نداشت. او اعتقاد داشت که سیاست« آرمان گرایانه»مورگنتا اعتقاد چندانی هم به هیچ گونه اصالحات لیبرالی یا 

آرمان جویی، نازک طبعی و انزواطلبی( بوده است که برخاسته از جدایی  خارجی امریکا پیوسته دچار چهار نقص عمده )قانون گرایی،

بازی کند باید خود را  1945تصادفی قدرت اروپاست. اگر قرار بود ایاالت متحده از توازن در ثبات بخشیدن به توازن تازه ی قدرت پس از 

گاشته ها آزاد می ساخت و به تحلیل سنجیده ی توازن جدید قدرت و شرایطی که در پیوند با آن برای پیشبرد منافع ملی از این پیش ان

مورگنتا از نظریه پردازان روابط بین الملل، بیشتر به دائمی بودن عامل ژئوپلتیک توجه  (.Vasquez,1983 :216الزم بود می پرداخت)

(  26:  1376رین عواملی که قدرت یک کشور مبتنی بر آن است، موقعیت جغرافیایی آن است ) اطاعت، می کند و معتقد است از پایدارت

 . 

 تحقیق ، طرح مساله و راه حل پیشنهادی روش  -3-2

 مختلف سیاسی، عناصر و ها شاخص اساس کشورهای منطقه ای بر و منزلت ژئوپلیتیکی است تحلیلی -توصیفی تحقیق، این انجام روش

که بر توسعه و امنیت و رفاه منطقه تاثیرگذار می باشد در قالب مولفه های مختلف، امنیت منطقه  سرزمینی فرهنگی، ، اقتصادی اجتماعی،

با هدف رعایت توازن قدرت و نقش آن بر تحول مفهوم امنیت منطقه ای و جهانی در اثر  تحقیق، ای مورد بررسی قرار گرفت . این

می باشد.  رفاه و امنیت منطقه ای توسعه، تأمین راستای در تاثیرگذار، عوامل و ها مختلف از طریق بررسی مؤلفهی نظام های بنددسته

 فصلنامه و کتب، مجالت چون منابعی از ترکیبی برداری( و ای )فیش کتابخانه شکل به اطالعات گردآوری روش مطالعه، مورد موضوع

 .است غیره اینترنت و ها،

در سیاستگذاری مناسب در حوزه جنوب غرب آسیا، تاثیرات خود  21با توجه به این که رعایت توازن قوا و تحول امنیت منطقه ای در قرن 

را در تشکیل گروهبندی های اقتصادی نشان می دهد لذا در این تحقیق، عوامل متعدد ژئوپلیتیکی که باعث شکل گیری توازن قوا و تاثیر 

دارد به عنوان مسئله پژوهش خواهد بود تا با دستیابی به این مهم، گام موثری در جهت  21وم امنیت منطقه ای در قرن آن بر تحول مفه

کمک به طراحی و تدوین سیاستگذاری مناسب در قالب راه حل پیشنهادی نظیر تشکیل و عضویت در گروهبندی های مختلف توسط 

 ن صورت خواهد گرفت برداشته شود.  طراحان سیاست گذاری های جمهوری اسالمی ایرا

 شکل گیری امنیت و ابعاد مختلف آن :-3

 انسان موجودیت و حیات از و صیانت نفس بقای با و می گیرد دربر را انسان زندگی ابعاد و شئون تمامی عام، مفهوم یک عنوان به امنیت 

 در تقریباً که اصلی (. عناصر 327: 1384زنده است )حافظ نیا، موجود و انسان بقای و حیات کنندة تضمین واقع، در می خورد. پیوند

 به احتماالً عمومی، تهدیدهای هم و عمومی هم ارزش های تهدیدهاست. یا خطرات ارزش ها، می گردد، مشاهده امنیت تعریف تمام

 داد، ارائه امنیت مسئله مورد در را وسیعی مفهومی رهیافت که بوزان گردد. منجر می مستقل کشورهای میان در جمعی امنیت رهیافت

 در و نموده تالش امنیت تحلیل یا توضیح برای که ادبیاتی بیشتر او، نظر به می کند. تلقی نیافته مفهوم توسعه یک را امنیت اصطالح

می  مبتنی شد،مطرح  رئالیست و ایده الیست متفکران وسیله به که صلح و قدرت مفاهیم مبنای بر دارد، ادامه نیز هنوز برخی جهات

 که رهنمودهایی شدید تعارض و قطبی شدن به غالباً آنها بود. ملی امنیت مسئله در مسلط تفکر رهیافت، دو این ، 1980 دهه تا باشد.

 منبعث پدیده ای عنوان به را امنیت که داشتند تمایل رئالیست ها .می گردید منجر بود، جنبی نقش دارای امنیت مفهوم آن، درون در

 دست نتیجه، عنوان به امنیت به مسلط، موقعیت به دستیابی برای کافی قدرت بودن با دارا بازیگر یک دهند:  قرار توجه مورد قدرت از

 که مورگنتا ترسیم نمود، شدیداُ محدودی مفاهیم در قدرت که شد خواهد فهم قابل سادگی به زمانی ارائه می دهد، او که تلقی می یابد.

 مطلوب غیر و معکوس نتیجه است، ذاتاً شخص در قدرت که تلقی این اما شد؛ مطرح هدف عنوان به دقیقاً امنیت چند هر گردد. تعریف

 تأمین را همگانی امنیت پایدار، صلح نمایند :  مشاهده برایند صلح عنوان به را امنیت که داشتند امر این به گرایش آلیست ها، ایده بود.

 مطالعه برای نظری مفید ابزار و بوده چندگانه کاربری دارای و عمیق جدی، صورت کند که مفهوم امنیت  بهمی کند. بوزان استدالل می 
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از  منبعث رفتار با که دارد اشاره اهمیت، کم نه اما رفتار؛ نخستین انگیزه به امنیت، می باشد. صلح و قدرت نسبت به بین الملل روابط

 می گردد. تأمین صلح به وسیله که است چیزی آن از تمایز که می انجامد وسیعی چشم اندار به همچنین امنیت می باشد. متفاوت قدرت

 حکایت دارد، را دیرینه و شده تثبیت مفاهیم از قابل دریافت چیز هر با مقایسه توان که تحلیلی چارچوب یک از امر این تلفیق، یک در

 صلح و قدرت  )طرفین(حد دو میان می تواند امنیت یافته توسعه کامالً مفهوم که جدید بوزان با این گمانه همراه است رهیافت می کند.

وجود می  به را زیادی ایده های مفهوم این افزایش دهد. را مشترکات و نموده همسو را آنان بینش های بیشتر گرفته و قرار مطالعه مورد

تعیین  نیز و روشنفکران سیاستمداران و میان و پیوند زده هم به را  )رئالیست و ایده الیست(دیگر مکتب دو شده نهادینه قواعد که آورد

 مطالعات از بخشی را امنیت او که است مهمترین تفاوت در اثر بوزان آن .می کند ایجاد ارتباطی پل آنان مجزای و سویه دو کنندگی

تالش  تعریف ارائه برای امنیت، مفهوم بودن مبهم دلیل به او می کند. تلقی بین الملل روابط مهم عنصر آن را بلکه نمی داند؛ استراتژیک

 توافق مجموع، در .مطالعه کرد مختلف شرایط و متفاوت موارد در را امنیت بتوان تا می دهد ارائه را چارچوبی حال هر به اما نمی کند،

 شده عجین انسان حیات با که است بوده چالشی تاکنون زمان های گذشته از امنیت ندارد. مسئله وجود امنیت تعریف سر بر عمومی

گیرد و با بقای نفس و صیانت از حیات و موجودیت عنوان یک مفهوم عام، تمامی شئون و ابعاد زندگی انسان را در برمیاست . واژه امنیت به

آرمان انسان و موجود  نیترمهمکننده حیات و بقای انسان و موجود زنده است. لذا امنیت خورد. در واقع امنیت ، تضمینانسان پیوند می

کند. نظیر امنیت غذائی،  بهداشتی و درمانی، شود. طیفی از انواع امنیت وجود دارد که با طیف نیازهای انسان برابری میزنده تلقی می

، مذهبی آموزشی و تربیتی، جنسی، تفریحی، رفاهی، روانی و روحی، جسمی، اقتصادی، شغلی، زیستگاهی، طبیعی و سرزمینی، فرهنگی

 و دینی، اخالقی، حقوقی، فکری، سیاسی، ارتباطی، حیثیتی و آبروئی و غیر آن.

 ی نظام های مختلف از منظر تاریخی :بنددستهتحول مفهوم امنیت منطقه ای و جهانی در اثر  -4

 آنچه بر تکیه با شمالی و جنوبی سرحدات در مهم ژئوپلیتیک منطقه دو تعیین راه از مدرنپست سیاسی جهان با نوین تعامالت در ایران

 یانکته (. نخستین 127:  1391،پیروز،زاده مجتهد) بخشدیم یاژهیو اهمیت خود یامنطقه یهاینیآفرنقش به ،گذردیم جناح دو این در

 از تابعی و شودیم پیگیری معینی چهارچوب یک در مزبور موضوع کهنیا گیرد، قرار موردتوجه باید ایران خارجی روابط مطالعه در که

آمریکا  متحدهاالتیا که نیست تردیدی گسترده، اندازچشم این به ایرانی نگاه در. است المللنیب روابط بر حاکم نادرست یا درست شرایط

 به ،هاقدرت که شکلی هرمی ژئوپلیتیک نظام یعنی است؛ ی بودهقطبتک جهانی نظام توجیه اندیشه در ی،دوقطب جهان فروپاشی فردای از

 جهان سیاسی سرنوشت بر هرم، رأس در متحدهاالتیا خود و گرفت خواهند قرار آن مراتبسلسله در گوناگون یهاتیظرفو  توان نسبت

 . کرد خواهد اداره متحدانش و خود میل به بنا را المللنیبروابط  و شد خواهد چیره

 یالمللنیب عمیق و شگرف تحوالت از متأثر مدت این در خارجی کشور سیاست ایران، اسالمی جمهوری عمر از بیش از چهار دهه گذشت با

 استراتژیک تحوالت سیر در همواره کشور این است که یاگونه به ایران ژئوپلیتیکی فردمنحصربه موقعیت زیرا. است ی بودهامنطقه و

 و رفتار بر متقابالً نیز یالمللنیبتحوالت  تا شده سبب امر این و شده محسوب جهانی یهایگذاراستیس اجزای الینفک از یکی عنوانبه

باشند.در این راستا، نظام های مختلف از منظر تاریخی تقسیم بندی  مؤثر بسیار کشور این سیاست خارجی در استراتژیک یهایریگسمت

 گردیده اند.

میالدی به  1970نظام جهانی )دهه  –از جنگ جهانی دوم (  ی )پسدوقطبنظام  -( 19و  18نظام موازنه قوا ) شکل گیری در قرون  -

 میالدی ( 1990ی )سلسله مراتبی پس از فروپاشی شوروی سوسیالیستی در سال قطبتکنظام  –بعد 

 ی نظام موازنه قوا :هایژگیو

ی، مبتنی المللنیبی، فقدان دستگاه سیاسی خاص برای حل مشکالت المللنیبتوزیع تقریباً متعادل قدرت میان بازیگران عمده در عرصه 

بر اصل تنازع بقاء، حفظ کشور، اعمال دیپلماسی مبتنی بر قدرت، تهدید و جنگ، افزایش قدرت بازیگران نظام و کاهش قدرت دیگران 
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استراتژی آلمان و شوروی سوسیالیستی در قبال  مثال عنوانبهجهت نیل به تعادل یا موازنه قوا، تفرقه افکندن میان دشمنان یا رقیبان)

ی حفظ موازنه ) خنثی نمودن قدرت طرف استراتژی اتحاد، اتخاذ هامانیپی سیاسی و نظامی و هاهیاتحادکشورهای اروپایی (، تشکیل 

 مقابل از طریق پیوستن به یکی از قدرت طرف مقابل ( .

 ویژگی نظام دوقطبی:

( و سایر بازیگران متحد )بازیگران بلوکی ( و بازیگران غیر متعهد  هاابرقدرتقدرت حول دو محور اصلی )ساختار قدرت مبتنی بر تجمع 

 315ی را اتخاذ کند )طرفیبی ائتالف و اتحاد، عدم تعهد، انزوا یا هایاستراتژ توانندیمی کشورها ریپذانعطافنسبت به دوایر قدرت، 

،2009 ،Hoisti  ی نسبتاً محدود میان بازیگران غیر متعهد، تغییر استراتژی به دلیل تحوالت درونی . در نظام هاجنگ( ، محتمل نبودن

 ، تنها استراتژی قابل اتخاذ، استراتژی اتحاد است .ریناپذانعطافدوقطبی 

 ویژگی نظام جهانی :

ابزار سیاست خارجی  عنوانبهنظامی زور  با توجه به منع استفاده از قدرت نظامی و جنگ ، استراتژی فاقد معنای سنتی است، در چنین

بیشتری داشته باشد، از نفوذ عوامل خارجی در تعیین  ریتأثدر زمینه اقتصادی، فرهنگی  تواندیم، استراتژی دهدیمنقش خود را از دست 

 ، کشورها از آزادی عمل بیشتری برخوردار هستند .شودیمسیاست خارجی کشورها کاسته 

 ) سلسله مراتبی ( : یقطبتکویژگی نظام 

قرار دارد تعیین  رأس، استراتژی از طریق بازیگری که در شوندیمتبدیل  المللنیب نظامبهبازیگران ملی با تقسیمات فرعی سرزمینی 

شکیل ی اصلی استراتژیک را تریگسمت، احیاء وابستگی شودیمبین بازیگران تقسیم  هاارزشو  هاپاداش، بر مبنای تعیین فوق شودیم

، توزیع کلی شودیمنظام کم  ترفیضعو میزان آزادی و انتخاب و آزادی عمل اعضای  شودیمکاسته  هادولت، از میزان آزادی دهدیم

 . )  jones martin and others  2004, ( 36: کندیمی ما را تعیین ریگسمتقدرت در نظام بین نیازها و منافع بازیگران اصلی 

ی، توسعه اقتصادی است و جایگاه یک دولت با سطح تکنولوژی، نیروهای نظامی و المللنیبدر حال حاضر ارزش اصلی در سطح نظام  

ی خود را از دست داده و در المللنیبی هاارزشی سلطنتی و مستعمرات با تغییر اهداف، هادودمانمیزان صنعتی شدن ارتباط دارد و 

 نیز متحول گشته است .  هادولتنهایت استراتژی 

 امنیت و توازن قوا در منطقه جنوب غرب آسیا :   -5

رقابت و جنگ در این سه مناطق بوده است  تاکنونسه جبهه استراتژیک در جهان وجود دارد که هر سه جبهه در اوراسیاست. زیرا از ابتدا 

جنوب غرب  -3شرق و جنوب شرق آسیا  -2اروپای ساحلی  -1است.  نیچننیا. در آینده هم ندیگویمو بنابراین به آن جزیره جهانی 

آسیا ) از ترکیه تا اقیانوس هند (. ارزش جنوب غرب آسیا برابر با دو مناطق دیگر است و بر اساس کیفیت است نه کمیت . در تمامی 

داشته است . موقعیت جغرافیایی ایران از تاکنون، منطقه جنوب غرب آسیا، تقدم یک را  50داکترین روسای جمهوری آمریکا ، از دهه 

که شامل  دهدیمبر قدرت ملی این واحد سیاسی است. برژینسکی ایران را در یکی از شش منظومه قدرت قرار  رگذاریتأثپایدارترین عوامل 

نان و منظومه اوراسیا منظومه آمریکایی شمالی، منظومه اروپا، منظومه آسیای شرقی، منظومه آسیای جنوبی، منظومه ناموزون مسلما

اصلی انرژی هستند که در این میان، منطقه  کنندگانمصرفی خاص دارند. سه منظومه اول هایژگیو هامنظومه. هر یک از این باشدیم

ان ریا مونیائوپلیتیک محیط پیرژ یهازه( . حو  1396، منطقه صادر کننده مواد خام است )کاویانی، مراد و حسن مالداری،  فارسجیخل

 به طور خالصه عبارتند از: 

 .3ن( بایجارآذ ،سیهرو ن،قستااقزن، ترکمنستاان، یرار )خزی یادر زهحو .2سیه( رو ن،گرجستان، منستاار ان،یرا)تولی انو آ زقفقازه . حو1

ن(  تاجیکستان، قرقیزستان، بکستااز ن،قستااقزن، ترکمنستاان، یرای )مرکزی سیاآ زهحو .4ن( فغانستاا ن،پاکستاان، یراحوزه فالت ایران )
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، عربیهمتحدراتماا ن،عربستا، کویتاق، عران، یران)عماییاو در رسخلیجفازه حو.6هند( ن، فغانستاا ن،پاکستاان، یرا)هند ره شبهقازه حو .5

 ن(.عمان، پاکستا، بحرین، قطر

استراتژیک  واالترین دید ژئوپلیتیک و ژئو ،ورهای مختلفهای گذشته از نظرگاه کشکه از زمان است ایمنطقهمنطقه خلیج فارس به عنوان 

های خارجی، مجاورت ژئوپلیتیکی و ضعف داخلی، متکی بودن به قدرت خیز با اوضاع متشنجتراکم کشورهای نفت. دارد همچنانرا داشته و 

های متمایز این منطقه در مقایسه با س از ویژگیبا پاکستان و افغانستان و نیز تمایز عمده در بافت و ساختار سیاسی ـ اقتصادی خلیج فار

ای است از چند منطقه ژئوپلیتیک شود و در حقیقت مجموعهآن بخش از جهان که خاورمیانه خوانده می سایر مناطق حوزه خاورمیانه است.

های محیطی خود، یک منطقه یدهشمال آفریقا که هر یک به دلیل هماهنگی موجود در پد شامات، جداگانه و متمایز همانند خلیج فارس،

صد سال از اهمیت یافتن منطقه خلیج فارس با پشت سر گذاردن یک. (334 : 1391مشخص و مستقل از دیگر مناطق است )مجتهدزاده، 

ر های سیاسی، اقتصادی و بالتبع امنیتی دتاریخی به علت کشف و صدور نفت، وجود ذخایر گسترده انرژی و همچنین تحوالت در نظام

بدون تردید، خلیج فارس یکی از مهم ترین و حساس ترین مناطق  ها بوده است. در نیم قرن اخیر،منطقه، در کانون توجه بسیاری از قدرت

و با توجه به دگرگونی های عمیق و جاری در سطح بین الملل ،جنگ  های ژئوپلیتیک و محاسبات استراتژیک بوده است جهان در نگرش

 می توان انتظار داشتتوان ادعا کرد که در قرن بیست و یکم  و مخالفت با روند صلح اعراب و اسرائیل می و دهه اخیرهای د ها و درگیری

 .ها و محاسبات استراتژیک درآید  به صورت مهمترین کانون توجه نگرش که

گیرد.  می قرار ناخواسته معرض تهدیدهای در همواره ژئواستراتژیک، و ژئوپلیتیک خاص موقعیت داشتن دلیل به ایران اسالمی جمهوری

( . جمهوری اسالمی  2:  1398بود )بوزان، باری و الی ویور،  آن خواهد برای همیشگی و دایمی کار دستور یک دفاع و امنیت موضوع لذا

وملی، ملی و فراملی قرار عنوان کشوری با موقعیت راهبردی، در دنیای معاصر همواره در معرض انبوهی از تهدیدات در سطوح فرایران به

ی فرامنطقه ای، رقابت و هاقدرتداشته است. شرایط فعلی که در منطقه جنوب غرب آسیا جاری است ترکیبی از بدبینی ،تردید ، دخالت 

 بعضاً تهدید و تنش است . لذا رابطه میان امنیت و توازن قوا در منطقه جنوب غرب آسیا، در اثر وجود قدرت های فرامنطقه ای نظیر آمریکا

 به چالش کشیده می شود .  

 امنیت منطقه ای : - 6

 محیطی. و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، فاکتور :دارد قرار متفاوت در درجه های متعدد فاکتورهای تأثیر تحت امنیت،

 خاص می تواند فاکتورهای نقش که جایی است؛ تجربی موارد سوی به پژوهش جهت گیری امنیت، مطالعه برای مهمترین روش بنابراین،

 کامل موضوعات تفاوت به های متفاوت، متن در امنیت کاربستن به نامید. متن در امنیت می توان را روش این گیرد. قرار تعریف مورد

 می کند، امنیت تأکید اجتماعی متن در امنیت مفهوم خاص کاربرد بر اجتماعی، امنیت که حالی در مثال، می گردد. برای منجر پژوهش

 مقایسه در احتماالً متحده در ایاالت اجتماعی امنیت که معناست بدان امر این می دهد. قرار اشاره مورد را مشخصی مفهوم ملی، متن در

دولت  تفاوت هم و اجتماعی تمایزات هم اجتماعی امنیت دارد، زیرا بر در را متفاوتی عناصر ژاپن و سعودی عربستان اجتماعی امنیت با

برای  مورد، هر در که اگر حتی است، خاص متن در اجتماعی امنیت تفاوت بیانگر که نمونه است یک این می دهد. فرار تأکید مورد را ها

 امنیت منطقه ای از کنیم. وقتی تعریف خارجی را  و داخلی تهدیدات مقابل در اجتماعی ارزش های از مفهوم حفاظت اجتماعی امنیت

 عام واژه این کاربرد بررسی  -1 ضرورت دارد فارس خلیج منطقه امنیت مطالعه جهت مناسب روش معرفی برای می آید میان به سخن

شود. بر  تعریف می بایست مفهوم این آن داخل در که متن و عبارتی -2موارد )امنیت منطقه ای (  این در و کشورها جمعی مطالعه در

 تلقی این به منطقه ای امنیت ویژه است. رویارویی یا جنگ از ماندگارتر و صرف موقعیتی از مهمتر منطقه ای اساس نظریه بوزان، امنیت

حوزه  داده، قرار به هم اتصال و مجاورت در را آنها مقررات جغرافیایی، که کشورها از مجموعه ای که امنیت روابط در که می کند اشاره

که کارولین توماس  درحالی است. روبرو ابهام با نیز مفهوم این امنیت، مفهوم هرحال، همانند به دارد. وجود مهمی سیستم های زیر و ها
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 صورت بالقوه به و داشته منطقه ای ماهیت هستند، مواجه آن با سوم جهان که مشکالتی بیشتر می گوید: در توضیح امنیت منطقه ای

 نیازهای و دولت ها عام اعضای بخش های عنوان به می تواند منطقه ای امنیت منطقه ای، سطح در منطقه ای حل های راه طریق از

 مورد بین المللی امنیت سیستم از مجموعه ی عنوان زیر به ایمنطقه  امنیت بین المللی، سطح در گیرد. قرار مطالعه مورد ملی، امنیت

 مسبوط و جامع رهیافت یک ارائه توانمندی تنهایی به مزبور سطح دو از هیچ یک شد، استدالل که آنچه براساس می گیرد. قرار پژوهش

 مطالعه را بین المللی سیستم در روابطشان در ها دولت اعضای امنیت نیاز مورد اجزای عام که دو هر ترکیبی از می رسد نظر به ندارد. را

 شمار می رود .  به جهان مختلف مناطق در امنیت مسئله با شدن درگیر برای روش می کند، بهترین

 
 : جایگاه امنیت انسانی در سطوح امنیت 1شکل 

در رابطه با امنیت منطقه ای به خصوص در منطقه جنوب غرب آسیا، شکل گیری پیمان های منطقه ای نقش اساسی را ایفاء می نماید. 

ها ای، زمینه همکاری دوجانبه و یا چندجانبه میان دولتهای منطقهاعتمادی میان کشورها و عدم تمایل به پیمانوجود جو بیاز طرفی 

یابی به منافع و نیز تأمین امنیت برای دست ،به همین دلیل برخی از کشورهای منطقه برد.منطقه را از میان میو واحدهای اقتصادی 

های منطقه با یکدیگر، افزایش جو ایجاد تنش در روابط دولت ،این سیاست شوند. نتیجهای متوسل میهای بزرگ فرامنطقهخود، به قدرت

های یگانه است. ظهور افکار ناسیونالیستی مانند پان عربیسم، پان ترکیسم و پان ایرانیسم و توطئهاعتمادی و دخالت فراگیر عامل ببی

بیگانگان و منفعت طلبان با ایجاد تفرقه میان مذاهب مختلف اسالمی، ضعف رهبران در ادارة امور جامعه و همچنین وجود برخی 

ها در دنیای کنونی کرده است. همة این عوامل کانونی از تحوالت و تنش را تبدیل به جنوب غرب آسیا های اقتدارگرا، منطقهحکومت

وابسته ترین  ترین و با وجود منابع عظیم نفتی،دهند تا کشورهای عرب منطقه در اثر تدابیر نادرست سیاسی، ضعیفدست به دست هم می

هم و استراتژیک در حوزه خلیج فارس و دریای خزر و شوند. ایران به عنوان یکی از کشورهای مملت کشورهای منطقه به خارج محسوب 

های قدرتمند جهان بوده است. ایران به عنوان همواره مورد توجه دولت، مندی از منابع و توان الزم برای تسلط بر این منطقهبا بهره

شود. ای شناخته میوقایع مهم منطقهترین و ثروتمندترین کشور حوزه خلیج فارس و به عنوان یکی از بازیگران اصلی و کلیدی در بزرگ

موقعیت ژئواستراتژیکی ایران که از طرف جنوب به خلیج فارس و کشورهای عربی و مسلمان حاشیه خلیج فارس، از طرف شرق و شمال 

ترکیه، آذربایجان  شرق با کشورهای پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و از ناحیه غرب و شمال غرب با عراق، سوریه،

حوزه گسترده تمدن همچنین معادالت منطقه افزوده است.  همسایه است بر قدرت این کشور و توان بالقوه بازیگری با نفوذ در عرصه

را می توان در معادالت قدرت و امنیت منطقه ای مورد  اسالمی که درصد بسیار زیادی از منطقه آسیای جنوب غربی را تحت نفوذ دارد
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سبه قرار داد. در صورت وجود توازن قوا در بین کشورهای منطقه می توان انتظار داشت با انعقاد پیمان های منطقه ای، چالش های محا

پیش رو در کشورهای حوزه منطقه جنوب غرب آسیا به فرصت همکاری و تعامل بدل گشته و زمینه را برای امنیت منطقه ای هموار 

 نماید. 

 :یافته های تحقیق  -6

سیاست های جمهوری اسالمی ایران برای توازن قوا و تحول مفهوم امنیت منطقه ای)به ویژه کشورهای  -1-6

 :  21جنوب غرب آسیا (  در قرن 

سیاست های جمهوری اسالمی ایران در امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی شامل گسترش همکاری های دوجانبه، منطقه 

دامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورها، تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم، بهره گیری از روابط برای ای و بین المللی، ا

 افزایش توان ملی، مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی، تالش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان، مقابله

از مسلمانان و ملتهای مظلوم و مستضعف به ویژه ملت فلسطین، تالش برای همگرایی بیشتر میان  با تک قطبی شدن جهان، حمایت

 کشورهای اسالمی و تالش برای اصالح ساختار سازمان ملل است .

باشد  ، تشکیل اتحادیه های منطقه ای می 21بنابراین یکی از مهمترین شاخصه های توازن قوا و تحول مفهوم امنیت منطقه ای در قرن 

 در اقتصادی های بندی گروه تشکیل ترین عامل در تحول مفهوم امنیت منطقه ای برای کشور ایران، منطقی و ترین مهم جمله که از

 فارس خلیج همکاری شورای عضو کشورهای و عراق با محکمی اقتصادی اتحادیه تشکیل درجه اول، است که در منطقه جنوب غرب آسیا

 جهانی شونده نظام دگرگون در زیادی اهمیت فراوان، گاز و نفت صدور قدرت و ذخایر نقش به توجه با ای اتحادیه چنین می باشد. ایجاد

 البته است. مرکزی آسیای کشورهای و افغانستان پاکستان و با ای منطقه اتحادیه یک ایجاد ایران، برای امکان کرد. دومین خواهد پیدا

 ایجاد درصدد که تر بزرگ های قدرت نفوذ از و یابند دست اقتصادی استقالل مرکزی به آسیای کشورهای زودتر هرچه که فرض این با

 اتحادیه اقتصادی یک تشکیل ایران، برای سوم امکان شود. جلوگیری هستند، واقعی اقتصادی اتحادیه یک راه تشکیل سر در عمده موانع

 تواند می باشد، عملی اگر با هندوستان، اقتصادی فدراسیون یک تشکیل است. هندوستان و افغانستان پاکستان، کشورهای شرکت با

نقش  اندیشه در که این جزء ندارد، ای چاره ایران حال هر به .کند پیدا و یکم بیست قرن جهان ژئوپلیتیک در ای العاده فوق اهمیت

ماند )مجتهد زاده ،  خواهد باز جهانی ژئوپلیتیک های دگرگونی کاروان از صورت این درغیر و باشد نوین ژئوپلیتیک دنیای در آفرینی

 چندگانه گذرگاهی، های موقعیت از ترکیبی عمان دریای شمالی سواحل ویژه به و ایران طبیعی موقعیت مجموع (. در226-225:  1398

 را خطرناک حال عین در و ممتاز، حساس وضعیتی فوق، های موقعیت ترکیب است. ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک ژئوپلیتیک، حائل،

 و ثباتی بی ناامنی، دربردارنده دیگر طرف از و است توسعه اقتصادی و ثبات امنیت، متضمن سو یک از وضعیت این است. کرده ایجاد

 کلیه تدوین در سرزمین، این گذرگاهی موقعیت از کامل آگاهی با که است این مهم لذا وظیفه هاست؛ ظرفیت و ها فرصت گذاردن عقیم

 مسیر در و تبدیل نموده فرصت به را تهدیدات مهم، عامل یک عنوانبه و داده قرار مدنظر را گرایی برون ها، گذاری و سیاست راهبردها

 (. 1386شود)عزتی، عزت اهلل و کیومرث یزدان پناه درو،  برداشته گام منطقه ای و جهانی مراودات

 نتیجه گیری :  

و  حساسیتهاو  رهاکشوه یژو ضعیتو و موقعیتاست.   21تحول مفهوم امنیت منطقه ای در قرن توازن قوا و  پژوهش این موضوع

 یگرد فطراز  منیتیو ا فاعید دی،قتصاا ،سیاسید بعاای در امنطقهو  جهانیتتحوالو  فیکطراز  زیمناطقمرو  هازمرپیچیدگی های 

ار مینهها مدنظر قرو ز یازوا تمامی کشور،اداره دها، پرهیز و در ی در سیاستگذاری ها و تدوین راهبرتک بعدشنگراز  میکند کهب یجاا

ر در سطح منطقه کشوه جایگاء تقاو ار منیت ملیا حفظدر  نه تنها کمکیکشور، و اداره  مدیریتدر  گذشتهی لگوهاا د. به کارگیریگیر

بنابراین با مدیریت همه جانبه نگر، می توان تهدیدها را  .هد شداخو، تشدید تهدیدهاو  انبحروز شت بلکه باعث بردا هدانخوای و جهانی 
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به فرصت تبدیل کرد و باعث عملی کردن کارکردهای سیاسی، اقتصادی و ارتباطی در بین کشورهای منطقه گردید. نظام توازن قوا در 

سیاستگذاری مناسب اعمال و بین کشورهای منطقه، سبب عدم دخالت کشورهای فرامنطقه ای گردیده و با بینش همه جانبه نگری، 

راهکارهای موثر برای ایجاد ثبات و امنیت منطقه ای اتخاذ و زمینه را برای ایجاد هماهنگی و تعامل در تمامی مولفه های اقتصادی، 

 .می شود مطرح امنیت مسئله است که شرایط این سیاسی، اجتماعی، نظامی و فرهنگی در بین کشورهای منطقه هموار می نماید. در

مردمی کشورهای منطقه و در سطح  و گروه های سازمان ها نهادها، حداکثری حضور نیازمند امنیت منطقه ای اهداف به بنابراین دستیابی

 محقق خاص، کشور یک توسط وسیع تر در ابعاد جهانی می باشد. بنابراین دستیابی به توازن قوا و امنیت در بین کشورهای منطقه،

ی، توسعه اقتصادی است و جایگاه یک دولت با سطح تکنولوژی، نیروهای المللنیباضر، ارزش اصلی در سطح نظام شد. در حال ح نخواهد

 وجود که داشت انتظار می توان هر کشوری، وجودی به ویژگی های توجه با دلیل همین نظامی و میزان صنعتی شدن ارتباط دارد. به

امنیت منطقه ای، نیازمند توازن قوا در تمامی ابعاد توسعه ای شامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، سرزمینی و نظامی و از طریق 

 تعامل توسط یکایک کشورهای آن حوزه منطقه ای صورت می پذیرد. 
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 چکیده

در فرهنگ زندگی  ای، ژئوپلیتیک و اهمیت آنها در سطح سیارهبا افزایش همگرایی و اهمیت رسانه 20در آغاز قرن 

ها، ها، سوژهپژوهشگران در چهارچوب ژئوپلیتیک به دنبال تحلیل و ارزیابی چهارچوب روزمره افراد ظهور یافت.

هایی نظیر سینما هستند. های جغرافیایی و رخدادهای ژئوپلیتیک در رسانههای بازنمایی و تصویرسازی پدیدهروش

های غالب درصدد ایجاد نقاط تقاطعی به واسطه جوالنگاه رسانه میان گفتمانژئوپلیتیک  نمایداین مقاله استدالل می

 سیاسی و اذهان عمومی در راستای اهداف سیستم نظام سیاسی است. هدف این تحقیق بیان نحوه بازنمایی گفتمان

ز طریق پسند و اامر سیاسی کارل اشمیت در عرصه سیاست به کمک الهیات سیاسی در چارچوب ژئوپلیتیک عامه

تحلیلی به این نتیجه رسیده ـرسانه سینما هالیوود، در منطقه جنوب غرب آسیا است. این پژوهش با روش توصیفی

است که بازنمایی ژئوپلیتیک خاورمیانه در سینمای جهان، به ویژه تصاویر تولید شده به وسیله سینما هالیوود، فضای 

گذارد که دقیقاً بازنمایی فضاهای مایش اذهان عمومی جهان میجغرافیایی منطقه جنوب غرب آسیا را چنان به ن

شود. هدف این پژوهش شفافیت و آشکارسازی نقش بر علیه تمدن به تصویر کشیده می "خشونت"و  "دیگری "

 تواند در راستایهای ژئوپلیتیکی، بویژه از منطقه آسیای جنوب غربی است و اینکه سینما چگونه میسینما در بازنمایی

 آفرینی کند.تقویت امرسیاسی نقش

 

 پسند، سینما هالیوود، امر سیاسی، جنوب غرب آسیاژئوپلیتیک عامهکلمات کلیدی: 
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 قدمهم

ــیا   ، گفتمان 60-50های  با ظهور ژئوپلیتیک انتقادی در دهه     ــای سـ ــت بینها در فضـ   (.Agamben,2009الملل رواج یافتند )   سـ

شکنی متنی متمرکز  شود. معموالً بر ساختار  شناخته می  20یافته ژئوپلیتیک انتقادی در قرن پسند که شکل تکامل  ژئوپلیتیک عامه

 یعنوان موضوع  به کیتیشناخت ژئوپل  .شود دهد، غافل میاست که از عملکردهایی که بیشتر تجربه روزمره ژئوپلیتیک را نشان می   

س  کیروزمره که خارج از گفتمان آکادم ست یو  سعه ژئوپل و تد افیاتفاق م یگذارا س    یاتیح کیتیدر تو سا  رد، به عنواناد ینقش ا

ها و ســانهرپســند بر روی ژئوپلیتیک عامه شــده اســت. شــناخته پســندعامه کیتیژئوپل با نام کیتیاز گفتمان ژئوپل جدیدی شــکل

 (.Dittmer, Gray 2010:1664مصنوعات فرهنگ عامه متمرکز شده است )

بر عرصــه ســیاســت ظاهر گشــت. این گفتمان بر تمایز   20به عنوان گفتمان قدرت در قرن  58اشــمیتاز این رو امر ســیاســی کارل 

شمن تأکید می    ست و د شده و نوعی دیگری را به کمک مفاهیم           دو ست که برای عموم ظاهر  سی ا شمن ک شمیت د کند. از نگاه ا

 دهد.میالهیاتی در اذهان عموم شکل 

سی    سیا شمیت       توان فرایندی جرا می 59الهیات  ست. ا سی و یک الگوی الهیاتیِ دان سیا هت پیوند میان یک الگوی بنیادی از نظم 

آمیز نیست و نظم قانونی کارآمد بدون اقتدار حاکم وجود جهت رهایی از حاکمیت موفقیت کند که تالشدر الهیات سیاسی بیان می 

داند. که جهت دستیابی به مقاصد خویش تمایز   زمین می نخواهد داشت. اشمیت حاکم را در الهیات سیاسی نماینده خداوند بر روی    

 ،، قدرت ساخت یشکل هنر  کیبه عنوان  نمایس (. Ghourchi,Mosaviyan,2021:11گذارد )دوست و دشمن را به نمایش می  

س "مانند  یذهن بنیاد س یکنش  صاحبان قدرت را دارد.  "یا شده از ابتدا  س  ندا، متوجه  جامعه را  تیو هدا یرگذاریقدرت تأث نمایکه 

برای دستکاری   ی و همچنینغاتیتبل یاز کشورها به عنوان ابزار  یاریقدرت در بس  ها و صاحبان دولتاغلب توسط  بدین ترتیب دارد، 

 .(,Agocuk, Keçeci 2017:7941) تمورد استفاده قرار گرفته اسدر افکار عمومی به ویژه در مواقع بحران یا جنگ 

نوشته آلبرت موران   یینمایس  یهااست یو س  یفرهنگ تیهو ،یمل ینمایس  ،دوویهال لم،یتحت عنوان ف یدر نقدبه عنوان مثال 

سال   س  جهینت نیبه ا 1378در  س    دهیر ست که  ست. در پ آنها و پخش دهیپروبال دادن به ا یبرا یرومندیابزار ن نمایا   یوندهایها ا

ــازلمیبزرگ ف یهایکمپان انیکه م یدیجد ــبکه یس ــت آآمریکا به وجود  یونیزیتلو یهاو ش ــینما مده اس  تیرا در موقع وودیهالس

ست    دادجهت  یالمللنیو ب یبازار داخل ینهیدر زم یمهمّ ستد قرار داده ا های خوبی ای دیگر تحت عنوان آیا اخیراً فیلمدر مقاله .و 

شته کالوس دادز اید؟ ژئوپلیتیک، روابط بیندیده سال   60الملل و فیلم، نو ست.      2008در  شده ا شر  شف  تالش منت های مؤثر برای ک

شــروع و های تازه منتشــر شــده . فیلمانجام شــده اســت های محبوب بصــری به طور کلیهای محبوب مانند فیلم و فرهنگرســانه

سخ جنبه ست و فیلم     2001 سپتامبر  11متحده به های ژئوپولیتیک و قانونی ایاالتهای پا شده ا شناخته  یی که برای جنگ هامهم 

 های تجاری به ویژه در ایالت متحده آمریکا منجر شده است.علیه تروریسم ساخته شده است به موفقیّت

صیفی   سنادی وکتابخانه _این مقاله با روش تو ست. در    ای و تحلیل محتوای فیلم گردآورتحلیلی و در قالب مطالعات ا شده ا ی 

رود و به تماشاگر  یسات تماشاگران است. چنین تجربیاتی از ظواهر دنیای ماده فراتر مواقع هدف اصلی نمایش فیلم برانگیختن احسا

سند )     کمک می سازندگان فیلم بر ستای اهداف  شناختی در را سینما   (. در این رGazetas,1997کند تا به یک تجربه زیبایی  ستا  ا

ساز به کمک  یریتغفهوم امر سیاسی و نمایش نوعی فضای    هایی از کشورهای جنوب غربی آسیا به بازنمایی م  هالیوود با اکران فیلم

 پردازد.ابزار الهیات سیاسی می
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 مبانی نظری پژوهش -2

هایی  الملل به عنوان صحنهینب یاستس یفضاهاها در عرصه جهانی و نمایش ای را جهت ارائه گفتمانژئوپلیتیک انتقادی زمینه

هایی  (. گفتمان ژئوپلیتیک به تبیین اســتداللKurecic,2015:4کرده اســت  ) ی فراهمواقع یاســتســ قرار دادنپرده پشــتبرای 

ست       می سیا شورهای غالب جهت توجیه  صاحبان قدرت در ک سط نخبگان و  های جهانی خویش و نمایش اعمال قدرت پردازد که تو

شته می  ستم  های ژئوشود. به بیان دیگر گفتمان خود در قالب حقی طبیعی برای عموم به نمایش گذا سی هایی جهت تبیین پلیتیکی 

صمیمات خویش و توجیه آن       صاحبان قدرت برای تغییر معنای ت سط رهبران و  ست که تو ستفاده  مفاهیمی ا ها در نگاه مردم مورد ا

با تجزیه و تحلیل گفتمان      قرار می ب         گیرد. در واقع ما  یل ز ان های ژئوپلیتیکی در پلتفرم ژئوپلیتیک انتقادی، در حال تجزیه و تحل

 (.  Ghourchi,Mosaviyan,2021:13صاحبان قدرت و نخبگان سیاسی در صحنه سیاست جهانی هستیم )

ــت. اتخاذ بوده انتقادی ژئوپلیتیک قلب در ابتدا همان از گفتمان مفهوم ــده باعث انتقادی ژئوپلیتیک در گفتمان مفهوم اسـ   شـ

 تحلیل و تجزیه که اندداشــته اظهار انتقادی ژئوپلیتیک طرفداران. گیرد قرار توجه مورد معنا ژئوپلیتیک ســاخت هایزمینه تا اســت

 Ó) است  شده  تعبیه ژئوپلیتیک قدرت آن در که بگیرد نظر در را خاصی  اجتماعی و سیاسی   هایزمینه باید ژئوپلیتیک از گفتمانی

Tuathail   and   Agnew, 1992.) 

  شــده متکی بازیگران هایتئوری به و کرده اتخاذ را مهم امر یک ســنتی طور به انتقادی ژئوپلیتیک در گفتمان تحلیل و تجزیه

 .(Muller,2011:10)کند  تحلیل و تجزیه گسترده را نسبتاً دامنه با هاییمتن در را هاآن ایدئولوژیکی تأثیرات و هاگفتمان تا است

ــند  ژئوپلیتیک عامه    ــی از طریق    گفتمان برای انتقال  به عنوان یک بخش مورد عالقه در ژئوپلیتیک انتقادی،      پسـ ــیاسـ های سـ

 (. Dodds, 2007:17)شود های محرمانه در عرصه جهان شناخته میهویتچگونگی گردش تصاویر و بازنمایی 

توجه پسند  ژئوپلیتیک عامهدر . اندمند شده عالقه لمیف ژهیو به و پسند ژئوپلیتیک عامهبه  یاندهیدانان، به طور فزایجغراف امروزه

ستفاده از   یچگونگبه  فضاها، قدرت و   دنیکش  ریدر به تصو  ییبازنما است یدر نظر گرفتن نه تنها س  یبرا هایی از جمله فیلمرسانه ا

ــ یها بلکه برا  تی هو ــت جهانی     گفتمان  انی ب و یبررسـ یاسـ ــ ــه سـ ــت    زیها ن و رقابت آن   های عرصـ  مورد توجه قرار گرفته اسـ

(Dodds,2008:1622,1623.) سانه   تیک عامهدر نهایت ژئوپلی سند با تکیه بر ر ضای      نمایدمی شها تالپ سیر ف در بازنمایی و تف

 (Dodds,2005:100).   رویدادهای مرتبط با آن نقشی اساسی ایفا نماید پردازیجهانی و داستان سیاسی

شه  20ها در قرن با اهمیت گفتمان شمیت در قالب گفتمان اندی سال            های کارل ا شد. در  شناخته  سی در این دوره  سیا امر 

اساساً در   کارل اشمیت کتاب امر سیاسی خود را با محتوی تمایز دوست و دشمن برای عموم جهان به رشته تحریر درآورد.         1927

سیاسی    بسیاری از روابط داد و زمینه تضادهای دوست و دشمن کد اساسی امر سیاسی را تشکیل می          20پلتفرم نظام سیاسی قرن   

 توان در مفهوم امر سیاسی بازنمایی کرد.ها را میکشورها و جنگ

است، بر    سیاسی   ،جوهر انسان  شناسی الهیاتی و در همراهی با این دیدگاه هانا آرنت که معتقد بود  گیری از انسان اشمیت با وام 

اشمیت با در نظر داشتن این واقعیت     ت.اس تمرکز کرده  ترین مباحث فلسفه سیاست خود یعنی تمایز دوست از دشمن     یکی از مهم

ــاختن ی تاریخ ــری س ــت، ایده«هاآن»در مقابل  «ما»ک کهن که ماهیت جامعه بش ای که در قرن های دوگانههای مبتنی بر تقابلس

لی،  )قورچی، قزلســف کنداســپنســر)تضــاد نظامی/تجاری( را زنده می   وا/ پرولتاریا( و هربرتژ)تضــاد بور نوزده از ســوی مارکس

 . (1399:31موسویان،

شروعیت می    شمیت مفهوم دولت تنها زمانی م شخص گردد.      از نگاه ا شمن برای عموم م ست و د یابد که مرزهای تمایز میان دو

شمیت را نمی      سی ا سیا ست. اما می مفهوم امر ست که هنگامی           توان جنگ محور دان سی دان سیا ستی  شرایط زی توان آن را طالب 
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سی خود را     سیا صلی          موجودیت  شمنان کار ا سی حذف د سیا ستی  شود؛ زیرا در ه در معرض تهدید دیگری ببیند، با او وارد جنگ 

 (.13،14: 1393حاکم مردمی است )اشمیت، 

سی را حوزه     به  سیا شمیت نه تنها امر  سایر فعالیت طور کلی ادعای ا شری به موازات اخالق، اق ای جدا از  صاد، علم و مذهب   های ب ت

توان با  ن را نمیدشم شود  آورد. اشمیت یادآور می ش امر سیاسی را جستجو در ))نظم امور سیاسی(( به حساب می      داند، بلکه تالمی

شخص کرد.    شده م صحبت کند،       یک هنجار کلی و قبالً تعیین  شد، با یک زبان دیگر  شمن یک نژاد دیگر با ست د به دین  ممکن ا

ــیاری از ملت . بنابرایندیگری اعتراف کند یا یک فرهنگ دیگر را نمایندگی کند اس قدرتمند هویت ها همراه با احســـها و گروهبسـ

 (.Ojakangas,2004:66,65) شوندی جنگیدن و مردن برای حفظ گروه را سبب میمشترکشان، انگیزه

صه                  سی حاکم در عر سیا ضع  سی و سی به برر سیا سی در قالب یک نظام  سیا سی به کمک ابزار الهیات  سیا هانی  جمفهوم امر 

 .دهدپردازد و سپس با کمک رسانه سینما ذهن بیننده را در جهت اهداف خویش به ایجاد یک ما و دیگری سوق میمی

با اقتباس از آثار کارل اشــمیت در جهت  62و آنا جی ســکور 61ای چون کلودیو مینکادر این راســتا جغرافیدانان ســیاســی برجســته

سی نوین و به ویژه ژئوپلیتیک     سیا سویان،  قرار گرفتهخلق جغرافیاهای  سی     از این رو گفتمان (.1399:228اند )قورچی، مو سیا امر

سرپوش      ست و یکم برای  شمیت، در قرن بی سی       بر  نهادنا سیا صاحبان قدرت در یک نظام  سی  سیا سیاری از  ، مورد توجه اهداف  ب

 . ستا مداران قرار گرفتهسیاست

ت، حاکمیت و  سیاسی کارل اشمیت در تبیین فهم او از مفاهیم دولای است ضروری بر کتاب مفهوم امر   الهیات سیاسی ضمیمه   

ستدالل می         شمیت ا ست. بنابراین، ا ست ا سی به معنای پیوند میان یک الگوی بنیادی از نظم    سیا سیا سی و یک  س کند، الهیات  یا

ه دولت مدرن، هیم مهم نظریمفا" :دارداشمیت در فصل سوم کتاب الهیات سیاسی خود اظهار می     الگوی الهیاتیِ هم عصر آن است.   

ــتند و به موجب آن، به عنوان مثال، قانون ــده الهیاتی هس ــود و تبدیل می گذار قادر مطلق به خداوند قادر مطلقمفاهیم عرفی ش ش

ست.     شابه معجزه در کالم ا ستثناء در فقه م شمیت می   "مفهوم ا شه کارل ا لت های الهیاتی دوشه توانیم از نحوه اندیتنها با درک اندی

 (.Ghourchi,Mosaviyan,2021:15های اخیر آگاه گردیم )در سده

سیاسی در جهت نمایش تمایز دو       سیاسی به عنوان ابزار امر  شمیت در واقع الهیات  ست و دشمن به   با توجه به گفتمان کارل ا

ه با ایجاد کالهیاتی هســتند شــود. از دیدگاه کارل اشــمیت مفاهیم مهم در نظام ســیاســی همان مفاهیم عرفی شــده کار گرفته می

سیا       ذهنیت الهیاتی هم صد  سیدن به مقا شر در نگاه مخاطب نوعی ما و دیگری را در جهت ر سی خویش  چون کاراکترهای خیر و 

ــازد.ایجاد می ــانه ســینما از جمله ســینما هالیوود در کانتکس ژئوپلیتیک عامه  س کانیزم الهیات مپســند به کمک در این فرایند رس

 پردازد.بازنمایی تمایز دوست و دشمن می سیاسی به

لّی و روابط با   های م گیر بودن ظاهری آن بلکه در نحوه کمک به ایجاد درک از وقایع خاص، هویت         قدرت فیلم نه تنها در همه    

ست  ست:     همان .دیگران نهفته ا شان کرده ا سی خاطرن ضایی می  "طور که مارک ل سلیم   "هایشود که ایده سینما ف مورد در  "عقل 

ست جهانی و تاریخ دوباره تولید می    ستان   سیا سوی دولت شوند و دا صاحبان قدرت  ههایی در مورد آنچه که رفتار قابل قبول از  ا و 

ستا فراید  شود، طبیعی و قانونی می بیان می اذهان عموم بسیار مؤثر   بازنمایی در درک بهتر تأثیرات رسانه سینما در  گردد. در این را

   .(Dodds,2008:1621)عمل کرده است 

سی  سینما    های با برر شتر در حوزه  سال    بی ستل در  سینما چنین می  1951پیر فرانکا سینما و بر   گوید: آندرباره  چه بر پرده 

گیرند و داستانی به ظاهر واقعی و ها در کنار هم قرار میتمامی نشانهشود واقعیت نیست. بلکه، یک نشانه است. احساس ما ظاهر می

                                                           
61 Claudio Minca 
62 Anna J Secor 



 

396 
 

ــ ــونداز این رو مخاطبان درگیر روند بازنمایی می گذارند.اس واقعیت را در نگاه مخاطبان به نمایش میبر اس (. 10:1396)احمدی، ش

چارلز ســندرز پیرس و  .ها، ریشــه در فلســفه، زبانشــناســی )مطالعه زبان( و تحلیل ادبی داردمطالعه چگونگی انتقال معنا از رســانه

برای اولین بار بازنمایی را که شامل توصیفی از نمادهای طراحی  1867دانشمندانی هستند که در سال    فردیناند دو سوسور از جمله   

 (.  (Kackman, Kearney, M,2018:98اند هاست را بیان کردهشده و منطق بیان آن

مایی     بازن نابراین برخی  ند و حتی می      ها حتی می ب یدکن ــترکی تول نای فرهنگی مشـ ند مع ه      توان مد یا ند پ فی در ای منتوان

 یآل یدها یتوضع  ،رسانه  یانهگراکثرتیبرال ل یکردرو(. (Fürsich,2010:115های سیاسی و اجتماعی داشته باشند      گیریتصمیم 

 یینتع شــوردر هر ک آن توســط نخبگان قدرتمند یکند و محتوایکند که در آن رســانه به عنوان ناظر دولت عمل میم یفرا توصــ

  های ســیاســیای ممکن اســت منعکس کننده ترجیحات و انگیزهدامنه و محتوای پوشــش رســانه (.Zweers,2016:6) شــودیم

 (Baum, Zhukov,2019:1).چنین وقایع روزمره باشد های فضای سیاسی و اقتصادی و همدستگاه یک کشور، محدودیت

ــون  یکت و بن د 63مک لوهانز   یها یه مطابق با نظر   ــمندان از حوزه 64اندرسـ   یوید (، د1990) 65یدنز گ یمختلف مانند آنتون   یها ، دانشـ

سون 1995) 66هلد ستدالل م  ی( همگ1995) 67( و جان تامپ س یا ستم کنند که  سانه  یارتباط یهای در حال   یلمپخش و ف یهامدرن ر

  یویدد. دنکنیم یجادها اافراد و گروه یاندر م یو فرهنگ یتجارب خبر یرا برا یو فرصــت یتیکی هســتندژئوپل یمرزها تباطار ییرتغ

ستدالل م  شد ارتباطات جهان یهلد ا شارکت   یدند "از یدیجد یها، روشیلم، باالتر از همه فیکند که ر را  یدر تحوالت جهان"و م

ها همزمان قدرت کنترل دسترسی به منابع و استفاده    ای و صاحبان رسانه  های قدرتمند رسانه با این حال، سازمان دهد. یبه مردم م

 (Slaatta,2000:6 ).آورند را به دست میها از رسانه

س  در واقع  ستدالل  منطق کی یحفار نیکه در ح شود ه میشناخت  یی،بایز به عنوان روکشِ لمیف یابعاد احسا  یکیدئولوژیا ای یا

ــاســ  ــلب از آن  ی،اس ــپس بر اذهان عموم تأثیر می س ــده و س فیلم و تأثیر،  گذارد. در واقع این کار از طریق تمرکز بر روابط بینش

 .(,Carter,McCormack 2006:230شود )پسند انجام میژئوپلیتیک عامه

ــند از قدرت پخش و تأثیر   رو ژئوپلیتیک عامه   نز ایا  ــانه گ پسـ ــینما که   ها ذاری رسـ یمی که زمینه   ید مفاه  لبا تو  یی از جمله سـ

 شت مردم در پذیراذهان عموم و اسـتفاده از قدر ذاری بر گآورد جهت تأثیرافراد یک ملت را فراهم میبین همبسـتگی   رایی وگملی

  .کندستفاده می اها به کمک قدرت توده لبهای غاذاری بر سیاست  گتأثیر او ی امر سیاسی یعنی تمایز میان دوست و دشمن     گفتمان

ــورها و قدرت در نتیجه، به نظر می ــد که امروزه نهادهای قدرت و به تبع آن کش ــ برداری ازهای جهانی بهرهرس هایی همچون انهرس

مایش عموم قرار ســینما هالیوود را به مثابه ابزاری برای نمایش تمایز میان دوســت و دشــمن به کمک باورهای الهیاتی در معرض ن

 اند.داده
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 گفتمان امر سیاسی: مدل مفهومی تأثیرات رسانه سینما در نظام سیاسی به کمک 1شکل 

 

 

 

 محدوده مورد مطالعه: -3

شی    سیای جنوب غربی بخ سیا  پهناور قاره از منطقه آ شور در  22شامل   آ میلیون  92 حدود باو مهم جهان  کتییپنج حوزه ژئوپل ک

سعت و  کیلومتر مربع سرزمین  هایدر بین قاره ، ودارد میلیون نفر 200 از شجمعیتی بی و سیه، چین و هند    هایآفریقا، اروپا و  رو

شود. که شامل   (. آسیای جنوب غربی بیشتر به کشورهای حوزه خلیج فارس اطالق می   107: 1397گرفته است )آگهی، عبدی،  قرار 

ستان، بخش   بخش ستان و افغان شیه خلیج فارس،       هایی از منطقه قفقاز، ایران، پاک شورهای حا سیای میانه، عراق، ترکیه، ک هایی از آ

شمار می         سوریه، لبنان،  سیای جنوب عربی به  شی از آ صر نیز به عنوان بخ سطین و گاهی م سلیمی، فل منطقة (. 127:1388آیند )

 .ژئوپلیتیک جهانی شناخته شود کانون اتصال شبکه عنوان به هااز طریق رسانه تواندای است که میآسیای جنوب غربی تنها منطقه

 

 های هالیوودآسیا در سینما و فیلمبازنمایی ژئوپلیتیکی منطقه جنوب غرب  -3-1

اسـت و   جدیدنسـبتاً   یایده، پدتأثیرگذار و مهم جهانی یهااز نظر دپارتمان یژه، به ومهمرشـته   یکبه عنوان  یلممطالعات فامروزه 

شمندان    یم باز 1970و  1960 یهاقدمت آن به دهه شنفکران و دان شتن    گردد، اگرچه رو سینمای آمریکا در حال تدریس و نو در 

ســینما به ویژه ســینما  رســانه (Perren, Schatz,2004:506). درباره فیلم و به طور خاص در مورد ســینما هالیوود هســتند 

ان  کند تا به یک تجربه رضایت بخش در راستای اهداف سازندگ   ها کمک میهالیوود با هدف برانگیختن احساسات تماشاگران به آن   

 امر سیاسی

 تمایز

 دشمن دوست

 الهیات سیاسی

عرفی شدن مفاهیم الهیاتی 

 در سیاست

 پسندعامه ژئوپلیتیک

 هاگفتمان

توجیه اعمال قدرت 

 دولتتوسط 

ــانه   رس

سین 

 ما

بازنمایی گفتمان امر سیاسی و 

 توجیه آن در نگاه مخاطبان

 نظام سیاسی

 هالیوود



 

398 
 

فیلم برسند. بدین ترتیب نقش مهمی در نظام سیاسی جهت بازنمایی مفهوم امر سیاسی یعنی تمایز میان دوست و دشمن به کمک      

 مکانیزم الهیات سیاسی در منطقه آسیای جنوب غربی بر عهده دارد.

های تصویری، متنی  امل از درگیریای کاند که شامل مجموعهها را به عنوان متن سیاسی در نظر گرفتهتعدادی از محققان فیلم

ست      سی ا سا صاویر را در کنار هم قرار می   فیلم(. (Dodds,2008:477 و اح صوالً ت نده را در همان های قانع کندهند تا روایتها ا

  (.(Fürsich,2010:115 شوند از این رو مخاطبان درگیر روند بازنمایی می ای پخش کنند.زمان برای مخاطبان گسترده

پردازند.  این راســتا بســیاری از نقادان ســینما به نمایش حقایق پنهان در فیلم و یا به عبارتی به کشــف دال نهان درفیلم میدر 

فلســفه  که خردِ کندیم انیب 68دایدر. توانند به بازنمایی مفاهیم دوســت و دشــمن یا ما و دیگری در امرســیاســی بپردازندســپس می

 است  گرید کننده مواردیموارد نفاین از  کیهر . است  دهیرس  غیرهوبد  خوب و، دوست و دشمن   از جمله تضادهایی غرب همواره به 

 لیقب نیاز ا ییهاتقابل لمیف کی دنیطور که با دبه کار رفته اســت همان اریبســ نمایتقابل در حرفه ســ نیا .( 68: 1396،احمدی)

 جهی. در نتشود یم ییبازنما ی برای مخاطباس یمفهوم امر س  دشمن ( ها )از جمله دوست و  تقابل نیا جهیکه درنت میکنیمشاهده م 

شورها و قدرت آقدرت و به تبع  یامروزه نهادها س  یبرداربهره یجهان یهان ک   یاهداف و منافع نیمأت یبرا یرا به مثابه ابزار نمایاز 

 .نداهن بودند در دستور کار خود قرار دادآکه به دنبال 

 

 های هالیوود بر اساس امر سیاسی کارل اشمیت در قالب مفاهیم الهیاتیفیلم: بازنمایی  1جدول

هافیلم  پوستر فیلم محتوی فیلم سال تولید 

گیری نحوه شکل 2005 سیریانا

تروریسم، اشاره به 

های اجتماعی و نابرابری

فساد در کشورهای 

جنوب غرب آسیا، نمایش 

نوعی ما و دیگری به 

 کمک مفاهیم الهیاتی

 

مبارزه با  2008 یک مشت دروغ

تروریسم)دشمن(، قرار 

دادن کشورهای 

خاورمیانه در یک قاب 

دیگری  با نگاه افرادی 

 متحجر، خطرناک
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ضد ایرانی، اسالم  2017 آدمکش آمریکایی

هراسانه، ضد تروریستی و 

-پیرامون توافقات هسته

  ای میان ایران و آمریکا

شر  بازنمایی جنگ خیر و 2020 پاسگاه

به کمک مفاهیم ااهیاتی 

رخداد واقعی  و نمایش

نبرد در افغانستان میان 

نیروهای نظامی آمریکا و 

 طالبان

 

تک تیرانداز: شبح 

 تیرانداز

هایی بازنمایی صحنه 2016

دلخراش از سواستفاده 

ها از زنان و به تروریست

خصوص فرزندانشان در 

 حمالت تروریستی
 

 

 هالیوود بر اساس امر سیاسی کارل اشمیت و مکانیزم الهیات سیاسی:های نقد فیلم -3-2
پردازد سیا میآهای هالیوود که به بازنمایی مفهوم دوست و دشمن به کمک مفاهیم الهیاتی در منطقه جنوب غربی از جمله فیلم

 شامل:

در عین حال فیلمی رئالیسم امر سیاسی با ژانر درام و  70به کارگردانی استیون گاگهان 2005محصول سال  69فیلم سیریانا -1

های نفتی در کشورهای حاشیه خلیج غالب در ایالت متحده آمریکا در دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش را که شامل: سیاست

سیا را های اجتماعی و فساد در کشورهای جنوب غرب آچنین اشاره به نابرابریگیری تروریسم، قاچاق اسلحه و همفارس، نحوه شکل

درصد همه چیز  90گویدگر مسائل انرژی است میسازد. در سکانسی از این فیلم برایان وودمن که تحلیلور میدر نگاه مخاطب شعله

ها در خاورمیانه تا آخرین نفس ادامه دارند تا وقتی که فارس اول و دوّم و تمامی جنگدر خاورمیانه وجود دارد و جنگ خلیج

خود را از دست بدهید. کارل اشمیت معتقد است دستگاه حاکم نفتی ترین منبع عظیم خیز خاورمیانه( بزرگشما)کشورهای نفت

های سیاسی که از طریق گذارد. سیریانا به نمایش اندیشهدشمن را به نمایش می _برای تثبیت و گسترش قدرت خود تمایز دوست

پردازد و بسیاری از جوانان را با افکار ی که به تبلیغات در زمینه تروریسم میهایپردازد. صحنهاند، میمفاهیم الهیاتی عرفی شده

 (.Ghourchi,Mosaviyan,2021:22,23نماید )فریبنده و سیاست اهریمنی ترویسم به یک دیگری خطرناک تبدیل می
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، فیلمی درام، جنگی با محتوای دستگیری یکی از سران القاعده در 72ریدلی اسکات به کارگردانی 71ک مشت دروغفیلم ی -2

تو را اش شکار کرد در غیر این صورت ساخته شده است. فیلم با شعری با مفهوم شیطان را باید در خانه 2008کشور امان در سال 

شود. شعری که درصدد توجیه حضور نیروهای آمریکایی در خاورمیانه و نجات جان بشریت و ات شکار خواهد کرد شروع میدر النه

نابودی تروریسم است. این فیلم به خوبی توانسته است جنگ میان خیر و شر را به کمک مفاهیم الهیاتی به تصویر کشاند. در سکانسی 

هایی که به نام اهلل حاضرند خودشان، خواهر، برادرانشان را نابود گوید: )آدمیس در خطاب به رهبر گروه القاعده میاز این فیلم راجر فر

ای از قرآن کنند درحالی که در قرآن جایی برای کشتار افراد بیگناه و خودکشی بیان نشده است( و رهبر گروه القاعده در توجیه او آیه

اند اما شما از آنان آگاهی ندارید( و بدین اند را مرده خطاب نکنید؛ آنان زندهکسانی که در راه خدا کشته شدهآورد با این محتوا )را می

گذارد. ترتیب دشمن را در نگاه مخاطب خویش افرادی متحجر، خطرناک، ابتدایی و برهم زننده امنیت در سطح جهان به نمایش می

ها اهل مذاکره اند. و یا آنواکنش مثبت نشان داده اند، در نتیجه به آنرومیت عادت کردهها به محهایی همچون: آنو با بیان دیالگ

دار کرده و در غیر این صورت خواهند خالفتی جهانی در سراسر جهان را ایجاد کنند و قصد دارند هر کافری را دیننیستند و می

های ساکن در ه، بدبینانه، بدور از فرهنگ و تمدن نسبت به انسانبکشند. بدین ترتیب تالش کرده است نگاهی سراسر اسالم هراسان

 کشورهای جنوب و جنوب غرب آسیا به تصویر کشاند.

اکران گشت فیلمی ضد ایرانی،  74به کارگردانی مایکل کوئستا 2017که در سال  73فیلم مهیج و اکشن آدمکش آمریکایی -3

ای میان ایران و آمریکا شکل گرفته است. مخاطبان این فیلم که اصوالً ستهاسالم هراسانه، ضد تروریستی و پیرامون توافقات ه

ها در حال ای که رپ با گروه تروریستهای مختلف این فیلم مانند صحنهآمریکایی هستند با دریافت کدهای اسالم هراسانه در صحنه

: چه کسی با پیامبر در معراج قرار داشت؟ و یا در پرسد مانندمکالمه است و شخص تروریست از او سؤاالتی در باب دین اسالم می

ها به خواند؟ این قبیل دیالگپرسد نماز میسکانسی دیگر شخصی به نام بهروز که وزیر دفاع ایران است از یک خائن آمریکایی می

چنین نمایش وریست هستند. همگذارد که تمامی مسلمانان ترپردازد و مخاطب را با این تئوری تنها میبازنمایی مفاهیم الهیاتی می

گذارد و این سکانس مردم ایران را مخالف برجام ای در سفارت ایران واقع در لبنان را به نمایش میهایی پیرامون مسائل هستهصحنه

وز با گروه هایی که وزیر بهرگذارد. صحنهدهد و نوعی دیگری و دشمن را در نگاه مخاطبان به نمایش میای نشان میو توافقات هسته

ها ربوده و درصدد  فعال ای تمام عیار کافی است را از تأسیسات روسکه برای ساخت یک بمب هسته 239ها پلوتونیوم تروریست

اهلل و  حماس در یک قاب دشمن که قصد برهم زدن امنیت در منطقه و چنین قرار دادن ایران و حزبکنند و همکردن آن تالش می

 گذارد. ر نگاه مخاطبان بار دیگر به نمایش میآمریکا را دارند، د

این فیلم به  .استساخته شده  76به کارگردانی راد لوری 2020در سال درام، تاریخی و جنگی  آثار در رده 75پاسگاهفیلم -4

افغانستان را به ی کامدیش در نورستان منطقه دررخداد واقعی نبرد در افغانستان میان نیروهای نظامی آمریکا و طالبان  بازنمایی

این فیلم  .آور تحت تأثیر قرار دهدهیجانیی هامخاطب خود را با صحنه است یک اثر جنگی توانستهه است و به عنوان دیکشتصویر 

تالش کرده است به کمک مفاهیم الهیاتی نوعی دوست و دشمن را در نگاه مخاطبان خویش به نمایش گذارد. در سکانس ابتدایی 

ها است. جامعه گوید: هدف ما تفکیک طالبان از مردم عادی و نابودی آننیروهای آمریکایی به بزرگان قبایل افغان میفیلم فرمانده 

                                                           
71 Body of Lies 
72 Sir Ridley Scott 
73 American Assassin 
74 Michael Cuesta 
75 The Outpost 
76 Rod Lurie 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA
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شما با کمک ایاالت متحده آمریکا و اهلل رشد خواهد کرد. این سکانس بازنمایی کننده جنگ میان خیر و شر به کمک مفاهیم الهیاتی 

گوید: اگر من مراقب تو نیستم به این معنی نیست ر سکانسی دیگر گروهبان به سرباز خود میچنبن ددر نگاه مخاطبان است و هم

که خداوند نیز مراقب تو نیست و سرباز آمریکایی با این دیالگ؛ )در انجیل آمده است حضرت مسیح صلح طلب بوده و برای نابودی 

د(، حضور خداوند در قلمرو الهیاتی که درگیر جنگ با طالبان شر تالش کرده است و من نیز برای رسیدن به حق هرکاری خواهم کر

 گذارد.است و نوعی دوست و دشمن را در نگاه مخاطبان به نمایش می

از یک خط با محتوای حفاظت  2016سال  در 78دان مایکل پالبه کارگردانی  ژانر اکشن با 77تک تیرانداز: شبح تیراندازفیلم  -5

هایی دلخراش از سواستفاده به بازنمایی صحنهساخته شد. این فیلم جنگی  هاتروریست برابر درواقع در گرجستان را لوله گاز 

ای که رهبر یک گروه تروریستی با دادن یک پردازد. صحنهها از زنان و به خصوص فرزندانشان در حمالت تروریستی میتروریست

ریکایی توان شلیک به ای آمتیرانداز حرفهخواهد سر یکی از نیروهای آمریکایی را ببرد. در مقابل تکخنجر به یک پسر بچه از او می

چنین گذارد. همکودک تروریست در این عملیات را ندارد این سکانس نوعی ما و دیگری را در نگاه مخاطبان به خوبی به نمایش می

ساز در نگاه مخاطبان به خوبی عمل کرده است. های این فیلم در بازنمایی تصورات غیریتاستفاده از مفاهیم الهیاتی در سکانس

است. هیچ قسمتی  دهیم بسیار خداپسندانهگوید: )کاری که ما انجام میمی براندون بکتای که یکی از نیروهای آمریکایی به صحنه

گر امر سیاسی یعنی تمایز از انجیل نیست که بخوانیم و شب راحت بخوابیم و تماماً جنگ میان خیر و شر است(. این فیلم تداعی

دهد کشورهای جنوب غرب آسیا از جمله ترکیه، گرجستان، قفقاز نیاز به صلح و امنیت دارند، میمیان دوست و دشمن است و نشان 

 گردد.صلح و امنیتی که تنها از طریق امر سیاسی حاکم در ایالت متحده متجلی می

 نتیجه -4

 20سینما در قرن انهپنهان به کمک رسمیالدی و توانایی بازنمایی حقایق  60ها در بستر ژئوپلیتیک انتقادی در دهه اهمیت گفتمان

ما فضای مناسبی های سیاسی و هدایت افکار عمومی مطابق با اهداف سیاسی گشت. بنابراین سینجوالنگاه وسیعی جهت بیان گفتمان

له ایالت ها از جمکند. امروزه بسیاری از کشوررا جهت تأثیرگذاری بر احساسات مخاطبان در جهت اهداف سازندگان فیلم ایجاد می

ر نهایت نمایش متحده آمریکا به کمک سینما هالیوود به نمایش امرسیاسی به عنوان گفتمانی غالب جهت نمایش دوست و دشمن و د

 اند. قدرت سیاسی خود پرداخته

 هایفیلم ساز به کمک مکانیزم الهیات سیاسی دردر این تحقیق به کمک امر سیاسی کارل اشمیت و نمایش فضاهای غیریت

شورهای واقع در منطقه کهالیوودی مانند سیریانا، یک مشت دروغ، آدمکش آمریکایی، پاسگاه، تک تیرانداز: شبح تیرانداز به بازنمایی 

هایی ایش چهرهجنوب غرب آسیا با محتوای جنگ علیه تروریسم برای دستیابی به صلح جهانی، بیان تمایزات میان غرب و شرق، نم

های گ و کشمکشها که در حوضه مباحث جناست. این فیلمهراسی پرداخته برچسب اسالم و گسترش اسالم ها باشرور از تروریست

های تحجر، ضد ارزشماند و ساکنان آسیای جنوب غرب را افرادی اند درست در راستای امر سیاسی قرار گرفتهژئوپلیتیکی ساخته شده

تفاده ابزاری اصم که از زنان و کودکانشان در جهت اهداف سیاسی خویش اسدموکراتیک، بدور از تمدن و تکنولوژی، افرادی متخ

های هالیوود در منمایند، در نگاه مخاطبان به نمایش گذارده است.  با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش و اهمیت نقش فیلمی

تأسیس یک  ابزار الهیات سیاسی ضرورت پسند به کمکبازنمایی امر سیاسی و نمایش ما و دیگری در کانتکس ژئوپلیتیک عامه

 شود.سازمان سینمایی جهت همگرایی کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا جهت حفظ منافع کشورهای منطقه مشاهده می

                                                           
77 Sniper: Ghost Shooter 
78 Don Michael Paul 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84_%D9%BE%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84_%D9%BE%D8%A7%D9%84
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 های پیشنهادیحلراه

سینما و فیلم     ساخت و اکران این قبیل فیلم  سط  سم تو صدمات های هالیوود میها با محتوا مبارزه علیه تروری ناپذیری جبران تواند 

ها که همان تروریســم اســت به مردمان ســاکن  دهی به اذهان مردم کشــورهای جهان از وضــعیت مورد تأکید این فیلمجهت شــکل

  "دیگری"منطقه جنوب غربی آسیا وارد نماید. زیرا با بازنمایی تصاویری از ساکنین کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا، با برچسب        

شمن "و  سبب ایجاد           و نمایش عقب "د ستیزی  سی، کودک آزاری، زن  سالم هرا ستیز با تمدن، ا سازگاری و حتی  ماندگی و عدم 

گذاران فرهنگی کشورهای ها به ویژه مردم آمریکا و در نهایت جهان شود. در این راستا سیاستبر مخاطبان این فیلم تأثیراتی مخرب

ها تالش نمایند تا منطقه بازنمایی و نگاه انتقادی به ســاخت این فیلمتوانند به کمک رســانه ســینما درجهت جنوب غرب آســیا می

های گردشگری در این کشورها با تمرکز بر  چنین سازمان جنوب غرب آسیا را به عنوان فضاهای انسانی و صلح به نمایش گذارند. هم    

شود و با فراهم ساختن    "دیگری و اهریمنی"یر کردن تصاو کنند که منجر به خنثیتواند فضاهایی را بازنمایی روی این موضوعات می 

شکل           شگری باعث عدم  شگر و رونق گرد ستای جذب گرد ستی در را صویر جهانی از این مناطق در  شرایط فرهنگی و توری گیری ت

 چارچوب امر سیاسی که عموماً غرب به دنبال آن است. 
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 ای جنوب غرب آسیامعادالت منطقهمدل سازی رهیافت ژئواکونومیک روسیه در 

 داود کریمی پور

 الملل دانشگاه عالی دفاع ملی،تهران،ایراناستادیار گروه روابط بین

 چکیده

معادالت قدرت در منطقه جنوب غرب آسیا، همواره پیچیده بوده و پرچالش بوده است. با این وجود، موقعیت جغرافیایی ویژه این 

ای از جمله روسیه، نسبت به تحوالت این منطقه؛ های فرامنطقهای بوده که سایر قدرتا به گونهکشور در منطقه جنوب غرب آسی

نگرش و رهیافت مشخصی دارند. در مقاله پیش رو، به بررسی مدل ژئواکونومیک سیاست خارجی روسیه در منطقه جنوب غرب آسیا 

کونومیک روسیه در معادالت منطقه قدرت در جنوب غرب آسیا پرداخته می شود. سوال اصلی مقاله حاضر آن است که رهیافت ژئوا

ترین عامل اثرگذار بر کنش ژئواکونومیک کند؟ در پاسخ به این پرسش، این فرضیه را باید مطرح ساخت که مهماز چه منطقی پیروی می

وقعیت جغرافیایی، ژئوکالچر و عوامل روسیه در منطقه جنوب غرب آسیا،  عامل ژئوپلیتیک است. در حالی که سایر متغیرها از جمله م

اما انگیزه اصلی روسیه از  نقش آفرینی در عرصه نفت و گاز این اقتصادی به طور مستقیم کنش روسیه را تحت تأثیر قرار می دهند،

دل کننده را منطقه را باید در چارچوب منطق سیاست قدرت ارزیابی کرد. روسیه از این منظر تالش می کند تا بتواند نقش یک متعا

در این منطقه بازی کند. این نقش آفرینی در نتیجه نوع نگرش مسکو به جهان خارج است که ضرورتا در چارچوب سیاست ژئوپلیتیکی 

 قابل تبیین و بررسی است.

 واژگان کلیدی: روسیه، جنوب غرب آسیا، موازنه قدرت، ژئواکونومیک، ژئوپلیتیک
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 مقدمه .1

اما این کشور در هر منطقه از مدل و الگوی ویژه ای مشخصی در عملکرد ژئواکونومیک خود پیروی می کند،اگرچه روسیه از منطق 

پیروی می کند که می توان آن را مورد شناسایی قرار داد. در منطقه جنوب غرب آسیا نیز همین شرایط پابرجاست. مسکو اهمیت 

نومیک آن رانیز با دقت تحت نظر دارد. مسأله اصلی تحقیق حاضر فهم ارتباط باالیی برای خاورمیانه قائل است و لذا تحوالت ژئواکو

میان کنش های روسی در منطقه خاورمیانه و معادالت منطقه قدرت در غرب آسیا است. از این نظر مقاله حاضر به بررسی مدل 

 مدل نظری ژئواکونومیک پیش خواهد برد.  رهیافت ژئواکونومیک روسیه در غرب آسیا می پردازد و این مهم را با بهره برداری از

 مبانی نظری پژوهش .2

ژئواکونومیک به عنوان یک چارچوب تحلیلی در سنت رئالیسم قرار می گیرد. از این منظر ژئواکونومیک معتقد است که عوامل   

جغرافیایی و به طور خاص فضا و مکان نه تنها توزیع قدرت میان بازیگران بلکه روابط بین الملل و سیاست خارجی را شکل می دهد. 

معنا است که مبانی اقتصادی قدرت ملی باید دارای ویژگی های جغرافیایی باشد. در این میان، راهبردهای واژه ژئو در این مفهوم بدان 

ژئواکونومیک نیز باید معطوف به جغرافیا باشند. همانطور که یک هژمون یا قدرت برتر تالش می کند تا کشورهای همسایه را به لحاظ 

از سوی دیگر هر کشوری دارای یک راهبرد کالن است که معماری  .( Scholvin, Wigell,2019:9اقتصادی به خود وابسته سازد)

راهبردهای ژئواکونومیک سیاست خارجی به معنای استفاده ژئواستراتژیک از  سیاست خارجی آن را شکل می دهد. در این میان،

از طریق کنترل بر بازارها، منابع و قواعد  قدرت اقتصادی است. مبتنی بر این راهبرد، رهبران سیاسی اهداف ژئواستراتژیک خود را

اعمال قدرت ژئواکونومیک .(Baracuhy,2019: 15تواند تعامالت اقتصادی بین المللی را شکل می دهد)اعمال می کنند که می

متقابل نتیجه توانمندی های اقتصادی باالی یک کشور است. قدرت اقتصادی زمینه فشار ژئواستراتژیک را در بستر وابستگی های 

قدرت های نوظهوری همانند روسیه عالقه وافری به رویکردهای  .(Baracuhy,2019: 15اقتصادی میان کشورها فراهم می کند)

ژئواکونومیک در سیاست خارجی دارند، چرا که معموال این قدرت ها  موازنه نرم را در سیاست خارجی خویش دنبال می 

نقش بااهمیت ژئواکونومی در جهان معاصر و توجه مجدد دولت ها به این پدیده  ناشی اما .(Mattlin and Wigell,2015: 3کنند)

 از سه عامل کلیدی است:

پایه هستند. به این معنا که برای اعمال نفوذ و پیشبرد مبارزات ژئوپلیتیکی خود از ابزارهای -نخست قدرت های نوظهور عمدتا اقتصاد

ر ظهور مجدد ژئواکونومی این است که در مقایسه با اعصار گذشته قدرت ها برای نمایش اقتصادی استفاده می کنند. دومین عامل د

قدرت، ذخایر قدرت اقتصادی بیشتری در اختیار دارند. این مهم به خوبی نشان دهنده بازگشت سرمایه داری دولتی در سیاست 

درصد از کل 72ها قرار دارند که ر اختیار دولتشرکت بزرگ نفت و گاز جهان به طور کامل د 30الملل است. در حال حاضر بین

کنند. سومین عامل در تقویت رویکردهای ژئواکونومیک، تغییراتی است که در خود بازارهای جهانی به ذخایر جهانی را مدیریت می

در واقع بازارهای کنونی  وجود آمده است. بازارهای جهانی  نسبت به گذشته، عمیقتر، سریع تر، پرفشارتر و همگراتر از گذشته هستند.

 ,Blackwell, Harrisدچار تغییراتی شده اند که  نفوذ و تأثیر بیشتری بر انتخاب ها و خروجی های سیاست خارجی کشورها دارند)

2016: 33-38). 
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ل کلیدی در عین حال باید اینگونه تحلیل کرد که تأثیر و اعمال قدرت در چارچوب سیاست ژئواکونومیک در برهم کنش چند عام

صورت می گیرد. این عوامل دارای تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم بر یکدیگر هستند. منظور از تأثیر مستقیم یک عامل بر 

شرایطی است که عامل الف بدون هیچ واسطه عامل ب را تحت تأثیر قرار می دهد. در مقابل در وضعیت تأثیر غیرمستقیم، دیگری،

 گر، عامل ب را تحت تأثیر قرار می دهد. یک عامل با واسطه عامل مداخله

ژئوپلیتیکی، ژئوکالچرال و موقعیت جغرافیایی چهار دسته از عوامل شامل عوامل اقتصادی،همانطور که نمودار ذیل  مشاهده می شود،

کشورها با یکدیگر نیز ضمن اینکه با یکدیگر ارتباط داشته و همدیگر را پوشش می دهند، به طور مستقیم بر روابط ژئواکونومیک 

گذارند. همانطور که در ابتدا یاد شد،  این عوامل دارای اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر یکدیگر هستند. در نمودار بعد، تأثیر می

 نشان 10تا  5نشان دهنده روابط مستقیم و اعداد  4تا  1اعداد  چگونگی روابط این متغیرها نشان داده شده است. بر این اساس،

 دهنده روابط غیرمستقیم متغیرهای تأثیرگذار بر روابط ژئواکونومیک کشورها بایکدیگر هستند:

 

 

 

Source: Wang, Xue, Zhu, Ge, 2017:8 

 



 

407 
 

توان روابط متغیرهای چهارگانه بر روابط ژئواکونومیک تحلیل کرد. در این نمودار چهار متغیراصلی می -1مبتنی بر نمودار شماره 

یایی، ژئوپلیتیک، عوامل اقتصادی و موقعیت جغرافیایی به طور مستقیم روابط ژئواکونومیک را تحت تأثیر قرار می موقعیت جغراف

 دهند. در حالی که تأثیر این عوامل بر یکدیگر غیرمستقیم بوده و نیازمند متغیر واسط است. 

 رهیافت ژئواکونومیک روسیه به جنوب غرب آسیا .3

دفاعی و ژئوپلیتیک بوده است. در این اکنون همواره بی ثبات و دچار چالش های جدی سیاسی،منطقه خاورمیانه از گذشته ت

تحوالت بیداری اسالمی و تحوالت جهان غرب نقطه عطفی در ایجاد موازنه قدرت جدید در منطقه جنوب غرب آسیا محسوب میان،

طقه ای از اهمیت باالیی برخوردار شده و بروز این تحوالت می شود. در سیستم جدیدموازنه قدرت در غرب آسیا نقش بازیگران فرومن

سبب شد تا توازن قدرت همزمان بر محور پویایی های سیاست داخلی جوامع عربی ونقش دولت ها صورت می گیرد. لذا در دوره 

بر پایه رقابت دولت ها  ایجاد موازنه قدرت پیچیده تر شده است. در واقع در دوره کنونی، تحوالت منطقه جنوب غرب آسیاکنونی،

(. مطالعات 523: 1398شریعت پناهی، پیوندی،  برای افزایش نقش و نفوذ خود در چارچوب توازن قوا صورت می پذیرد)سهرابی،

انجام شده در این زمینه نشان می دهد، عالوه بر دو محور اقتصاد و فرهنگ نقش مهمی و کلیدی در تحوالت موازنه قدرت در جنوب 

(.همین مهم سبب شده تا کنشگران خارجی نیز تالش 421: 1398شریعت پناهی، ا ایفا می کنند)فتحی، لطفی، عزتی،غرب آسی

وافرای بر اثرگذاری بر این مهم داشته باشند. در واقع جنوب غرب آسیا همچنان نیز بین المللی ترین منطقه جهان است.این منطقه 

ین تداخل با ساخت قدرت در درون کشورهای منطقه در ارتباط باشد. هیچ منطقه ای محل تداخل منافع بازیگران خارجی بوده و ا

همچون جنوب غرب آسیا به اندازه خاورمیانه در تبیین مولفه های جغرافیایی و پیوند آن با رفتارهای سیاسی اهمیت ندارد)نامی، 

زنه قدرت در جنوب غرب آسیا همواره حساسیت (. از جمله قدرت هایی که نسبت به معادالت موا51: 1388محمدپور، عباسی، 

داشته، روسیه است. مسکو از ابتدا به دالیل سیاست قدرت و رویارویی با ایاالت متحده آمریکا نگرش ویژه ای به معادالت قدرت در 

 . غرب آسیا دارد. در این مقاله نگرش ژئواکونومیک روسیه به خاورمیانه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 .عربستان سعودی4-1

، عربستان سعودی به دلیل نقشی که در اوپک از یک سو و همچنین تعامل حسنه با ایاالت متحده دارد، مهم ترین       به نظر می رسد 

ست، به          کشور در دیپلماسی انرژی روسیه به شمار می آید. این کشور در عین اینکه از جمله مهم ترین تولیدکنندگان نفت جهان ا

به قدرت رسیدن ملک سلمان، روابط دو کشور ز کنشگران تأثیرگذار در موازنه قوای جنوب غرب آسیا شناخته می شود. عنوان یکی ا

سعودی را وارد عرصه نوینی کرد.   ست خارجی محافظه    ها بهدر حالی که  سیا ضع موجود را  صورت تاریخی  کارانه و مبتنی بر حفظ و

عنوان توان از آن بهاین رفتار جدید که می .دی رادیکال در سیاست خارجی مبادرت کرد  اند، ملک سلمان به اتخاذ رویکر دنبال کرده

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:شود که از آن جمله میرادیکالیسم نوین تعبیر کرد در چند محور عمده تعقیب می

 ان کشورهای سنی نشینافزایی توای گسترده علیه جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر همایجاد ائتالف منطقه 

 ــترده از توانمندیبهره ای های نظامی در جهت تغییر موازنه قدرت در برخی از حوزه منطقهها، ابزارها و شـــیوهگیری گسـ

 مانند یمن
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 سترده در جهت تغییر معادالت درونی در برخی بحران سازی ائتالف سه های گ سعودی ها مانند ایجاد محور  -قطری-گانه 

 وریهترکی در بحران س

   ها در المسلمین و جذب آن گرایی سنی مانند اخوان های اسالم های خصمانه گذشته در قبال برخی جریان  تعدیل سیاست

 (2: 1394ای )اسدی، محور سنی جدید منطقه

اقتصادی غرب  های روابط روسیه و عربستان سعودی در دوره ملک سلمان تحت تأثیر رفتار روسیه در اوکراین و در پیامد آن تحریم     

های گسترده اقتصادی غرب علیه   علیه این کشور و بحران سوریه، وارد مرحله جدیدی از تنش و خصومت شد. پس از اعمال تحریم     

سعودی در حمایت از ایاالت      ستان  سیه، عرب سیه را         رو ضربه زدن به ایران و رو ضه نفت با هدف  ست افزایش عر سیا متحده آمریکا 

س  شد تا خصومت میان دو کشور عالوه بر چالش    دنبال کرد. این اقدام  سیا به تنش در بازار جهانی انرژی نیز  بب  های امنیتی غرب آ

شود.    شیده  ست. گمانه          ک ستان نیز کاماًل عملگرایانه بوده ا سیه در قبال عرب سی انرژی رو شت که دیپلما ها  زنینباید دور از نظر دا

منظور افزایش قیمت نفت، با دادن برخی امتیازها در بحران سوریه همراه  روسیه به  حاکی از این واقعیت بوده که موافقت عربستان با 

های اقتصادی، مواضع روسیه را در بحران سوریه تحت تأثیر بوده است. در واقع عربستان سعودی تالش کرده تا با دادن برخی مشوق

 (.7: 1396قرار بدهد )دابینز، زویاگلسکایا، 

کند. تالش روسیه برای ایفای  ه گسترش روسیه در منطقه غرب آسیا را تهدیدی علیه خویش ارزیابی می   عربستان سعودی نفوذ روب  

صلح در منطقه به  شانه  نقش یک دالل  سالمی ازجمله ن ست. به  ویژه پس از بیداری ا سیه در منطقه بوده ا عنوان های افزایش نقش رو

ــال  ــید تا میان ایاالت 2013مثال مســکو در س تواند از هرحال این روند نمیایران نقش یک میانجی را ایفا کند که بهمتحده و کوش

عربستان سعودی با هرگونه روند، سیاست و رفتاری که منجر به گسترش       (.Talukdar, 2015: 4)سوی ریاض نادیده گرفته شود   

ــود مقابله خواهد کرد. لذا با توجه به روابط نز ــه و تقویت نفوذ و جایگاه ایران در منطقه ش ــیه با ایران در عرص هایی چون دیک روس

ای، بحران سوریه و مقابله با تروریسم در منطقه، طبیعی است که مواضع ریاض در قبال مسکو از خصومت با ایران تأثیر       انرژی هسته 

 بپذیرد.

های از وقوع انقالب رغم تالش روسیه برای ایجاد یک روابط سازنده با جهان عرب، پستحت تأثیر این مالحظات، مشاهده شد علی

شدت منفی شد. هدف این کشورها برای سنی سازی جهان ویژه عربستان سعودی بهاخیر منطقه، روابط روسیه با اتحادیه عرب به

ای راستی به یک عنصر اصلی در راهبرد منطقهکند، موضعی که بهعرب الجرم با موضع روسیه در قبال سوریه و ایران تعارض پیدا می

 بدیل شده است.روسیه ت

سعودی   رو به نظر میاز این سد روابط  سعودی از یک        -ر ستان  ست خارجی عرب سیا سی تحت تأثیر پویش  ستگی    رو سو به دلیل واب

ای تکفیری و از سوی دیگر به دلیل پویش منطقه -های سلفی ها و گروهمتحده، ضدیت با ایران و حمایت از جریان عربستان به ایاالت 

ستای م   و بین سیه در را ضدیت با جریان   المللی رو سترش نقش و نفوذ آمریکا،  سلفی قابله با گ تکفیری و همکاری با جمهوری -های 

شدار و مقابله      ضعیتی از ه سالمی ایران در و سیه به دلیل هراس از قوت گرفتن جریان بها سلفی در مرزهای  مثل قرار دارد. رو های 

سی،            ست )عبا سته ا سعودی بیزاری ج سلفی  سالم  صاری،  خویش، همواره از ا سعودی در    171: 1394ع ستان  (. در حالی که عرب

های جهانی نفت را کاهش داد، اما در نهایت این سیاست به ضرر ریاض تمام  های روسیه و ایران، با تبانی آمریکا قیمتشرایط تحریم

درصد از   80، در عربستان،  درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است    18شد. در حالی که انرژی حدود نیمی از درآمد روسیه و   
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شده و   ست       45بودجه از ناحیه درآمدهای نفتی ایجاد ست. آنچه توان شور نیز متکی بر این بخش ا صد تولید ناخالص داخلی آن ک در

شناو             ستان بود.  شور در برابر نظام ثابت ارز در عرب شناور ارز این ک ستان پیروز کند، نظام  سیه را در برابر عرب سی انرژی رو ر دیپلما

سکو گزینه       شد تا م سبب  سبت به دالر  ستان بود که     بودن ارزش روبل ن شد و در نهایت این عرب شته با های زیادی در برابر ریاض دا

توجهی از کاهش قیمت نفت متحمل شــد و به کاهش تولید نفت در اوپک رأی داد )ربیعی پورســلیمی، شــیرزادی،   های قابلزیان

1395 :28-26.) 

شرایطی بود  صت جویانه، مذاکرات خود را برای افزایش قیمت جهانی      در چنین  سیه با رویکردی راهبردی و در عین حال فر که رو

شان می دهد که چگونه میان         صه انرژی را به پیش گرفت. در واقع این ن شور در عر شان دادن خود با این ک سو ن نفت با ریاض و هم

سعو       ستان  سیاست خارجی روسیه در قبال عرب ضع دو کشور در     ژئواکونومی و  ست. در حالی که موا دی یک پویش راهبردی برقرار ا

بحران ســوریه، مواضــع ایران و یا بحران یمن، با یکدیگر متفاوت اســت، اما. روســیه در گام نخســت، ثبات قیمت نفت و در گام دوم 

سعودی، پی می     ستان  شورهای بزرگ تولیدکننده مانند عرب سال    جویافزایش قیمت نفت را با همکاری ک شاهد بودیم که در  د و لذا 

 :Sladden, Wasser,) Connable, Grand-Clement, 2017 ، دو کشور، توافقنامه کاهش تولید نفت را امضا کردند  2016

ساس توافق نوامبر      .(5-9 ستان در بازگرداندن تعادل به بازار نفت بر ا در کنار افزایش مداوم توان تولید  2016همکاری روسیه با عرب

 صادرات این کشور، باعث افزایش قدرت روسیه در بازار جهانی نفت شده است.و 

ستفاده کند. درحالی که علی         ستان سعودی و آمریکا در بازار نفت ا در واقع روسیه تالش کرد تا از اهرم شیل برای تعدیل روابط عرب

ک پالس نقش مهمی در کنترل قیمت جهانی  رغم تالش های عربستان سعودی، مسکو حاضر به عضویت در اوپک نبود، تشکیل اوپ       

شیل و روی کار آمدن دونالد ترامپ در         سیه و همچنین انقالب  ضد رو شت. در واقع می توان دو عامل تحریم های غرب بر  نفت دا

 آمریکا که منجر به اتخاذ راهبرد سهم بازار از سوی واشنگتن شد، منجر به تالش روسیه برای راه اندازی جنگ قیمت شد. 

همان طور که در ابتدا یادآور شد، مسکو حاضر به پذیرش نقش بیشتر آمریکا در این منطقه نیست و باتوجه به این که این کشور در    

ستان تنظیم           سبت به عرب سعودی از ذخایر ارزی باالتری برخوردار بوده و بودجه خود را با قیمت پایین تری ن ستان  سه با عرب مقای

سد   صادی کند، ادامه        کرده، لذا به نظر می ر شیل را در بازار غیر اقت شور تا به اندازه ای که بتواند تولید  ست جنگ قیمت این ک سیا

ــعدی،  ــیه در رهیافت ژئواکونومیک خویش به این منطقه تالش می کند تا هزینه های  4،  1398خواهد یافت)اس (. باید  گفت  روس

 ین کشور را  منطقه غرب آسیا محدود کند.اقدام و نفوذ بیشتر آمریکا را افزایش داده و  حضور ا

 . رژیم صهیونیستی4-2

رهیافت ژئواکونومیک روسیه در قبال رژیم صهیونستی نیز همسو با منافع و اهداف سیاست خارجی مسکو در ایجاد موازنه منطقه ای 

مابین عنصری محوری در روابط فی ای بهشود موازنه قدرت منطقهروابط دو دولت دارای پیوندهای پرشماری است که سبب میاست. 

صهیونیتسی همواره پیچیده و دارای وجوه -، روابط دوجانبه روسی1940تبدیل شود. از زمان تشکیل رژیم صهیونیستی در دهه 

رغم اینکه اتحاد جماهیر شوروی نقش پررنگی در تشکیل این رژیم داشت، روابط خیلی زود به واگرایی مختلفی بوده است. علی

رو به بهبودی نرفت. باروی کار آمدن یلتسین به قدرت، روسیه و رژیم صهیونیستی از روابط روبه رشدی در  1990ید و تا دهه انجام

 (Bailey, 2014: 33). اندزیست و انرژی برخوردار بودههای مختلفی ازجمله اقتصاد، فرهنگ، فناوری، محیطحوزه



 

410 
 

ژیم صهیونیستی را دارند. روسیه و رژیم صهیونیستی عالئق ژئوپلیتیکی مشابه ای   ها جایگاه دوم گردشگری در ر ضمن این که روس  

های فرهنگی، سیاسی و امنیتی است. هر   در غرب آسیا دارند. رهیافت ژئواکونومیک روسیه در قبال رژیم صهیونیستی تابعی از مؤلفه    

ش حوزه ژئوپلیتیکی ترکیه ناخوشنود هستند. روسیه در     دو روابط محدود و متشنجی با ترکیه دارند. در واقع هر دو کشور از گستر    

ــت خارجی خویش تالش می  ــیاس ــتی ایفا کند و از این چارچوب س ــهیونیس ــلح اعراب و رژیم ص رو کند تا نقش فعالی در فرایند ص

از گســـترش روابط با هر دو طرف رژیم صـــهیونیســـتیی و عربی را هدف قرار داده اســـت. در حالی که رژیم صـــهیونیســـتی یکی 

های اخیر ها بخش عمده نفت و گاز خود را از مســکو دریافت کرده، در ســال  واردکنندگان عمده انرژی از روســیه بوده و تا ســال  

ــود و به   ــازی منابع وارداتی ش ــای متنوع س ــیده تا وارد فض جیحان تأمین کند  -ویژه بتواند انرژی موردنیاز خود را از پروژه باکوکوش

(Razoux, 2008: 4.) 

های انرژی کند تا در پروژهآویو داری مخاطرات جدی از حیث امنیت انرژی است، عالوه بر اینکه سعی میه با علم به این که تلروسی

ــته باشــد در تالش اســت تا خطوط لوله انرژی خود را از منطقه قفقاز و آســیای مرکزی به شــرق  این رژیم نقش آفرینی فعالی داش

کرد. علت این مخالفت تریم دو که با مخالفت ترکیه، به سرانجام نرسید، در واقع این هدف را دنبال می  مدیترانه برساند. پروژه بلو اس  

توان در مثلث روابط ترکیه، رژیم صــهیونیســتی و روســیه موردبررســی قرار داد. ترکیه خود را به عنوان یک الگوی ســکوالر،  را می

شورهای امریکا و رژیم صهیونیستی نیز برای جلوگیری از بنیادگرایی اسالمی      کند و کدموکراتیک و مبتنی بر اقتصاد آزاد مطرح می 

آویو به خود، مانع از ارتقای جایگاه  کنند. لذا روسیه تالش خواهد نمود تا با ایجاد وابستگی هرچه بیشتر تل   از این کشور حمایت می 

 (.52: 1394کریمی پور،  ای آمریکا و رژیم صهیونیستی شود )نیاکوئی،های منطقهترکیه در سیاست

ستی پی می      صهیونی سیه در رهیافت ژئواکونومیک  خویش در قبال رژیم  سبات خویش با آمریکا  انگیزه دیگری که رو گیرد، در منا

آویو از سکوت روسیه در قبال اشغال بلندهای جوالن حتی با حضور اسد در قدرت، منافع فراوانی برده، از سوی دیگر       نهفته است. تل 

ــوع به روس ــتند که این موض ــعیف آمریکا در منطقه هس ــدد تض ــت ها درص ــیاس ــوح در س ــیه در قبال رژیم های منطقهوض ای روس

ها، رژیم با وجود اینکه پس از سال . مشاهده است  صهیونیستی و تالش برای ایفای هرچه فعال در موضوعات مربوط به این رژیم قابل   

شود   یاتان و تامار توانست خودکفایی نسبی خود را عرصه انرژی تأمین کند که سبب می    صهیونیستی با اکتشاف دو میدان بزرگ لو   

ست   تا برخی دگرگونی سیا صادرات خود به این رژیم ادامه     ها در معادالت انرژی و همچنین  سیه به  شود، اما رو های این رژیم ایجاد 

شده و هم اکنون  آویو برای توسعه صنعت گاز این کشور دعوت   دهد و شرکت گازپروم به دلیل تجربه باالیی که داشته از سوی تل   می

ستی از میدان تامار را در اختیار دارد          صهیونی صادرات گاز رژیم  صاری  شرکت حق انح سی  (Kozhinov, 2012: 2)این  . دیپلما

 انرژی روسیه از این حیث کارکردی موازنه بخش در سیاست خارجی روسیه در قبال تل آویو دارد. 

ــی تالش وافری برای نفوذ به این بازار در پیش گرفته اند.   در واقع  ــرکت های روس ــرق مدیترانه، ش   با اهمیت یافتن منابع انرژی ش

صادرات گاز از            ستی، دو طرف در مورد انعقاد قراردادهای بلندمدت  صهیونی صنعت انرژی رژیم  شرکت گازپروم در  ضور  عالوه بر ح

ستی نیز مذاکراتی      صهیونی سیه به رژیم  شته  رو ست. عالوه بر میدان نفتی تامار،       دا شان داده ا ستریم ن اند که خود را در پروژه  بلو ا

محض تالش رژیم میدان گازی لویاتان نیز به عرصــه مهم دیگری برای همکاری میان رژیم صــهیونیســتی و روســیه تبدیل شــد. به 

شر        صنعت گاز طبیعی خویش، احتیاج به همکاری با  سعه  ستی برای تو صادرات گاز طبیعی و در  صهیونی کتی که در زمینه تولید و 

رژیم صهیونیستی    2012های ال ان جی دارای تجربه باشد، بسیار ضروری به نظر رسید. درنتیجه در دسامبر      عین حال اجرای پروژه
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ــرکت، جز گازپروم نبود. در اوا   ــرکت بزرگ گازی را در این میدان باز کند که این ش ــمیم گرفت تا پای یک ش ــال تص خر همین س

شرکت مشترک که      سترالیا        30درنتیجه چندین دور مذاکره، گازپروم با تأسیس یک  شرکت وودساید پترولیوم ا سهام آن را  درصد 

-Nurieva, 2017: 113)در اختیار دارد، خود را به عنوان صادرکننده گاز رژیم صهیونیستی به خاور دور و غرب آسیا مطرح کرد     

تالش های روسیه برای ورود به بازار گاز رژیم صهیونیستی به نتیجه مشخصی دست نیافت. در مقابل، مسکو         (. البته در نهایت 117

سبت به همکاری با        ستیی را ن صهیونی سیا تحکیم کرده و در عین حال مقامات رژیم  برای اینکه بتواند نفوذ خود را در منطقه غرب آ

صر د  ستی به       خود بیش از پیش ترغیب کند، وارد همکاری با م صهیونی صلی میدان لویاتان رژیم  شد که رقیب ا ر میدان گازی زهر 

مســکو از روابط نزدیک خود با مصــر اســتفاده کرد تا بتواند همچنان در این منطقه نقش  .(Krasna, 2018: 15) شــمار می رود

 شد، به خود وابسته سازد.آفرینی کند و مصر را یک احتماالً به دروازه صادرات انرژی رژیم صهیونیستی تبدیل خواهد 

 . جمهوری اسالمی ایران4-3

سی در قبال تهران                سی رو ست که دیپلما سئله ا شی از این م شد، نا شده تا روابط دوجانبه با تهران مهم با سبب  سکو آنچه  برای م

بازی ژئوپلیتیک و ن بر زمینسرشار از تمایلی است که این کشور برای استفاده ابزاری از روابط خود با تهران در راستای تأثیر گذاشت       

سکو به ایران           سی نقش کلیدی در رویکرد م سه مورد از منافع رو ست. در این میان  سیا ا ایجاد موازنه قوا در منطقه جنوب غرب آ

 اند از:دارند که عبارت

 ویژه آمریکا(اطمینان از حفظ گفتگوی مثبت با غرب )به 

 سودتضمین سلطه روسیه بر منطقه کشورهای مستقل هم 

    ای( سود و روسیه )شامل جلوگیری از اشاعه هسته     تضمین ثبات در پیرامون کشورهای مستقل هم(Kozhanov,2015: 6) 

ــیا و خلیج در واقع ایران از حیث که می ــیای مرکزی، قفقاز، غرب آس ــریک تواند با نفوذ آمریکا در آس فارس مقابله کند، یک ش

ست   منطقه سکو ا سکو از این حیث برای تحقق منافع و اهداف خود از  (Belobrov, Demidenko, 2014: 5)ای برای م . م

 دیپلماسی انرژی بهره فراوانی می برد. 

به نظر می رسد در دوره کنونی و تحت تأثیر انقالب شیل و رشد روزافزون سهم آمریکا در بازار جهانی نفت، روابط ایران و روسیه در 

شود. ا   صادرات       بازار نفت دستخوش دگرگونی  سبت به لغو تحریم های نفتی ایران و افزایش  شاهد نگرانی روسیه ن گرچه در گذشته 

ایران بوده ایم، اما شیل سبب شده تا مسکو از افزایش صادرات ایران نه تنها هراسناک نباشد، بلکه آن را به دلیل اثرگذاری بر قیمت        

از جمله اهداف روســیه از همکاری با ایران، اثرگذاری بر اوپک اســت.    جهانی نفت به نفع خود تلقی کند. در گام دوم باید دانســت 

سط منافع انرژی           شته و با ب ست های اوپک اثر گذا سیا سکو تالش می کند تا با برقراری روابط نزدیک با ایران در بازار انرژی، بر  م

 ژاپن و هندوستان ببرد.خود بیشترین نفع را در رابطه با اروپا و دیگر شرکای شرقی از خود از جمله چین، 

ستفاده از ابزار انرژی، تالش می کند تا            مسکو نسبت به گسترش نفوذ آمریکا در منطقه قفقاز آسیای مرکزی حساس است و لذا با ا

ز نفوذ پای ایران برای رویارویی با غرب در این منطقه باز کند. مســکو تالش می کند تا ایران را باردیگر در مقابل آمریکا قرار داده و ا

روبه رشــد واشــنگتن در جنوب آســیا جلوگیری کند. مســکو روابط بســیار نزدیکی با هند و پاکســتان دارد و لذا از ابزار ایران برای  

ممانعت از به هم خوردن موازنه قدرت در این منطقه اســتفاده می کند. هم چنین، حفظ اهرم فشــار ایران بر عربســتان ســعودی و  
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از این کشور در مذاکرات سیاسی، امنیتی و اقتصادی از سوی کرملین دنبال می شود. لذا بالفاصله پس از  گرفتن امتیاز هرچه بیشتر

شت. در واقع         ضور فعالی در پروژه های نفت و گاز ایران دا سکو ح سته ای،م ای که بعد از اجرای نامهتفاهم 19از رفع تحریم های ه

های خارجی حضور دارند که در جدول زیر به طور مستقل یا در کنار دیگر شرکت تفاهم نامه 12ها در برجام امضاء شده است. روس

 :قابل مالحظه است

 های همکاری ایران و روسیه در صنعت انرژینامهفهرست تفاهم -1جدول 

 شماره نام شرکت نام میدان

 1 گازپروم آزادگان

 2 گاز پروم فرزاد

 3 گاز پروم چنگوله

 4 زاروبژنفت پایدار غرب

 5 گاز پروم کیش

 6 گازپروم چشمه خوش

 7 زاروبژنفت آبان

 8 گازپروم آذر

تات نفت-گاز پروم  دهلران  9 

 10 لوک اویل آب تیمور و منصوری

 11 گازپروم گلشن و فردوسی

 12 زاروبژ نفت و تات نفت شادگان

تفاهم نامه اما تا کنون تنها یک قرارداد نه چندان مهم با شرکت زابروژنفت روسیه نهایی و  19ها در این البته علی رغم حضور روس

امضا شده است. که به نظر می رسد از جمله مهم ترین عوامل عدم فعال شدن ظرفیت همکاری دو طرف، تحریم های گسترده آمریکا 

اسالمی ایران بوده است. این در حالی است که در سال پس از خروج از برجام و در عین حال ضعف دیپلماسی انرژی جمهوری 
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گذشته، مسئوالن وزارت نفت باردیگر سخن از اراده جدی روسیه برای سرمایه گذاری دربازار انرژی ایران خبر دادند. مسئوالن وزارت 

نیز می تواند پروژه تأمین خوراک  نفت معتقدند مسکو می تواند ایران را در پروژه های ازدیاد برداشت یاری کند و درعین حال ایران

  79پاالیشگاه های کوچک روسیه را به دست بگیرد. 

رار خواهد گرفت.. قنباید دور از نظر داشت که  رهیافت ژئواکونومیک روسیه در قبال ایران تابع رفتار یک بام و دو هوای روسیه 

ها در فضای پسابرجام و دیدار روسای جمهور کرواسی و اوکراین تحریمها از حضور ایران در بازار انرژی اروپا که با لغو ها روسنگرانی

ان و غرب و دوم نیز شدت یافته است، بیشتر ناشی از دو سوءبرداشت است: اول سوءبرداشت نسبت به تغییرات ماهوی در روابط ایر

های ایرانی در مورد همکاری با منظور مقامرسد سوءبرداشت نسبت به اهداف ایران در مورد حضور در بازار انرژی اروپا. به نظر می

ت ایرانی خود را (.مسکو کار3: 1395کشورهایی مانند اوکراین و کرواسی در زمینه انرژی بیش از گاز معطوف به نفت باشد )شوری،

عنوان ابزاری برای  هببه راحتی نقد نمی کند و همواره تالش می کند تا با همکاری نیم بند با این کشور در عرصه های مختلف از آن 

ر اوپک گازی تکرار چانه زنی هرچه بیشتر در مقابل غرب و کشورهای متحد آن در غرب آسیا استفاده کند. همان طور که این رفتار د

 های مشترک دو کشور در زمینه صنعت گاز بوده ایم.شد و عمالً شاهد ناکارآمدی سیاست

 .جمهوری ترکیه4-4

ثباتی به منطقه خارج نزدیک و حوزه منافع حیاتی این کشور مالحظات امنیتی  به گسترش و سرایت بی  در حالی که روسیه نسبت    

ــدید نگرانی     عمیقی دارد، رفتار ترکیه به    ــوریه به تشـ ــئله سـ ــکو دامن می ویژه در مسـ زد.ترکیه در حالی راهبرد   های امنیتی مسـ

سوریه در پیش نوعثمان سکو برخوردار بود. تالش آنکارا     گرفته بود کهگرایی را در قبال بحران  شور از اهمیت راهبردی برای م این ک

سد به   ساقط کردن دولت ا سعودی، حمایت    برای  ستان  سیله همکاری با عرب ستیک از جریان و های معارض تکفیری و های مالی و لج

ها،  ای نبود که از دید روس، مسئله متحده در راستای برخورداری از یک سهم بزرگ در آینده دولت سوریه   همسویی با مواضع ایاالت  

 اغماض تلقی شود.قابل

ضعیت موازنه منطقه        شی از و سیه و ترکیه نیز نا ضاد و تعارض میان منافع رو ساس ت ست. از    در واقع ا سیا بوده ا ای قدرت در غرب آ

سوی دیگر رو سو ترکیه منافع و امنیت خود را با تغییر نظم فعلی قدرت منطقه گره یک ست؛     زده و از  صدد حفظ این نظم ا سیه در

های امنیتی پیشاپیش به واگرایی هرچه بیشتر در روابط دو کشور بیانجامد. در واقع با اتخاذ توان انتظار داشت که اولویتبنابراین می

د )گل ازپیش تضعیف خواهد ش  آنکارا بیش-های همکاری اقتصادی مسکو  راهبرد متنوع سازی اقتصادی از سوی هر دو کشور، زمینه    

شان   8: 1394محمدی،  سیه و ترکیه ن ست. هم       (. در واقع دینامیک روابط رو شور برای یکدیگر ا سیار باالیی دو ک دهنده، اهمیت ب

شوری دارای موقعیت ژئوپلیتیک منحصربه        سیه ترکیه را ک ست و هم رو سیه نیازمند ا ویژه در انتقال فرد بهترکیه به روابط خود با رو

 اند.دانرژی به اروپا می

شور اگرچه به لحاظ با این صادی از ظرفیت     همه، دو ک صه اقت ستند، اما در عر سعه   امنیتی دارای واگرایی ه سیار خوبی برای تو های ب

ــال  ــیر     2000روابط برخوردارند. باروی کار آمدن پوتین در س ــور مس ــعه در ترکیه روابط دو کش ــیه و حزب عدالت و توس در روس

                                                           
79 https://www.eghtesadonline.com/n/1tJD 



 

414 
 

شده تا تنش     توان گفت انگیزهنوعی میجویانِه را طی کرد. بهترقی سبب  صادی  شور  های جغرافیایی طوالنیهای اقت مدت میان دو ک

 جای خود را به یک شراکت ژئواکونومیک بدهد.

ستا تغییر گفتمان  سکو         در این را سعه روابط میان م شور نقش کلیدی در تو ست خارجی دو ک سیا آنکارا ایفا کرد. چندجانبه -های 

ست    سیا سیه به نزدیکی هر چه          خارجی ترکیه از یک گرایی در  ست خارجی رو سیا صاد در  ضوع اقت سو و در اولویت قرار گرفتن مو

شور کمک ویژه    شتر دو ک سیه کرده، این    بی ستانه را جایگزین رقابت با رو ای کرد. دولت اردوغان با عنوان اینکه دولتش همکاری دو

میان  در (Özbay, 2011: 69-71) گردشگری و امنیت انرژی مهم قلمداد کرد گذاری، کشور را از حیث اقتصادی، تجاری، سرمایه   

سیه، انرژی از اهمیت ویژه  سیه تأمین   عوامل تأثیرگذار در روابط میان ترکیه و رو ست. رو سوم گاز موردنیاز  ای برخوردار ا کننده دو 

 درصد از صادرات مسکو به آنکارا است. 76ترکیه است و انرژی 

سیه، ترکیه را دهلیز انتقال انرژی خود      ترکیه به چند د ست آنکه رو سیه دارد. نخ سیار مهمی در رهیافت ژئواکونومیک رو لیل نقش ب

دهد. تحقق نگرد و نسبت به گسترش خط لوله موجود بین دو کشور عالقه نشان می    به بازارهای اروپا، غرب آسیا و شمال آفریقا می  

به گذر از تنگه بســفر نیاز داشــته باشــد، انرژی خود را به فراســوی مدیترانه عرضــه کند   آنکهدهد بیها اجازه میاین هدف به روس

 (.12-13: 1391)اطهری، بهمن، علیپور، 

عنوان یک تهدید برای انحصار صادرات گاز روسیه به اروپا    از سوی دیگر موقعیت ژئوپلیتیکی ترکیه سبب شده تا این کشور بتواند به    

شد. از این  سیه در مورد ترکیه، پیگیری می  رو همطرح با سی انرژی رو ساختن آنکارا در چارچوب  دف دیگری که دیپلما کند، محدود 

ست. با توجه به اینکه آنکارا، تالش می  سیری برای انتقال     کریدور انرژی ا صرفاً م شده و  کند تا به یک قطب انرژی در منطقه تبدیل 

در تقلیل نقش و موقعیت ژئوپلیتیکی ترکیه به یک کریدور ترانزیتی صرف دارد.  توان انتظار داشت که مسکو سعی    انرژی نباشد، می 

ــتا مخالفت جدی با پروژه ــان -جیحان، باکو-های همچون باکودر این راس ــازی   ارزروم نش ــدودس ــور برای مس دهنده تالش این کش

 .( 5: 1394مسیرهای جایگزین روسیه به اروپا است )گل محمدی، 

کند تا با شریک کردن ترکیه در صادرات انرژی، آنکارا را نسبت به ایفای یک نقش کونومیک خویش تالش میروسیه در رهیافت ژئوا 

سایر خطوط لوله در این منطقه، بی  ست    عبارتنیاز کند. بهموازی برای  سیه ا دیگر، موقعیت ژئوپلیتیک ترکیه نوعی اهرم در برابر رو

تواند مسیرهای خط لوله خود را  با آنکارا وابسته کرده است. در حالی که روسیه می   که این کشور را به حفظ روابط اقتصادی خویش   

با دخیل کردن ترکیه در پروژه         ما  ــایر مناطق عبور دهد، ا ــور را در چارچوب     های انرژی خویش، تالش می از سـ تا این کشـ کند 

سه خط        ژئواکونومیک خویش حفظ کرده و مانع از بر هم خوردن موازنه قوای منطقه ای در ضر  شود. در حال حا سیا  جنوب غرب آ

 کنند.لوله جریان ترکی، جنوبی و جریان آبی، گاز صادراتی روسیه از خاک ترکیه به اروپا صادر می

سکو می      ست، بلکه م سیه در قبال اروپا دارای اهمیت ا شد با بهره ترکیه نه تنها در رهیافت ژئواکونومیک رو های گیری از ظرفیتکو

صادرات گاز خود را به   سیا نیز برساند. در حال حاضر هر دو       باالیی ژئوپلیتیک این کشور،  طور مستقیم به کشورهای واقع در غرب آ

ت پروژه جریان آبی با هدف انتقال گاز روسیه به بازارهای شرق مدیترانه شمال لبنان، قبرس، سوریه و     طرف در مورد گسترش ظرفی 

داده، این رژیم صهیونیستی و قبرس روی  -اند که البته به دلیل تحوالتی که در روابط ترکیهرژیم صهیونیستی را موردتوجه قرار داده  

ست    پروژه همچنان متوقف سیه دارد، پس از  (. Yalinkiliçli, 2012: 3)شده ا به دلیل اهمیت باالیی که ژئوپلیتیک ترکیه برای رو
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ساخت خط لوله آبی   شور ارائه کرد که گاز       2عدم موافقت ترکیه برای  سیس خط لوله جریان جنوبی را به این ک شنهاد تأ سکو پی ، م

کند. این در حالی اســت که با توجه به وجود می روســیه را در داخل مرزهای دریایی ترکیه به بلغارســتان و ســپس به اتریش انتقال

طور جدی مطرح است که خط لوله  شود، این پرسش به  خط لوله کریدور جنوبی که از آذربایجان به ترکیه و سپس به اروپا صادر می  

 (.Bourgeot, 2013: 16)تواند مفید واقع شود جریان جنوبی روسیه تا چه اندازه می

ست که احد  سیار پرهزینه این در حالی ا سیه، کم       اث خط لوله از زیردریا، ب صلی و راهبردی رو ست. با این حال هدف ا شکی ا تر از خ

صادر می   اثر کردن نقش و مقابله با خطوط لوله ست که از خاک ترکیه به اروپا  شه مالحظه می شود. همان ای ا شود،   طور که در نق

شــود. روش متنوع ســازی مســیرهای انرژی در اینجا پس به اروپا صــادر میتمامی این ســه خط لوله از مرز دریایی عبور کرده و ســ

ــان میبه ــیده تا در مقابل هریک از خطوط لوله مانند ناباکو، باکوخوبی خود را نشـ جیحان و یا کریدور جنوبی، -دهد. کرملین کوشـ

ور به همکاری با روسیه، کشورهای اروپایی    معادلی در ترکیه ایجاد کند که ضمن ایجاد درآمد برای ترکیه و وابسته ساختن این کش    

 را نسبت به تضمین امنیت انرژی خویش، مطمئن سازد.

سبی برای کاهش هزینه     صت منا سیه همچنین موقعیت ژئوپلیتیک ترکیه را فر شتیرانی برای انتقال انرژی خویش می رو داند.  های ک

شتی     سوم از ک ست که نزدیک به دو  شده تا           های عبوری از دریاجالب آنجا ا سبب  ضوع  ستند و این مو سکو ه سیاه، متعلق به م ی 

های کشتیرانی باشد؛ اما با عدم موافقت بلغارستان برای پیوستن     روسیه درصدد احداث خط لوله ترانس بالکان برای کاستن از هزینه   

است. این پروژه که ترکیه، ایتالیا   جیحان در دستور کار ژئواکونومی دو کشور قرار گرفته  -به این پروژه، هم اکنون خط لوله ساموسان  

شامل می    سیه را  سالیانه    و رو شرق             70الی  60شود،  سان به جیجان در  سامو ساحلی  شهر  سیه را از  شکه نفت خام رو میلیون ب

کند  کند تا امنیت انرژی را ارتقا بخشد، همزمان کمک میرساند. در حالی که مسکو با احداث این خطوط لوله تالش میمدیترانه می

سیدن       سیه برای احداث این خط لوله، در پی ر شود. ترکیه با تالش برای جلب موافقت رو تا ترکیه نیز تبدیل به هاب انرژی منطقه 

شود که عبور و مرور تانکرهای نفتی که درآمدهای پیامدهای   به اهداف راهبردی است. در گام نخست احداث این خط لوله باعث می  

این کشور است، کم شود و در گام دوم نیز هدف ترکیه این است که روستای جیحان را تبدیل به یک  محیطی خطرناکی برایزیست

  (.Yalinkiliçli, 2012: 3)مرکز توریستی و تفریحی کرده و از وضعیت کنونی خارج سازد 

بسیار زیادی است. از سویی     در نتیجه باید خاطرنشان ساخت که روابط انرژی برای هر دو کشور دارای توجیهات اقتصادی و سیاسی      

کند تا تبدیل به هاب انرژی منطقه شود و از درآمدهای سرشار انتقال انرژی برخوردار شده و در ضمن امنیت انرژی      ترکیه تالش می

خویش را نیز تأمین کند. از سوی دیگر روسیه نیز با هدف جلوگیری از شکست انحصار صادرات خویش به اروپا و کاهش وابستگی          

رژی ترکیه به ایران و سایر کشورهای منطقه قفقاز و همچنین تالش برای گسترش بازارهای صادراتی خویش به منطقه غرب آسیا،  ان

ــتفاده کند؛ بنابراین برخالف روابط کند تا از ظرفیتتالش می های ژئوپلیتیک انرژی و همچنین نیاز مبرم ترکیه به واردات انرژی اس

خوبی گرایی روسی و ترکی، به ها و غلبه عمله در اردوگاه غرب، اما روابط انرژی دو کشور با تغییر گفتمان امنیتی و قرار گرفتن ترکی

 رشد یافته است.

ستفاده می کند.      در عین حال نباید دور از نظر داشت که مسکو از عوامل ژئوپلیتیکی نیز به خوبی در رهیافت ژئواکونومیک خویش ا

ستفاده می کند. در همین زمینه، نقش آفرینی مسکو     مسکو از روابط نزدیک و دیری  شار بر ترکیه ا نه خود با اکراد این منطقه برای ف
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خوبی نشــان دیپلماســی انرژی راهبردی مســکو در اینجا بهدر پروژه های اقلیم کردســتان عراق نیز با همین هدف انجام می شــود.  

ازاینکه بغداد تهدید به تغییر مسیر جریان  مقابله با داعش، اما چند روز پسمنظور دهد که با وجود همکاری این کشور با عراق به می

نامه همکاری امضا کرده است. روس نفت در   نفت و دور زدن اقلیم کردستان عراق کرد، مسکو وارد عمل شده و با این اقلیم، موافقت   

های بوده است. در  بغداد نیز درصدد گسترش ظرفیت   پردازد کهگذاری میمنظور گسترش خط لوله مستقل اربیل به سرمایه   حالی به

درصدی  60واقع مسکو با این اقدام، اقلیم کردستان عراق را برای تشکیل یک دولت مستقل و جدای از عراق یاری کرده است. سهم 

سهام    روس نفت از این پروژه، سبب می  صلی خط لوله اربیل تبدیل شود تا این شرکت به  شارها ع  دار ا لیه اقلیم کردستان را  شده و ف

سیه، با اعطای وام   ضمینی نفت به این منطقه، بیش از   2. 1کاهش دهد. پیش از این نیز، رو میلیارد دالری به این منطقه و فروش ت

ــت ــیاس ــته، اهرم  80کند.های انرژی این منطقه باز میپیش جای پای خود را در س در واقع انرژی به عنوان یک منبع قدرت نرم توانس

 ار کردی را در برابر ترکیه حفظ کند و همین عامل مسکو را در موضع برتری درمقابل ترکیه قرار دهد.بسی

 گیرینتیجه .4

سیا می توان اینگونه تحلیل کرد که عامل     سیه در غرب آ کان جغرافیایی از ماز میان عوامل چهارگانه موثر بر کنش ژئواکونومیک رو

شتری     ست. به عبارت دیگر، سایر مولفه ها  از تأثیر بی سیه در منطقه خاورمیانه متأثر از اهمیت  برخوردار ا رهیافت ژئواکونومیک رو

ضور و نق      سیا همزمان با ح سه منطقه اروپا، آفریقا و آ ش آفرینی قدرت های  ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه و قرار گرفتن آن در میان 

سکو به        شده تا م سبب  ست. چنین موقعیت بی بدیلی  سط روابط ژئواکونومیک خود به این منطقه بپردازد.  خارجی ا ر واقع مدل  دب

است. مسکو به دلیل  رهیافت ژئواکونومیک روسیه در منطقه خاورمیانه متکی بر سیاست قدرت بوده و کامال واقع گرایانه و رئالیستی   

یت جغرافیایی،  درغیر این صــورت، موقع نقش آفرینی ســایر قدرت ها در خاورمیانه ســعی در نقش آفرینی فعال ژئواکونومیکی دارد.

 عوامل اقتصادی و فرهنگی در رتبه های پایین تر اثرگذاری قرار دارند.

                                                           
80 (https://www.cnbc.com/2017/10/19/russias-rosneft-to-take-control-of-major-kurdish-oil-pipeline.html) 
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 تبیین  چالش های جمهوری اسالمی ایران با کشورهای جنوب غرب آسیا و تاثیر آن بر امنیت ملی

 فرهام گودرزی

  دانشجوی دکتری روابط بین الملل،دانشگاه علوم وتحقیقات،تهران،ایران، 

 چکیده 

 آن تاثیر و آسیا غرب جنوب کشورهای با ایران اسالمی جمهوری های چالش  تبیینهدف از نگارش پژوهش حاضر 

پاسخ  درصدد ای کتابخانه مطالعات و تحلیل توصیفی روش از گیری بهره با ملی است. در این راستا نگارنده امنیت بر

 غرب جنوب شورهایک با ایران اسالمی جمهوری های مهمترین چالش"گویی به سوال پژوهش که عبارت است از : 

 محور حول) افغانستان و ایران بین آب بحران است آن از حاکی پژوهش های یافته. است برآمده "آسیا کدامند؟

 منطقه های رقابت ،(جزایر بر مالکیت ادعای و مرزی اختالفات) مرزها ناپایداری آن، پیامدهای و هیرمند آبی منازعات

 کنترل عدم) ایران شرقی مرزهای در مخدر مواد بحران ،(سیاسی و فرهنگی مذهبی، تعارضات) عربستان  ایران ای

 گروه همجواری از متاثر) ژئوپلیتیکی بحرانهای و قومی شکافهای ،(مخدر مواد ترانزیت و شرقی همسایگان توسط مرز

 منطقه رقبای حمایت با) منطقه در تروریستی های گروه گیری شکل ،(ایران مرزی مناطق در سوی دو در قومی های

 فرامنطقه های قدرت سایر و آمریکا رویکردهای) ای فرامنطقه های قدرت نقش نیز و( صهیونیستی رژیم تحرکات و ای

 با ایران اسالمی جمهوری های چالش مهمترین از( عرب متحدین برای منطقه ثبات و امنیت حفظ هدف با) ای

 شدن خالی ا.ا.ج ملی امنیت برای ها چالش این پیامدهای همچنین مهمترین.باشد می آسیا غرب جنوب کشورهای

 درگیری و تقابل وضعیت گیری شکل سرزمینی، و مرزی اختالفات تشدید ،.امنیت تامین در مشکل و مرزی روستاهای

 طلبانه جدایی تحرکات گیری شکل مرز، امنیت تأمین امنیتی و انتظامی هایهزینه افزایش مرزها، ناامنی نیابتی، های

 بین هستند. ما فی های بحران تشدید و ای منطقه رقبای تقویت و افکنانانه تفرقه و

 

 چالش،امنیت، امنیت ملی، جمهوری اسالمی ایران، منطقه ،جنوب غرب آسیاواژگان کلیدی :
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 مقدمه-1

  هماهنگی و تجانس ۀانداز به آن یکپارچگی تجانس و که کشــورهاســت از فراوانی تعداد و وســیع منطقة شــامل آســیا غربی جنوب

  غیره، و قـدرتهـای فرامنطقه ای   منـافع  و اهـداف  و جهـانی  تحـوالت  تـأثیر  تحت و نیست آمریکـا شمالی  و اروپـا  چـون  منـاطقی 

ــود.)زرقانی، دیده آن کشورهای بین در گسستگی و گسیختگی   کا  از  یکی تاریخی  طور  به آسیا غربی ( جنوب171: 1385می شـ

شر   دیرین های  فرهنگ و  ها  تمدن  پیدایش  عمده  های نون سیرهای  و ها  محور از و ب  تجاری و علمی فرهنگی،  تبادل عمده م

ست  بوده عالم غرب و شرق  بین سیا  جنوب منطقه بزرگ ویژگی. ا ست  این غربی آ سالم  دین منطقه، این  مردم بین در که ا  دین ا

 اسالم  جهان فرهنگی ناحیه مرکزی بخش عنوان به منطقه این و مسلمان هستند   ها کشور  مردم درصد  90 از بیش و است  اکثریت

   دچار  نیز  فرهنگی نظر  از  اجتماعی و  اقتصادی  تغییرات موازات  به گذشته چند دهه در آسیا غرب جنوب  منطقه. کند می عمل

ست  شده  هایی دگرگونی شورهای منطقه جنوب 81: 1398)یعقوبی و همکاران،.ا شکالت متعددی از قبلی      (اغلب ک سیا از م غرب آ

سرزمینی،دخالت های بیگانگان و.....رنج می        شونت زای قومی،فرقه ای،نژادی،مذهبی، سی و وجود اختالفات خ فقدان آزادی، دموکرا

سم و....از جمله ا         صهیونی سلمانان و  سلمانان،اکراد و ترک ها،اعراب و غیر اعراب،م سنی ها،م شیعیان و  ین اختالفات برند.رقابت میان 

ــل نمی      ــت،در نتیجه به راحتی حل و فص ــه فرهنگی،مذهبی و هویتی اس ــیاری از درگیری ها در این منطقه دارای ریش ــت.بس اس

سالمی  ( جمهوری343: 1399شوند.)کرمی،  سیای جنوب غربی،همواره بازیگری موثری در  این   موقعیت دارابودن با ایران ا مهم در آ

فاقد نهادینگی است.)اکرمی  منطقــــه کشــــورهای بــــا ایــــران واهد موجود نشان می دهد،روابطمنطقه بوده است،بااین وجود ش

صه  منطقه این در تحوالت بروز اخیر های سال  (در35: 1392نیا، ستن  عر سی   های چالش برخی ی آب  جمهوری میان امنیتی و سیا

ملی کشــور تاثیر گذار بوده اســت.با توجه به این مهم اســت که بر امنیت داخلی و امنیت  نموده منطقه کشــورهای و ایران اســالمی

سالمی  جمهوری های چالش  نگارنده در این مقاله با هدف ، تبیین شورهای  با ایران ا سیا  غرب جنوب ک سخگویی به این   آ در پی پا

 کدامند؟ آسیا غرب جنوب کشورهای با ایران اسالمی جمهوری های چالش سوال می باشد،

 مبانی نظری-2

 چالش-2-1

 مستلزم و مشکل، دچار را آن تعادل حفـظ داده، قـرار هجـوم مـورد بیرون از را جامعه آیندهی مسیر که جدیدی وضعیت و شرایط

 (233: 1396می سازد.)مرشدی زاد و نوری، سرنوشت ساز و سخت تالش

 سیاسی چالش-2-2

 برخوردار موضوعی تنوع از سیاسی چالش شوند، تلقـی سیاسـی موضـوعاتی چه اینکه به دارد بستگی و است سیاسی بحران پیامد

 بحرانی وضعیت های یعنی. می شود اطالق نیز حکومت و سیاست عرصه ی در موجود وضع شدن متحول به سیاسی چالش. می شود

 (233عرصه را چالش سیاسی می گویند.)همان :   این در بی تعادلی و
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 امنیت-2-3

 «اَمَنَ» امنیت واژه ریشه( 122 :1391 معین،. )است آمده بیمی بی معنی به و «بودن امان در» «شدن ایمن» معین فرهنگ در امنیت

 و مال و جان سالمت به نسبت اطمینان وجود: گوید می مجتهدزاده( 96 :1378 فر: خوش) است یکسان ایمان ریشه با که باشد می

 ای ویژه های ریزی برنامه و اقدامات مستلزم محیط در یافتنش واقعیت که است استنباطی امری امنیت گویند، می امنیت را ناموس

 «ایمنی احساس» یا «ترس از آزادی احساس» روی بر امنیت، کلی مفهوم درباره لغت های فرهنگ( 124 :1386 مجتهدزاده،) است

 این مطابق. گردد می باز  بقا به امنیت است؛ معتقد بوزان( 40 :1387 ماندل،) دارند تأکید است روانی و مادی امنیت بر ناظر که

 ـ لزوماً نه ولی ـ نسبتاً که) موجود یک برای اساسی تهدیدی همچون که شود می مبدل امنیتی موضوع یک به امری زمانی برداشت،

. است احساسی و ادراکی پدیده یک امنیت  (45-46 :1386 بوزان،. )کند جلوه( است جامعه و سرزمین حکومت، از متشکل دولت

 زندگی ادامه برای الزم ایمنی که آید وجود به گیرندگان تصمیم و حاکمان مردم، توده ذهن در اطمینان این باید آن تحقق برای یعنی

 به نسبت خاص دیدگاه ملتی هر چون نمود تعیین ای جامعه هیچ در را امنیت مرتبه و درجه توان نمی دارد، وجود دغدغه بدون

 در. دارد خاصی مفاهیم امنیت نیز مختلف ادیان در. دارد وجود امنیت میان هایی شباهت مفهومی لحاظ از گرچه دارند، امنیت

 و سرزمین عمومی ایمنی و معنوی و روحی امنیت به توجه کریم قرآن در. است آرامش و صلح برقراری با مساوی امنیت مسیحیت

 تعریف در شیهان( 96 :1378 فر، خوش) است شده داده اهمیت المللی بین سطح در نیز و جامعه افراد حیثیت و مال و جان امنیت

 شیهان،) رود می بکار الملل بین روابط عملی و تحلیلی حوزه دو هر در گسترده طور به که است مفهومی امنیت: گوید می امنیت

   (28 :1388 نویدنیا،. )گویند می  امنیت مفهوم را ها ارزش و منافع تضمین و ها فرصت از بهینه گیری بهره توانمندی( 11 :1388

 آن بر آشفتگی و نظمی بی نوعی و بوده مبهم کامالً شوند می دگرگونی و تغییر موجب که هایی راه آنکه سبب به امنیتی مفاهیم

 (100 :1388 درو، پناه یزدان) است شده حاکم

 امنیت ملی-2-4

مکرر قرار گرفت که در آن رقابت قدرت بین دولت ها امنیت زا بود.این مفهوم مفهوم  امنیت ملی در طول جنگ سرد مورد استفاده 

دولت مستقل را به عنوان یک واحد تحلیل در نظر می گرفت و تنها با تهدیدات نظامی یا مواردی که به یک دشمن ارتباط داشت 

ه یک مجموعه خاصی از مسایل که برای یک کشور مورد توجه قرار می گرفت.امنیت ملی نیز برای انتقال این ایده  به کار می رفت ک

اهمیت زیادی دارد نیاز به سازمان دهی منابع مادی و انسانی در سطح باال دارد.امنیت ملی متاثر از عوامل مختلفی است که خاستگاه 

ت عمدتا عبارتند از:موقعیت آن ها سه حوزه جغرافیا،سیاست و قدرت می باشند.اما عوامل تولید کننده و یا به عکس تهدید کننده امنی

و مشخصات ژئوپلیتیک و جغرافیایی کشور،وضع جمعیتی کشور،قدرت اقتصادی،استقالل یا وابستگی کشور به خارج از مرزها،روحیه 

نیروهای ارتش،سطح علمی و نبوغ دانشمندان،ویژگی های رهبران سیاسی،فناوری،سیاست جهانی در خصوص مدیریت و خلع سالح 

روزه امنیت عالوه بر بعد نظامی دارای ابعاد دیگری از جمله اقتصادی و زیست محیطی است و سرچشمه و منبع تهدیدها و....اما ام

نیز،هم خارج از مرزها و هم در داخل مرزها دیده می شود و راه مقابله با آن نیز به صورت ترکیبی پیشنهاد می گردد.)رمضانی و 

 (202: 1397همکاران،
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 منطقه -2-5

ناشی شده  "Rego "ناشی شده است که به معنای هدایت می باشد،این واژه از فعل التین "Region "منطقه از واژه التین مفهوم

 دارای بیش و کم که زمین سطح از (منطقه قسمتی3: 1395که به معنای اداره کردن یا حکومت کردن است)صرافی و همکاران،

 برای است ممکن منطقه. سازد می جدا اطراف نواحی از را آنرا که است وحدتی آن در و باشد انسانی یا و طبیعی خاص های ویژگی

 پیوستن بهم از بزرگ، شهرهای در. گیرد قرار استفاده مورد سیاسی و فیزیوگرافیک طبیعی، مورفولوژیکی، اقتصادی، فرهنگی، مسایل

 از تعدادی دربرگیرنده منطقه اشپیگل، و کانتوری نظر از .(233:1385فرهادیان، و روشن.)شود می تشکیل شهری منطقه محله چند

 جعفری)باشند برخوردار متقابل روابط از نیز، خارجی سیاست در و نزدیک هم به جغرافیایی لحاظ به که است کشورها

 (.24:1388ولدانی،

 محدوده مورد مطالعه-3

 جنوب غرب آسیا-3-1

 (177: 1398است.)ویسی، اختالف نظر منابع میان می شوند، کشورهایی  چه شامل  اینکه کشورهای  منطقه جنوب غرب آسیا دقیقا  

سیا  غرب جنوب منطقه ستردگی  لحاظ از که آ  و ترکیه تا یمن واز ایران شرقی  مرزهای تا مدیترانه دریای و سوئز  کانال شرق  از گ

مال   ــ مل  را ایران شـ ــود می شــــا نه      عنوان به  شـ یا بل    در) خاورم قا یک    م خاور  خاورنزد بت   دور و ــ پا  به  نسـ  برده نام ( ارو

جنوب غرب آسیا شامل کشورهای  ایران،ترکیه،سوریه،عراق،اردن،لبنان،فلسطین،عربستان،یمن،امارات متحده (83:1387شفیعی،.)اند

عربی،قطر،بحرین،کویت،پاکســتان ،افغانســتان،آذربایجان،ارمنســتان،گرجســتان،اســت.هر یک از کشــورهای مزبور از نظر مولفه های  

  تمدنی عمیق پیوندهای  کشورها  ینا (6: 1391فرهنگی و اجتماعی دارای اشتراکات و افتراقاتی می باشند.)رومینا:  سیاسی،اقتصادی،   

ــته   منطقه ای  ژئوپلیتیکی، به لحاظ   اخیر، دهه های   در و دارند  تاریخی  و  منطقه  که  آورده اند  به وجود  درهم تنیده  و به هم پیوسـ

 (177: 1398)ویسی،.دارد نام آسیا غرب جنوب ژئوپلیتیکی
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 روش تحقیق-4

 و اسنادی اطالعات. پذیرد می انجام ای کتابخانه روش به و باشد می تحلیلی توصیفی، مطالعات نوع از مقاله این در تحقیق روش

 کتابخانه است.مطالعات شده گردآوری اینترنتی های سایت و مقاالت وپژوهشی، علمی مجالت کتب، به مراجعه طریق از ای کتابخانه

 پیشینه تدوین به صورتی که در است قرارگرفته نظر مورد منابع و اطالعات به دسترسی زمینه در اساسی و اصلی محور عنوان به ای،

 کتب، مقاالت، متون، مطالعه با که بوده اسنادی بررسی و ایکتابخانه صورت به اطالعات آوری جمع تحقیق، نظری مباحث و موضوع

 تحقیقات نوع از مقاله این در مطالعه مورد موضوع .است گردیده آوری جمع بحث مورد موضوع محور حول اینترنتی هایپایگاه و نقشه

 . باشد می کیفی
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 یافته های تحقیق-5

 آسیا غرب جنوب کشورهای با ایران اسالمی جمهوری های چالش-5-1

 افغانستان و ایران بین آب بحران

 زمان در. هســتند نظرهایی اختالف دارای هیرمند، از ورودی آب خصــوص در افغانســتان و ایران جنوب غرب آســیا، دیگر بخش در

ستان،  بر طالبان حکومت  حال در و نهاد خشکی  به رو هامون، دریاچه هیرمند آب قطع با و گردیده قطع هیرمند، از ورودی آب افغان

 اختالفات است.  محیطی فاجعه یک به شدن  تبدیل حال در تدریج، به مسئله  این و است  شده  تبدیل هم از جدا برکه چهار به حاضر 

ستان  و ایران شته  کشور  دو روابط در اهمیتی پر نقش هیرمند آب به مربوط حقوق سر  بر افغان ست؛  شده  آنها همکاری از مانع و دا  ا

سترده  محیطی فاجعه یک که حالی در ستان   ومردم سرزمین  گ  هامون دریاچه با رابطه در که جغرافیایی فاجعه. میکند تهدید را سی

  با رابطه در پیشین  شوروی  هیدروپولیتیک که است  فاجعه ای آهسته تر،  ولی کامل، تکرار تقریباً است،  تکوین حال در سیستان   در

 فاجعه و شــده آرال تدریجی نابودی ســبب جیحون و ســیحون رودهای آب انحراف نیز جا آن در. اســت آورده بار به را آرال دریاچه

شیده  شکل  را بزرگی محیطی ست  بخ ستان    منطقه برای هیرمند نقش. ا صر  برای نیل رود نقش مانند ایران سی ست  م ستان    و ا  سی

 اعمال لیکن داشته،  اقلیمی منشأ  چند هر اخیر دهه در هامون و هیرمند آب نوسانات . بود نخواهد حیات ادامه به قادر هیرمند بدون

 ایران)بدون و متعدد( سدهای  احداث و هیرمند حقابه تأمین افغانستان)عدم  سوی  از زیست محیطی  ساختارهای  با ناسازگار  مدیریت

نقش  روند این تشــدید در کیلومترکرده اســت،255 طول به زاهدان شــرب آب تأمین به اقدام آب، همیشــگی جریان تداوم به توجه

 (384: 1395بوده است.)معدنی، آفرین

 ناپایداری مرزها

درمیان کشورهای خلیج فارس هشت کشور با یکدیگر اختالفات سرزمینی دارند.تعدادی از این اختالفات حاد و منازعه خیز بوده 

هستند،از جمله اختالفات ایران و عراق،عربستان و قطر و عراق و کویت که دراین موراد مرز بین کشورهای منطقه دردریا و خشکی 

شده به ندرت مورد قبول دولت های منطقه می باشند. نگاهی به جغرافیای سیاسی منطقه بیانگر  تعیین نشده است و اگر هم تعیین

این مهم است که در خلیج فارس از شانزده قطعه مرز دریایی تنها هفت قطعه تعین شده است. که از این تعداد فقط شش قطعه از 

ان منطقه و وجود مناطق بی طرف در نواحی مرزی کشورهای آن به رسمیت شناخته شده است. تکرار ادعاهای ارضی از سوی رهبر

میالدی بوده که گویای ظرفیت های تنش آفرین این منطقه  1980منطقه بیانگر ناپایداری مرزها در این منطقه در آغاز دهه 

هبران عراق است.جنگ ایران و عراق و جنگ عراق و کویت گویای این موضوع است که مسائل مرزی نقش عمده ای در تحریک ر

برای طرح ادعاهای سرزمینی جنگ ها داشته است. از جمله دیگر اختالفات باید به عدم توافق بین عمان، امارات متحده عربی و 

عربستان سعودی بر سر واحه )بوریمی( اشاره کرد که به منازعات و کشمکش های فراوانی منجر شده است. عمان با امارات عالوه بر 

منظقه العین در امارات شارجه و مناطق مرزی ربع، روضه و دبا رأس الخیمه نیز اختالفات دیرینه ای دارد. قطر و واحه بوریمی، در 

بحرین نیز در مورد جزایر حوار با یکدیگر اختالف دارند. کویت و عربستان هم مدعی حاکمیت جزایر غیرمسکونی قاروه و امالمرادیم 

به جزایر ایرانی ابوموسی و تنب کوچک و بزرگ، مشکالتی را در اعتمادسازی و همکاری  هستند. ادعای امارات متحده عربی نسبت

منطقه ای میان تهران و شورای همکاری خلیج فارس ایجاد کرده است. اختالف نظر قطر و ابوظبی بر سر مالکیت جزیره حالول و 
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ی بندر نفتی ام السعید و اختالف بر سر خورالعدید از چند جزیره کوچکتر و اختالف نظر در مورد آب های ساحلی و فالت قاره، حا

 (.7:  1392جمله اختالفات سرزمینی میان کشورهای منطقه می باشد)پوراسالمی و احمدی دهکا،

 رقابتی روابط ایران و عربستان ماهیت

را مورد مالحظه قرار داد. فعال  ژئوپلیتیکی رقابت های منطقه ای ایران و عربستان می توان جلوه هایی از رقابت ایدئولوژیک و در

نشانده بخش دیگر از نشانه های رقابت دو کشور محسوب می شود. در واقع روابط ایران  سازی متحدین و حمایت از گروه های دست

ه رقابت های تعامل و همکاری همواره در سای عربستان همواره ماهیت رقابتی و تقابلی داشته و در سیر تاریخ روابط دو کشور، دوره و

دو کشور بوده است. تنوع دیدگاه های دو کشور پیرامون منطقه خاورمیانه و مسایل مختلف بین المللی گاهاً سبب تقابل و دوری 

دیدگاه های دو کشور ایران و عربستان گردیده است.  دیدگاه ایران در مورد عدم دخالت قدرت های بزرگ در منطقه که در طول 

لیج فارس وجود داشته و نقطه نظر عربستان سعودی که در جستجوی امنیت منطقه ای ژئوپلیتیک خلیج چند دهه در ارتباط با خ

فارس از طریق قدرت های فرا منطقه ای بوده، نگرش های متفاوتی را در مواضع دو کشور باعث گردیده است.از سوی دیگر پس از 

ابل ایدئولوژی سنی وهابی عربستان در تقابل با یکدیگر قرار گرفتند و انقالب اسالمی ایدئولوژی سیاسی و انقالبی شیعی ایران در مق

(.از طرفی روابط فرهنگی میان دو کشور جمهوری اسالمی ایران و 76:1384مشروعیت یکدیگر را زیر سؤال بردند)حافظ نیا و رومینا،

(. 17:1382ها در سطح منطقه ندارد. )سلیمانی،عربستان سعودی به عنوان دو عضو قدرتمند سازمان همیاری اسالمی تناسبی با شأن آن

علت ضعف و به بن بست رسیدن قراردادها و روابط فرهنگی دو کشور مذکور را می توان ناشی از این واقعیت دانست که مناسبات 

و کشور در فرهنگی دو کشور از متغیر های سیاسی تأثیر می پذیرفت و بر اساس نیازهای واقعی و وجوه مشترک دو ملت نبود و د

متعددی موجب بوجود آمدن این دیدگاه تقابلی گشته و رسیدن  روابط خود به مسایل سیاسی برتری می دادند.موضوعات منطقه ای

تحول پیدا نموده  متقابل را سخت نموده است. در واقع این گونه رقابت ها به حوزه های جغرافیایی متعددی به ثبات و تفاهم در روابط

که ایران و عربستان در آن دیدگاه تقابلی  ان، بحرین، یمن و اکنون سوریه. این ها حوزه هایی استاست. عراق، لبن

 این. است ویژه سیاسی سیستم یک دارای عربستان و ایران کشورهای از یک (. همچنین ازبعد سیاسی هر1:1391دارند)جباری،

 جمهوری نوع یک از ایران و است پادشاهی حکومت دارای عربستان. است ویژه کنش و رفتار نوع تولیدکننده سیاسی سیستمهای

 این. است مواجه چالش و تعارض با موجود ساختار قالب در کشور دو بین تعامالت و کنش از بخشی اصوالً. است برخوردار اسالمی

می  مواجه موانع با را آنها تعامالت و داده قرار تأثیر تحت را آنها کنش که هستند تابعی وساختارهای نهادها تولیدکننده ساختار دو

 (.125: 1396سازد)حافظ نیا و رومینا،

 بحران مواد مخدر در مرزهای شرقی ایران

مواد مخدر تاثیری عمیق بر تمامی افراد و جوامع سراسر جهان دارد.در بعد فردی مواد مخدر سالمت،زندگی و امنیت افراد را با خطر 

رابطه مواد مخدر با جرایم باعث بروز مناقشات،معضالت اجتماعی،تضعیف دولت ها و عقب ماندگی روبه رو کرده است.در بعد ملی،

کشورها شده است.کشورهای فقیر به شدت در برابر مواد مخدر آسیب پذیر بوده و نیازمند کمک هستند زیرا آنها فاقد منابع کافی 

یز مسئله مواد مخدر اهمیت مشابه ی دار،بازارهای مواد مخدر هیچ برای مقابله با چرخه جرم و جنایت می باشند. در بعد جهانی ن

مرزی ندارد و ماهیت فراملی آن ها موجب می شود که هیچ دولت واحدی،چه فقیر و چه غنی نتواند به مرزهای این بازارها دست 
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د آن در افغانستان است.تولید و یابد.مخرب ترین ماده مخدر جهان،ماده افیونی و خصوصا هیروئین است که بزرگترین کانون تولی

قاچاق آن ایران،پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.و مناقشاتی بین کشورها به ویژه در مناطق 

ا محیط مرزی به وجود آورده است.از آنجاییکه محیط افغانستان به عنوان یکی از مناطق تولید کننده این مواد در تعامل سنتی ب

جغرافیایی ایران می باشد امکان اشاعه منطقه ای معضل مواد مخدر به واسطه شرایط طبیعی سه کشور ایران و پاکستان و افغانستان 

 (112: 1397وجود دارد.)مختاری هشی،قادری حاجت،

  ژئوپلیتیکی بحرانهای و قومی شکافهای

 واگرایی و ملی،همگرایی وحدت ملی، هویت. خورداراست بر خود جمعیتی ترکیب در گوناگونی اقوام از که است هایی کشور جزء ایران

 قومی، وتنوع تعدد. اند آن مواجه با یاکثیراالقوام اتنیک پلی کشورهای در ها حکومت که هستند مهمی موضوعات از اقوام بین

 یا حکومت ونظری تئوریک مبانی با متناسبکه  آورد می ارمغان به مرکزی حکومت برای فرصت تهدید و را در قالب چالشهایی

 بر را االقوام کثیر یا اتنیک پلی جامعه میتوان که است گونهای به ایران در قومی تنوع و تعدد. شود می مواجه آن با غالب ایدئولوژی

 مملکت کیان از تاریخی مقاطع ودر اند بوده سهیم ایرانی تمدن وشکوفایی نضج در تاریخ طول در اقوام ینا چند هر. نمود اطالق آن

 شده کشیده به چالش همزیستی این کشور، تاریخ از مقاطعی در وایثارها، وهمدلی همزیستی رغم به اما اند؛ کرده دفاع آن وتمامیت

(. وجود اقوام در مرزهای 837: 1398است)عبداهلل نژاد و همکاران، گردیده وکشمکش منازعه به تبدیل اقوام، و دولت بین مناسبات و

ایران سبب چالش برای کشور شده است.کردها در غرب،عربها در جنوب،ترک ها در شمال و شمال غرب نمونه هایی از عوامل بحران 

 و ایران مشترک قومی گروه عنوان به یزن را اعراب سیاسی مسائل کردها، بر عالوه عراق اشغال زای قومی می باشند. به عنوان نمونه 

 وجود این با است؛ مطرح قومی تهدیدهای صورت به صرفاً حاضر حال در حوزه این در ژئوپلیتیکی تحوالت. است کرده متأثر عراق

 بوده بیشتر قومی های گروه بقیه به نسبت ایران در اعراب قومی تحرکات اخیر های سال در. دارند ای گسترده زایی بحران پتانسیل

 آنها شدن تر گسترده جهت در را تری مناسب فضای بزرگ خاورمیانه طرح قالب در کنونی شده ایجاد تحوالت رسد می نظر به و

 منشأ اسالمی جمهوری رسمی خبرگزاری تأیید به شده ایجاد ایران جنوبی مناطق در اخیراً قومی که های آرامی نا. است کرده فراهم

 اند کرده تحلیل منطقه در شده ایجاد تحوالت با پیوند در را آنها نظران صاحب از برخی حتی و نداشته داخلی

. دارند را ژئوپلیتیک تغییرات ایجاد پتانسیل جدید، تحوالت قالب در نیز ایران شمال مرزهای در قومی تهدیدهای(.166:1385افضلی،)

 بزرگ خاورمیانه طرح قالب در است شده فعال آذربایجان کشور ترک ملیت با پیوند در تاریخی لحاظ به که حوزه این قومی تحرکات

 در ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک بعد دو هر از مرکزی آسیای اهمیت بزرگ خاورمیانه طرح در. دارد رشد برای تری مناسبت فضای

 با خاورمیانه انرژی ارتباطی پل مرکزی آسیای کشورهای ژئواکونومیک، جنبه از. یابد می معنا خاورمیانه های دولت ماهیت با پیوند

 دولت با مشترک مسایل کردن حساس به معطوف جدید الملل بین نظام امنیتی اهداف ژئواستراتژیک جنبه از. هستند غرب دول

 نظر مورد آن قومی مسایل کردن حساس و آذربایجان با ایران همجواری خاص طور به مورد این در .است خاورمیانه همجوار های

 مشترک مرزهای در قومی مسایل تحریک با است قادر بزرگ های قدرت امنیتی پایگاه عنوان به آذربایجان جدید، نگرش در. است

 دیگر حوزه دو مانند حوزه این در مرزی تغییرات تصور چند هر. دهد قرار ژئوپلیتیکی تهدیدهای معرض در را کشور این ایران، با خود

 نوعی به قومی های شورش پتانسیل داشتن نگاه زنده و مرزی تغییرات به تهدید وجود این با است، ذهن از دور مدت کوتاه در حداقل

 (.166:1385افضلی،.)شود می محسوب ایران برابر در تأمینی اقدامی
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 شکل گیری  گروه های تروریستی در منطقه

 اتخاذکرده خود خارجی سیاست در مسالمت آمیز و صلح طلبانه رفتاری همواره گذشته، دهه چهار طول در ایران اسالمی جمهوری

 تقویت، مسالمت آمیز، همزیستی از هدف بوده است اختالف ها مسالمت آمیز حل فصل تاکنون، انقالب ابتدای از آن اصلی راهبرد و

 ایران درواقع، است؛ منطقه ای امنیت و صلح و اقتصادی -سیاسی توسعه جهت در ایران اسالمی جمهوری ملی منافع، تثبیت و توسعه

 امنیت سازی رویکرد ای، منطقه امنیت بهبود به کمک منظور به و  پیرامونی محیط از ناشی امنیتی تهدیدهای کاهش جهت در

 دولتهای شکل گیری به کمک چارچوب، این در ؛ است گرفته درپیش را ای منطقه بازیگران سایر با مشارکت و همکاری مبتنی بر

 بزرگ دولتهای تضعیف بدنبال صهیونیستی رژیم زیرا دارد، اساسی ،اهمیتی درونی های ثباتی بی و منازعات مدیریت برای قدرتمند

 تاخطری، کنند صرف یکدیگر با مبارزه برای را خود تمام توان منطقه، کشورهای که ترجیح می دهد و است خاورمیانه در مقتدر و

 سیاسی ثبات و نظم ، اخیر سالهای طول در خاورمیانه منطقه در قومی و مذهبی گراییافراط  و تروریسم نشود.رشد تل آویو متوجه

 مذهبی ایدئولوژی نوعی به عنوان سلفی گری و وهابیت. قرارمی دهد تأثیر تحت بشدت را کشورها اقتصادی پیشرفت و اجتماعی -

 مالحظات برخی و منطقه ای کلی آشفتگی بواسطه ایدئولوژی این و بوده مذهبی تنشهای و تروریسم گسترش عمده منبع، افراطی،

 گروههای تروریستی و انتحاری های عملیات.  است پیداکرده تأثیرگذاری و انتشار برای گسترده تر ذی نفع ،فضایی بازیگران سیاسی

 تاریخ در جدید پدیده ای بیگناه،  مرد میان در و اروپایی کشورهای در حتی و عراق در سازمان یافته و گسترده به صورت تکفیری،

 برخی نضج گرفتن همچنین، و مذهبی تعصبهای رشد و غیرعقالنی فضای حاکم کردن ضمن )تاکتیکها(، روشها این است؛  اسالم

 ایران اسالمی صلح طلبانه جمهوری و مسالمت آمیز رویکرد با تعارض در ازاساس مسلمانان، میان در افراط گرایانه گرایشهای

 (157: 1396قراردارد.)رضایی و موسوی جشنی،

 نقش قدرت های فرامنطقه ای 

 شوروی جماهیر اتحاد تجزیه سرد، جنگ پایان عراق، ایران ساله هشت جنگ شوروی، توسط افغانستان اشغال ایران، اسالمی انقالب

 از را مناسبی وضعیت چنان آن، از ناشی عواقب و 1990 91 های سال وقایع و کویت سر بر نفت جنگ مستقل، های جمهوری به

 که گردید سبب عوامل این مجموعه. درآمد فارس خلیج بالمنازع قدرت صورت به آمریکا که آورد پیش المللی بین و ای منطقه نظر

 تعبیر توان می قطبی تک امنیتی نظام به آن از که گیرد پیش در آسیا غرب سلطه جهت در را بزرگتری های گام آمریکا

 پایدار امنیت عدم و منطقه این در آمریکا حضور گسترش فارس، خلیج حاشیه و جنوب در ایران چالش تریناصلی (.1399کرد)امامی:

 برخی است. کرده ایفرامنطقه هایقدرت رقابت عرصه را آن که است منطقه استراتژیک و ژئواکونومیک ژئوپلتیک، موقعیت دلیل به

 بر کارآمد تاثیرگذاری عدم سیاسی، یکپارچگی عدم داخلی، مشروعیت فقدان دلیل به فارس خلیج حاشیه عرب هایکشور از

 جهت منطقه عرب دول همکاری عدم مذهبی،-قومی اختالفات وجود کشورها، دیگر با ارتباط در ایمنطقه و جهانی هایسیاست

 را خود اهداف و امنیت منافع، نتوانستند هنوز ساختاری ضعف و یکدیگر به نسبت هاکشور این اعتمادیبی منطقه، در امنیت ثبات

 دخالت برای پایگاهی به نتیجه در و شوند آمریکا مخصوصا ایفرامنطقه هایکشور دامن به دست اندشده مجبور لذا و سازند عملی

 فارس خلیج حاشیه هایکشور میان در جانبه چند و جانبه دو همکاری و مشارکت زمینه اینکه دلیل به. اندشده تبدیل کشور این

 بدین و کرده کمک درخواست آمریکا مخصوصا ایفرامنطقه هایکشور از خود امنیت حفظ برای هاکشور این لذا بوده، رنگکم بسیار
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 فراهم عرب متحدین برای منطقه ثبات و امنیت حفظ هدف با منطقه در ایفرامنطقه کشورهای سایر و آمریکا حضور زمینه ترتیب

 (.1396است)رضایی، شده

 

 آسیا غرب جنوب کشورهای با ایران اسالمی جمهوری های : چالش 1شکل   

 (1399منبع)مطالعات نگارنده : 

 تاثیر چالش ها بر امنیت ملی ج.ا.ا-5-2

 جمهوری است؛ کشور آن ملی امنیت تأمین و موجودیت حفظ کشوری، هر خارجی سیاست هدف فوری ترین و حیاتی ترین مهمترین،

 حفظ .درواقع، است خویش سرزمین مرزهای از صیانت و ملی امنیت تأمین از ناگزیر و نیست مستثنی قاعده این از هم ایران اسالمی

 موسوی و رضایی)تهدیدمی شود. نیز موجودیتش آن، تهدید ودرصورت است کشور آن وجودی منافع، از کشوری هر ملی امنیت

 بر تسلط برای الزم توان و منابع از مندیبهره با منطقه در استراتژیک و مهم کشورهای از یکی عنوان به . ایران(152: 1396جشنی،

 فارس خلیج حوزه کشور ثروتمندترین و ترینبزرگ عنوان به ایران. است بوده جهان قدرتمند هایدولت توجه مورد همواره منطقه این

 خاورمیانه قلب فرهنگی، و جغرافیایی نظر از ایران. شودمی شناخته ایمنطقه مهم وقایع در کلیدی و اصلی بازیگران از یکی عنوان به و

 ایران علمی و اقتصادی هایقابلیت همچنین و آن مذهبی هویت و منطقه این کشورهای سایر به نسبت ایران فرهنگی پیشینه.است

 شرق میان ارتباطی پل عنوان به ایران همچنین. است شده جهانی تحوالت حتی و منطقه در تربیش چه هر بالقوه تأثیرگذاری موجب

 تنگه و فارس خلیج با مجاورت و ایقاره میان ارتباطی نقش این. است بوده دنیا هایتمدن و کشورها توجه مورد دیرباز از عالم غرب و

 هرگونه که طوری به افزوده، خارجی ناظران نظر در ایران مؤثر نقش و اهمیت بر است، نفتی هایمحموله ترانزیت محل که هرمز

(. در این میان برخی 237: 1392گردد)رهبر و صحیح النسب،می جهانی هایحساسیت شدن برانگیخته موجب آن در سیاسی تحول

چالش های جمهوری 
اسالمی ایران با 

کشورهای جنوب 
غرب آسیا

شکافهای قومی و 
تیکیبحرانهای ژئوپلی

بحران مواد مخدر 
در مرزهای شرقی  

ایران

نقش قدرت های 
فرامنطقه ای 

ان بحران آب بین ایر
و افغانستان

بط ماهیت رقابتی روا
ایران و عربستان

وجود گروه های 
قه  تروریستی در منط
و نقش ایران

:ناپایداری مرزها
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رفتارها و رویکردها در منطقه موجب بروز چالش های امنیتی برای جمهوری اسالمی ایران در منطقه جنوب جنوب غرب آسیا می 

وندی که مدیریت آن نیازمند اتخاذ سیاست های کارآمد در سطح منطقه ای و فرامنطقه ای است. در جدول زیر مهمترین شود. ر

 تاثیرات این چالش ها بر امنیت ملی ج.ا.ا آمده است : 

 : تاثیرگذاری چالش ها بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران 1جدول 

 تاثیرگذاری بر امنیت ملی چالش ها

 مرزی و مشکل در تامین امنیت. روستاهای شدن خالی افغانستان و ایران بین آب بحران

 تشدید اختالفات مرزی و سرزمینی مرزها ناپایداری

 شکل گیری وضعیت تقابل و درگیری های نیابتی عربستان  ایران و ای منطقه های رقابت

 مرز امنیت تأمین امنیتی و انتظامی هایهزینه افزایش ناامنی مرزها، ایران شرقی مرزهای در مخدر مواد بحران

 منطقه در تروریستی های گروه گیری شکل

 شکل گیری تحرکات جدایی طلبانه و تفرقه افکنانانه ژئوپلیتیکی بحرانهای و قومی شکافهای

 تقویت رقبای منطقه ای و تشدید بحران های فی ما بین ای فرامنطقه های قدرت نقش

 (1399نگارنده،منبع : )مطالعات 

 نتیجه گیری -6

 .است آن کنونی سیاسی هایمرز از فراتر آن انسانی و تاریخی فرهنگی، طبیعی، هایمرز که دانست  هاییکشور  معدود جمله از ایران

 خلیج و خزر دریای بین به فرد منحصــر موقعیتی با که اســت منطقه هایکشــور ترین پرجمعیت و ترین وســیع از یکی این کشــور

شود.   تبدیل همسایگانش  بر توجه قابل نفوذ با ژئوپلیتیک مستقل  و قدرتمند کانون یک به تواند می است. بنابراین  گرفته قرار فارس

در این مســیر موانع متعددی پیش روی ارتقای جایگاه منطقه ای ایران قرار دارد. مواضــع رقبای منطقه ای، اقدامات قدرت های فرا 

ات عمدتا مرزی با کشورهای همسایه از جمله این موارد است. نگارنده در این پژوهش با بهره گیری از روش    منطقه ای و بروز منازع

صدد تبیین    صیفی تحلیل و مطالعات کتابخانه ای در سالمی  جمهوری های چالش  تو شورهای  با ایران ا سیا  غرب جنوب ک  تاثیر و آ

ستا برخی از     امنیت بر آن ست. در این را سی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از  ملی برآمده ا مهمترین این چالش ها مورد برر

مرزها )اختالفات مرزی و  افغانســـتان )حول محور منازعات آبی هیرمند و پیامدهای آن، ناپایداری و ایران بین آب آن اســـت بحران

ــات مذهبی، ف  ــتان )تعارض ــی(، بحران ادعای مالکیت بر جزایر(، رقابت های منطقه ای ایران  عربس ــیاس  در مخدر مواد رهنگی و س

ژئوپلیتیکی  بحرانهای و قومی ایران )عدم کنترل مرز توســط همســایگان شــرقی و ترانزیت مواد مخدر(، شــکافهای شــرقی مرزهای

منطقه )با حمایت  در تروریســتی های گروه گیری )متاثر از همجواری گروه های قومی در دو ســوی در مناطق مرزی ایران(، شــکل

ــتی( و نیز نقش    رق ــهیونیسـ ــایر قدرت های      فرامنطقه  های  قدرت  بای منطقه ای و تحرکات رژیم صـ ای )رویکردهای آمریکا و سـ
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 کشورهای با ایران اسالمی  عرب( از مهمترین چالش های جمهوری متحدین برای منطقه ثبات و امنیت حفظ هدف فرامنطقه ای )با

ــد.مهمترین پیامدهای این  غرب جنوب ــیا می باش ــدن چالش ها برای امنیت ملی ج.ا.ا عبارتتد از : خالی آس ــتاهای ش  و مرزی روس

  مرزها، نیابتی، ناامنی های درگیری و تقابل وضــعیت گیری ســرزمینی، شــکل و مرزی اختالفات ، تشــدید.امنیت تامین در مشــکل

شکل  امنیت تأمین امنیتی و انتظامی هایهزینه افزایش  منطقه رقبای افکنانانه و تقویت تفرقه و طلبانه جدایی تحرکات گیری مرز، 

بین. کاهش اثرگذاری این چالش ها بر امنیت ملی ایران نیازمند اتخاذ ســـیاســـت های کارآمد در  ما فی های بحران تشـــدید و ای

 سطوح ملی،منطقه ای و بین المللی است.

 منابع و مآخذ

ــول ) (1 ــلی،رس ــپتامبر یازدهم ژئوپلیتیکی ( پیامدهای1385افض ــلنامه منطقه در س   جغرافیایی، های پژوهش خاورمیانه،فص

 .57 شماره

 فصلنامه ،1404(راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در دستیابی به اهداف چشم انداز 1392اکرمی نیا،محمد) (2

 ،تابستان  دوم شماره ،  شانزدهم سال ، راهبردی مطالعات

مدعلی)    (3 مامی،مح گاهی  (1399ا یت  به  ن قه  های  قدرت  ونقش و فارس  خلیج موقع ــترس     در ای فرامنط بل دسـ قا آن،

 "http://www.persiangulfstudies.com/fa/pages/350"در

 ( ، چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت، ترجمه: علیرضا طیب، پژوهشکده مطالعات راهبردی1386بوزان، باری و دیگران؛ ) (4

 ژئوپلیتیک ملی آسیا،همایش  غرب جنوب کشورهای  با انایر های ( چالش1392پوراسالمی،مهدی،احمدی دهکا، ریحانه )  (5

 انداز،طالقان چشم و تحوالت آسیا؛مسائل غرب جنوب

ــا و ابراهیم رومینا،)      (6 ــتان و تأثیر آن بر ژئوپلیتیک خلیج فارس،     1384حافظ نیا، محمد رضـ (: تحول روابط ایران و عربسـ

 .77فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره

 ای منطقه های چالش ایجاد در عربســتان و ایران ژئوپلیتیکی عالئق أثیر ،(1396)رومینا، ابراهیم و رضــا محمد نیا، حافظ (7

 تابستان. دوم، شماره دوم، و سی سال جغرافیایی، تحقیقات فصلنامه آسیا، غرب جنوب در

بین المللی (: کنفرانس همبســـتگی اســـالمی در روند رقابت های ایران و عربســـتان، مرکز 1391جباری، شـــعبان علی،) (8

 (IPSC)مطالعات صلح

 .تهران راهبردی، مطالعات پژوهشکده ، خاورمیانه در منازعات و های چالش:(1388) اصغر، ولدانی، جعفری (9

 143-144 شماره ؛ اقتصادی -سیاسی اطالعات ، جامعه در قانونگرایی تحقق در امنیت نقش (،1378غالمرضا؛) فر، خوش (10

ــایی،علی) (11 یامدهای    و دالیل  (1396رضـ ــور پ ــایت         خلیج در ایفرامنطقه  های قدرت  حضـ  "فارس،قابل دریافت در سـ

274663https://defapress.ir/fa/news/" 

 موردی مطالعه: منطقهای معادالت بر آن تأثیر و داعش ظهور (1396رضـایی،رضـایی،موسـوی جشـنی،سـید صـدرالدین)       (12

شها  صتهای  و چال صلنامه  برای به وجودآمده فر شی  -علمی ایران،دوف سی    پژوه شنا سی    جامعه سالم،  جهان سیا  ،5 دوره ا

 زمستان. و پاییز ،2 شماره

صغرو  روشن،علی  (13 صطالحات  فرهنگ: (1385فرهادیان،) نوراهلل ا ــ سیاسی   جغرافیایی ا  اول،تهران،انتشارات  نظامی،چاپ ــ

 (.ع) حسین امام دانشگاه

http://peace-ipsc.org/fa/author/admin/
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ضانی،  (14 ست  تهدیدات (تاثیر1397) کاظم و همکاران رم  دریای جنوبی هایکرانه: موردی مطالعه) ملی امنیت بر محیطیزی

 تابستان.«  راهبردی دانش ای رشته بین مطالعات خزر(،

 جنوب ژئوپلیتیک یمل همایش (تحلیلی بر مناطق ژئوپلیتیکی در جنوب غرب آسـیا،مجموعه مقاالت 1391رومینا،ابراهیم) (15

 انداز،طالقان چشم و تحوالت آسیا؛مسائل غرب

سب)     (16 صحیح الن سعلی، سی  (1392رهبر،عبا ست   های چالش برر سالمی  جمهوری خارجی سیا ستان  و ایران ا  خلیج در انگل

 ،تابستان.18،شماره 5بین الملل،دوره  روابط و سیاسی علوم پژوهشی ـ علمی فصلنامه فارس،

ــیدهادی)    (17 ــی) ایمنطقه  قدرت  نظام  و ژئوپلیتیکی (وزن1385زرقانی،سـ ــیا  غرب جنوب: موردی بررسـ ــلنامه    (آسـ ،فصـ

 ،پاییز.2ژئوپلیتیک،دوره

سالهای        1382سلیمانی، کریم،)  (18 سعودی در  ستان  سبات فرهنگی ایران و عرب صلنامه تاریخ روابط  1355تا1345(: منا ،ف

 .21خارجی، شماره 

ــفیعی،میرعلی،) (19 یت : (1387شـ قه  اهم نه     منط یا ــی و خاورم مالی  برسـ نه     طرح اج یا ــای بزرگ،اهر،مجله  ی خاورم   فضـ

 .23 جغرافیایی،شماره

 .راهبردی مطالعات پژوهشکده فیروزآبادی، دهقانی جالل سید ترجمه (،1388الملل،) بین امنیت مایکل، شیهان، (20

ــرافی،مظفر و همکاران)  (21 ــهر   1395صـ ــهری ایران،مطالع  منطقه و الزامات مفهومی آ  -(واکاوی پدیده شـ ن برای نواحی شـ

 ؛زمستان.45موردی،منطقه کالن شهری مشهد،جغرافیا و توسعه،شماره

-علمی فصلنامه مرزی، مناطق در ایران ژئوپلیتیکی بحرانهای در قومی شکافهای نقش (1398عبداهلل نژاد،علی و همکاران) (22

 بهار ،2 شماره نهم، منطقه ای(سال ،برنامه ریزی پژوهشی)جغرافیا

ضا)  (23 شهای  مدیریت (1399کرمی،ر سیا)مطالعه موردی افراط گرایی مذهبی(،  غرب جنوب در امنیتی چال صلنامهعلمی  آ   ف

 بهار سی وپنجم، شماره دهم، سال ملی، امنیت

 راهبردی مطالعات پژوهشکده ملی، امنیت متغیر چهره (،1387رابرت؛) ماندل، (24

ژئوپلیتیکی فرصــت ها و چالش های همگرایی در منطقه (تحلیل 1397مختاری هشــی،حســین،قادری حاجت،مصــطفس) (25

 ،بهار.1غرب آسیا،فصلنامه مطالعات آسیای جنوب غربی،سال اول،شماره

شدی زاد،علی،نوری،عباس)  (26 شهای 1396مر سی   ( چال سالمی  انقالب فراروی داخلی سیا شه  در ا صلنامه  امام اندی  خمینی، ف

 ،زمستان23شماره ششم، سال"ایران میاسال انقالب علمی انجمن"اسالمی انقالب پژوهشهای«

 بحرانهای همایش مقاالت مجموعه آب، بحران بر تأکید با آسـیا  غرب جنوب زیسـتمحیطی  ( بحرانهای1395معدنی،جواد) (27

 آبان.تهران. 25و  24اسالم، جهان ژئوپلیتیکی

 امیرکبیر انتشارات  فارسی، فرهنگ (،1391محمد؛) معین، (28

 راهبردی مطالعات پژوهشکده اجتماعی؛ ،امنیت (1388منیژه؛) نویدنیا، (29

 ٔەمنطق بر آن تأثیر ایران و اســالمی جمهوری با ســعودی عربســتان ژئوپلیتیکی چالشــهای ( واکاوی1398ویســی،هادی) (30

 . تابستان 55 ٔەشمار توسعه و آسیا، جغرافیا غرب جنوب

 سال ، انرژی ژئوپلیتیک فصلنامه حاضر،  عصر  در امنیت ژئوپلیتیکی های مدل تغییرات (،1388) کیومرث؛ درو، پناه یزدان (31

 دوم شماره ، پنجم
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ــامره و همکاران) (32 ــیا، غرب جنوب: مورد ی؛ ا منطقه  یی همگرا الگوی تبیین (1398یعقوبی،سـ ــلنامه آسـ  جغرافیایی فصـ

   پاییز ،63 شماره شانزدهم، سال پژوهشی، – علمی سرزمین،
33( https://politicalgeography.blog.ir 
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 تحلیل تأثیر جنگ قره باغ بر مولفه های ژئوپلیتیک ایران 

  3محمد یوسفی شاتوری ،2، محسن جان پرور1زکیه نادری چنار
 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد1

 فردوسی مشهداستادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه 2
 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران 3

 

 

 چکیده

با توجه به نقش مهم شناخت و درک عوامل ایجاد بحران های ژئوپلیتیکی در جهت دهی به سیاست خارجی،  سعی شده تا 

هدف این پژوهش تبیین مولفه های ژئوپلیتیکی ایران را که مرتبط با بحران قره باغ هستند به عرصه مطالعه دعوت شوند. ولذا 

تحلیلی می باشد، و سعی  - مولفه های ژئوپلیتیکی ایران است. از این رو، از نظر هدف، پژوهش حاضر کاربردی با روش توصیفی

شده است، مولفه های ژئوپلیتیکی ایران در مورد با بحران قره باغ مورد بررسی قرار گیرد تا پس از آن با استناد به مباحث نظری 

تجربیات اساتید این حوزه تاثیر بحران قره باغ به عنوان یکی از معروف ترین بحران های ژئوپلیتیکی، بر روی منافع جمهوری و 

اسالمی ایران بررسی شود. تا درنهایت مناسب ترین و کم هزینه ترین و کارآمد ترین استراتژی را در راستای مولفه های 

 قره باغ قرار گرفته اند ارائه شود. ژئوپلیتیکی ایران که تحت تاثیر بحران

 

 جنگ قره باغ، مولفه ژئوپلیتیک، ایرانکلمات کلیدی:  
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 مقدمه -1

منطقه قفقاز که در شمال غربی جمهوری اسالمی ایران واقع شده، منطقه ای است که از دیرباز در حوزه تمدنی ایران قرار داشته و 

یا غیرمستقیم از سوی دولت مرکزی ایران اداره می شده است. این منطقه به منزله پلی به عنوان جزئی از قلمرو آن به طور مستقیم 

باشد که وجود خاورمیانه در جنوب و آسیای جنوبی، چین و کشورهای خاور دور در شرق ¬طبیعی بین اروپا و آسیا حائز اهمیت می

 ,Gachechiladzeبر اهمیت این منطقه افزوده است )این منطقه و همجواری با کشورهای اروپای غربی و روسیه از غرب و شمال 

قفقاز در منطقه ای با عنوان قلب زمین قرارگرفته است . از دیدگاه وی، هر کشوری « سر هالفورد مکیندر»( بر اساس نظریه 2002

م این منطقه است که که بر این منطقه از جهان تسلط پیدا کند به تمامی جهان تسلط پیدا کرده است. به دلیل موقعیت بسیار مه

شاهد توجه و حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای به قفقاز جنوبی و تقابل، بعضا تضاد منافع کشورهای مختلف جهان در این 

( موقعیت جغرافیایی و اهمیت استراتژیک قفقاز جنوبی، این منطقه را به یکی از مهم 10: 1391منطقه هستیم )قادری نجف آبادی، 

اطق جهان تبدیل کرده است. اهمیت استراتژیک قفقاز را میتوان از نبردهای بزرگی که میان ایران، روسیه و عثمانی در قرون ترین من

اخیر در آن رخ داده است درک کرد. به لحاظ فرهنگی قفقاز مرز میان تمدن اسالمی و تمدن مسیحی و سه فرهنگ روسی، ترکی و 

گروه قومی و زبانی و سه دین یهود، اسالم و مسیحیت است. هانتینگتون در کتاب )برخورد  50ایرانی، همچنین زیستگاه بیش از 

تمدن ها(  این منطقه را روی خط برخورد تمدن ها خوانده و به درگیری آذری های مسلمان و ارامنه مسیحی و صف بندی حامیان 

ذهبی، ساختارهای سیاسی و اقتصادی بر جای مانده از تعارض های قومی، نژادی و م Huntington)، 1996آنها اشاره کرده است )

اتحاد شوروی، بی ثباتی سیاسی و اجتماعی، ضعف اقتصادی، رژیم حقوقی دریای خزر، تروریسم، مواد مخدر و باالخره منابع عظیم 

یژگی های خاص (. و Shahnazaryan, 2006, p.17انرژی از مهم ترین زمینه ها و عوامل مؤثر در بی ثباتی منطقه هستند )

امنیتی جمهوری اسالمی ایران نسبت به این منطقه و مصادیق متعدد، نشان  –منطقه قفقاز جنوبی و همچنین دغدغه های سیاسی 

دهنده این واقعیت است که عنصر ژئوپلیتیک در جنگ قره باغ تأثیرگذار می باشد؛ به طوری که مهم ترین نقش را در مسائل، مباحث 

د؛ در واقع، ویژگی های ژئوپلیتیک اعم از ثابت و متغیر، عواملی هستندکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر ابعاد در این منطقه دار

سیاسی. اقتصادی و نظامی جمهوری اسالمی ایران تأثیر گذار بوده و باید مورد توجه قرار گیرند . لذا بررسی این تأثیرات جهت حفظ 

 ران مهم و ضروری بوده و راهنمای مهمی برای تصمیمات آتی در این خصوص خواهد بود.و ارتقای جایگاه جمهوری اسالمی ای

مولفین سوال مقاله خود را اینچنین مطرح می کنند که کدام مولفه های ژئوپلیتیکی ایران در جنگ قره باغ تحت تاثیر قرار گرفته و 

تغییرات ژئوپلیتیک صورت گرفته در منطقه قفقاز، مولفه های در پاسخ به این سوال این فرضیه را طرح می کنند که با توجه به 

 .ژئوپلیتیکی ایران در ابعاد سیاسی. اقتصادی و نظامی تحت تاثیر قرار گرفته است

 روش تحقیق -2

 روش تحقیق -2-1

شیوه اسنادی    تحلیلی دارد. گردآوری اطالعات مورد نیاز در این پژوهش به -تحقیق حاضر به لحاظ روش شناسی ماهیتی توصیفی     

 ای و فیش برداری(، استفاده از منابع و مقاالت، تحلیل ها و گزارشهای علمی می باشد.    )کتابخانه

 محیط شناسی تحقیق -2-2

قفقاز کوچک شروع شده  کوهقلمرو این منطقه از رشته .غرب ایران و در شمال رود ارس قرار داردباغ در همسایگی شمالمنطقه قره

کیلومترمربع دارد و بر اساس  4،378یابد. این منطقه کوهستانی مساحتی بالغ بر و تا اراضی واقع در میان رودهای ارس و کر ادامه می
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شهرهای مهم این منطقه  نفر بوده است. از 189029، شمار جمعیتی آن در حدود 1989آخرین سرشماری انجام گرفته در سال 

های مرتفع و دشواری حمل و نقل و ارتباط به این باغ با کوهستانکندی و شوشا اشاره کرد. با وجود احاطه قلمرو قرهتوان به خانمی

این منطقه به دلیل پستی و  های حاصلخیز داردها و زمینهای زیرزمینی ارزشمندی نظیر معادن و جنگلمنطقه؛منابع و ثروت

های آن اقالیم مختلفی دارد، ولی بیشتر دارای مناطق زمستانی مالیم و تابستانی گرم و خنک استبلندی

 

 : موقعیت جغرافیایی قره باغ1نقشه 

 98: 1389منبع: ولیقلی زاده، 

 مبانی نظری -3 

 ژئوپلیتیک -3-1

ــت و جزیی     ــت بین الملل اس ــیاس ــگاهی رابطه جغرافیا با س تر میتوان گفت ژئوپلیتیک رابطه بین محیط ژئوپلیتیک متعارف دانش

ست )     ست خارجی ا سیا ( ژئوپلیتیک Sprout and Sprout,1960: 145-161طبیعی )موقعیت، منابع، قلمرو و غیره( و هدایت 

ست و خوش بینانه   ستراتژی برای مدیریت قدرت بوده ا سی در مقیاس     تدوینگر ا سیا ستراتژی وقایع و تحوالت   تر آنکه ژئوپلیتیک، ا

ــت. بنابراین تعاریف متفاوتی از ژئوپلیتیک با توجه به   ــع موجود یا خلل در نظم موجود بوده اس های مختلف جهت تبیین حفظ وض

رویکرد بوده  کننده وجهی از این فضای زمانه و دوره هایی که ژئوپلیتیک پشت سر گذاشته است ارایه شده است که هر کدام تبیین       

: تقریظ(. در تعریفی 1381ز دانش جغرافیا در حمایت و هدایت ســیاســت دولت ها اســت )گنجی، اســت. ژئوپلیتیک هنر اســتفاده ا

های قرائت و نگارش ســیاســت بین الملل توســط صــاحبان قدرت و اندیشــه و تاثیر آنها بر     دیگر، ژئوپلیتیک را می توان شــیوه

صمیم  ست )میرحیدر،       گیریت سطح ملی و منطقه ای ا سی در  سیا ست از علم    (.22: 1377های  به بیانی دیگر، ژئوپلیتیک عبارت ا
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شی از ترکیب آنها با یکدیگر )حافظنیا،         شهای نا ست و کن سیا در مجموع  (.37-36: 1385مطالعه روابط متقابل جغرافیا، قدرت و 

سب، بهره    ژئوپلیتیک را می توان این گونه تعریف کرد،  شناخت، ک سبات فروملی،   وری و حفظ منابع جغرافیایی قدرت در مندانش  ا

 (.28: 1396ای و جهانی است )جان پرور، ملی، منطقه

 مولفه ژئوپلیتیک -3-2

نحوی بر سیاست تأثیرگذار هستند. این عوامل از شود که بههای جغرافیایی گفته میمولفه ژئوپلیتیک به مجموعه عوامل و مؤلفه

-شوند. در زمینة مولفه های ژئوپلیتیک تقسیمرفته کم یا زیاد میگفضایی به فضای دیگر و در طول زمان با توجه به تحوالت صورت

عوامل »و « عوامل ثابت»صورت کلی مولفه هایی که در ژئوپلیتیک مؤثر هستند، به دو دستة کلی های متفاوتی وجود دارد، اما بهبندی

افیایی هستند و مولفه های متغیر که ممکن های طبیعی و جغرهای ثابت درحقیقت همان پدیدهاند. مولفهبندی شدهتقسیم« متغیر

شوند ها جزو عوامل متغیر محسوب میبودن نقش کمیت در آندلیل مطرحها نیز منشأ طبیعی داشته باشند، بهاست برخی از آن

لی و فراتر (. در بیانی دیگر، مولفه ژئوپلیتیک عبارت است از منابع جغرافیایی قدرت با حداقل ارزش سطح م78، ص. 1382)عزتی، 

گیرد. به بیانی دیگر، زمانی که منابع جغرافیایی ای و جهانی مورد استفاده قرار میکه از سوی بازیگران در مناسبات محلی، ملی، منطقه

قدرت با ارزش سطح ملی و فراملی از سوی بازیگران در مناسبات محلی، ملی، منطقه ای و جهانی مورد استفاده قرار بگیرند، مولفه 

دهی به مولفه ژئوپلیتیک در فصل چهارم گیرد. با توجه به اهمیت منابع جغرافیایی قدرت و چگونگی شکلمل( ژئوپلیتیک شکل می)عا

 (. 126-127: 1396پرور، به صورت مفصل در این زمینه بحث خواهد شد )جان

 جنگ قره باغ -3-3

ــال های پایانی دهه   ــه قره باغ از س اختالفات قومی میان آذری ها و ارامنه در منطقه خودمختار قره باغ  به دنبال بروز  1980مناقش

سی            سیا ساختار  شکیل می دادند در چارچوب  شکل گرفت. منطقه قره باغ که اکثریت جمعیت آن را در زمان بروز بحران ارامنه ت

روز اختالفات قومی و در پی آن اتحاد جماهیر شوروی سابق به صورت یک منطقه خودمختار در جمهوری آذربایجان اداره می شد. ب    

تالش ارامنه ی قره باغ برای جدایی از جمهوری آذربایجان بالفاصله پس از فروپاشی شوروی منجر به بروز جنگ میان دو جمهوری    

 تازه استقالل یافته ی آذر بایجان و ارمنستان شد.

ــترده به قلمرو آذربایجان در فوریه           تان با آغاز حمالت گسـ ــ م با نقض مقررات حقوق بین الملل و حقوق   1992جمهوری ارمنسـ

ستان به منطقه           شماری از مردم آذربایجان گردید در نتیجه تجاوز ارتش ارمن شدن  شته و زخمی  ستانه بین المللی موجب ک شردو ب

مردم این کشور از  درصد از قلمرو آذربایجان به اشغال ارمنستان در آمده و باعث آوارگی هزاران نفر از  20قره باغ و مناطق مجاور آن 

شد در ماه مه     شانه خود  شا   »شهر   1992خانه و کا شهر    « شو سپس  ستان درآمد این    « الچین»و  صرف نیروهای ارتش ارمن به ت

سومین رئیس جمهور آذربایجان به یک جنگ تمام عیار تبدیل شد و در زمان وی بخشی    « ابوالفضل ایلچی بی »درگیری ها از زمان 

ــدی    «آق دره»و « کلبجر»از  ــتانی قرار گرفت در زمان تص ــغال نیروهای ارمنس ــمال قره باغ تحت اش « حیدر علی اف»واقع در ش

جان                بای ناطق جنوبی جمهوری آذر به دیگر م باغ  یار گرفتن قره  جان نیروهای ارمنی عالوه بر دراخت بای چهارمین رئیس جمهور آذر

 (.3: 1395را تصرف کردند) محمدی، « زنگالن»،  «قبادلی»، «جبرائیل»، «فضولی»، «آغدام»سرازیرشده و شهرهای، 
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 یافته های تحقیق -4

شورهای جهان و به           شه مورد توجه ک ست، در طول تاریخ همی شور ایران با بنیان های ژئوپلیتیکی اش که متاثر از جغرافیای آن ا ک

صادی      شرایط در جهت رونق اقت ستفاده از این ظرفیت و  ست. ا ستگی به توانایی دولتمردان و    ویژه قدرت های جهانی بوده ا شور ب ک

نوع و ساختار نظام های حکومتی در تدوین سیاست خارجی داشته است که چقدر توانسته اند در جهت دگرگونی فضای اجتماعی و     

ت و شیوه معیشت اقتصادی مردم موثر باشند. با جهانی شدن اقتصاد، بنیان های ژئوپلیتیک ایران بیش از پیش موردتوجه قرار گرف       

ایران ناگزیر وارد چرخه دیگری از حیات سیاسی و اقتصادی خود شد که نمیتوانست بی نصیب از تحوالت اقتصاد سیاسی بین الملل  

سی متقابل           سیا صادی و گاها  ستگی و پیوند اقت صادی آن،خارج از مرزهاو بر واب شد. به گونه ای که ابزارهای کنترل فرآیندهای اقت با

ــادی   ایران با دیگر دولت ه ــاد ایران از نظر جهانی به اقتص ــود. بدین ترتیب، اقتص ــورت یک طرفه تعریف و تحمیل ش افراهم و به ص

ست         شده ا سیار باال تبدیل  ضعیف و خطرپذیری ملی ب سیار  به عبارت دیگر، دولت ایران  .دولتی، درونگرا، با درجه آزادی اقتصادی ب

شرایط و م         سی بین الملل از این  سیا صاد  صه اقت سازی ثروت و افزایش قدرت  در عر وقعیت ژئوپلیتیک به عنوان ابزاری برای بهینه 

(. در حالی که ارزش ژئوپلیتیکی ایران به حدی اســت که 11: 1390ملی کشــور نتوانســته بهره برداری کند )ســجادپور و همکاران، 

ــت موازنه منطقه ای و جهانی را برهم زند ــته اس ــناخت  هرگونه تغییری در حاکمیت آن میتوانس این موقعیت قدرت آفرین بدون ش

ــت )کرمی، ــت تا به مهم ترین مولفه 42: 1396مولفه ها و بنیان های ژئوپلیتیک امکانپذیر نیس (. بنابراین، در ادامه تالش بر این اس

 های سیاست خارجی ایران که تحت تاثیر جنگ قره باغ قرار گرفته اند.

 آذربایجان و بخش برونگان )نخجوان(موقعیت ترانزیتی و حلقه پیوند بین  -4-1

 

 : موقعیت ترانزیتی ایران2نقشه 

با نگاهی به نقشه فوق مشخص میشود که اگر چنانچه با ایجاد مسیری از طریق دریای خزر موقعیت ترانزیتی ایران تحت تاثیر قرار      

شـــدن کریدور جدید نخجوان که آن هم در عملیاتیقارص افتاده اســـت و  -تفلیس  -میگیرد، این اتفاق قبال با ایجاد مســـیر باکو 

حقیقت از قارص به باکو ختم میشود و حتی از نظر طول مسیر نیز مزیت قابل مالحظهای نسبت به مسیر قبلی ندارد، در عمل تاثیر 

پیوند نخجوان به خاک  که موجبچنانی بر موقعیت ترانزیتی ایران نخواهد داشت. تاثیر مسیر نخجوان به باکو اگرچه به دلیل این  آن
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ساله جامه عمل میپوشاند، از نظر سیاسی یک پیروزی بزرگ است، ولی از نظر ترانزیتی       30اصلی آن کشور میشود و به یک آرزوی    

چنان تاثیری بر موقعیت آذربایجان ندارد، چون در هر صورت چه مسیر گرجستان و چه مسیر نخجوان، هر دو به شهر باکو ختم       آن

شوند. ب  شور از نظر تبلیغاتی بزرگ   می سوی دولت آن ک سیر جدید نخجوان بر ترکیه نیز از    نمایی مینابراین این امر از  شود. تاثیر م

شت.               ستان دا سیر گرج سیر همان کارکردی را دارد که م ست، زیرا این م شتر از جنبه ترانزیتی ا سیار بی سی و تبلیغاتی ب سیا جنبه 

صورتی  شورهای آذربایجان و ار در ستان بتوانند به مرحله کاهش قابل توجه تنش که ک سی       من سیا صادی و  سند و همکاری اقت ها بر

مبنای کار قرار گیرد، و از سوی دیگر ارمنستان بتواند با ترکیه نیز روابط خود را عادی کند، در این صورت این کشور از مسیر جدید، 

بسا در این بین با ایجاد مسیرهای دیگری از   زوا خارج خواهد شد و چه نوعی تا حد قابل توجهی از انتاثیر مثبتی خواهد پذیرفت و به

ویژه ترکمنستان و ازبکستان نیز خاک خود بتواند انتفاع بیشتری نیز داشته باشد. تاثیر مسیر جدید بر کشورهای شرق دریای خزر به

 .ریای خزر، از این کشورها عبور خواهد کردمحسوس نیست، زیرا در هر صورت چه مسیر ترانزیتی از ایران باشد و چه از طریق د

تاثیر منفی کریدور نخجوان بر ایران از نظر ترانزیتی کم          ــد،  بیش همان  ومنافع کریدور نخجوان برای ایران؛ همچنان که گفته شـ

ت سوء مسیر   قارص داشت، اما به نظر میرسد بازشدن مسیر جدید نخجوان حتی برخی از تاثیرا     -تفلیس -خواهد بود که مسیر باکو 

صل  شاره کرد، زیرا ترکیه     قبلی را کاهش میدهد که از آن جمله میتوان به و سپس به قارص ا شدن خطوط ریلی ایران به نخجوان و 

نقل ریلی ایران در خاک ودر حال احداث یک خط آهن از قارص به ایغدیر و ســپس به نخجوان اســت. این امر موجب میشــود حمل

چه وان که مشکالت زیادی داشت، به اروپا متصل شود. از طرف دیگر، در صورت برقراری صلح و آرامش در       ترکیه بدون عبور از دریا

منطقه، ایران میتواند با اســتفاده از خط آهنی که از نخجوان عبور کرده و ســپس به ایروان ختم میشــود، ارتباطات با ارمنســتان را  

صل می   هایی که از نخجوان بتر انجام دهد. حتی جادهراحت ستان و صله به ایروان        ه ارمن شایی هم از نظر فا صورت بازگ شوند، در 

است که برای این  « نوردوز»حاضر تنها ورودی به ارمنستان از سمت ایران از طریق گمرک    درحال .تر و هم باکیفیتتر هستند نزدیک

صله زیادی از جلفا تا نوردوز را آن هم در جاده  ستانی در  منظور باید فا ستانی         ای کوه سیر کوه سپس م ساحل رود ارس پیمود و 

  .زیادی را نیز در داخل خاک ارمنستان تا ایروان و سایر شهرها طی کرد

اگرچه در ارتباط چین با غرب و بالعکس مسیرهای جایگزینی غیر از مسیر ایران ایجاد شدهاند که ممکن است بر موقعیت ترانزیتی     

کشور تاثیر منفی داشته باشند، اما باید در نظر داشت که شرق فقط چین نیست، بلکه کشورهای جنوب آسیا نظیر هند و پاکستان            

ستفاده از کشتی برای حمل     عال مسیر ایران را در اختیار دارند. ضمن این  برای ارتباط زمینی با اروپا ف که مسیر دریای خزر نیازمند ا

واگنهای قطار و کامیون اســت که امری زمانبر و هزینه بر محســوب میشــود. بنابراین ایران با اقداماتی نظیر بهبود کیفیت خطوط   

صالتی و تکمیل زنجیره نقاط گره  سترسِ باکو       گاهی، میتواند دموا سیر دور از د سبت به م سیر جدید نخجوان ن ر اولویت قرار گیرد. م

ـ قارص امکانات زیادی را در اختیار ایران قرار میدهد تا مزیت رقابتی خود را بهبود بخشد. یکی از اقدامات می          ـ ـ ـ تفلیس  ـ تواند  ـ

آهن آستارا،  ی باشد. بهعنوان مثال، عالوه بر توجه ویژه به راه اتعدد نقاط اتصال ایران به کریدور نخجوان، چه از نظر ریلی و چه جاده 

رسد الزم است خط آهن تبریز تا جلفا و نخجوان که موجود است، بالفاصله بازگشایی شده و مورد استفاده قرار گیرد، اما         به نظر می

ورودی گردشگر به کشور را نیز تسهیل  درنهایت این خط به خطوط اصلی راه آهن ترکیه خواهد پیوست. این خط آهن حتی میتواند

کند. عالوه بر آن حتی در اســـتان اردبیل نیز الزم اســـت با ادامه خط آهن اردبیل به میانه تا پارســـآباد، آن را به خط آهن موجود 

صل کرد تا به       30آذربایجان که در  ست، مت شته غیرفعال بوده ا شود.     سال گذ صل  شایی کریدور نخجوان به آن و طور بهمحض بازگ
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صال به معنی وجود انتخاب  شرکت         کلی، تعدد نقاط ات ست  ست و د سیر ترانزیت ا شتر برای م شتر باز  وهای حملهای بی نقل را بی

ها به اســتفاده از کریدورهای  که جوّ رقابت منفی بین کشــورهای منطقه موجب تشــویق آنگذارد. همچنین با درنظرداشــتن اینمی

ستفاده از ظرفیت  و پرهزینه شدن جایگزین با وجود طوالنی شود، ایران باید با ا سازمان همکاری بودن می های  های گوناگون و ازجمله 

ستفاده از                 شورها در ا ضعیت همکاری، ک شود، زیرا در و ضو  شورهای ع سترش همکاری بین ک صادی )اکو( همواره به دنبال گ اقت

شتر به فکر هزینه و فایده میافتند و ط   ست که از نظر هزینه و فایده، ایران اولویت دارد، اما چنانچه جوّ  مسیرهای ترانزیتی، بی بیعی ا

طور مداوم  همچنین الزم است وضعیت موجود به   .رقابت حاکم شود، کشورها به دنبال گزینههای دیگر ولو پرهزینه و طوالنی میروند  

ســیاســی به نحو مطلوبی برخورد کرد تا بتوان منافع  مورد مطالعه و بررســی قرار گیرد و با این واقعیت موجود فارغ از شــعار و نگاه 

  (.1399کشور را هرچه بیشتر تامین کرد )مختاری هشی، 

 موقعیت ارتباطی ایران جهت پیوند آذربایجان به دریاهای آزاد -4-2

شور  آذربایجان جمهوری صوری  ک ست  مح سی    از خزر، دریای در ساحلی  خط بودن دارا رغم به که ا ستر  محروم آزاد دریای به د

ست،  سالمی ایران  جمهوری طریق از اقیانوس به این بهترین راه ترانزیت ا سر  ا شد. بنابراین می توان این گونه بیان نمود که   می میبا

بخشــی از مهم ترین بازارهای ما در آســیای مرکزی و قفقاز در کشــورهایی قرار دارد که محصــور در خشــکی بوده و لذا مالحظات  

با ایران آنها را به اتخاذ سیاست های مشوق همکاری سوق می دهد روند مناسبات کشورهای آسیای مرکزی با           متقابل حمل و نقل

ست که این کشورها با گذشت زمان و درک واقعیت های روابط بین الملل به همکاری های منطقه       کشورهای خارجی حاکی از آن ا

ــ    ــرفا دربردارنده مفهوم        ای بیش از پیش توجه خواهد نمود این امر بر این مطلب صـ حه می گذارد که موقعیت ترانزیتی ایران صـ

ــت دارد جمهوری   ــت بلکه منافع و امنیت ملی ایران ارتباط تنگاتنگی با نحوه بهره برداری از این فرص ــادی و منافع مادی نیس اقتص

صادی روابط خود را با          سب منافع اقت ضمن ک صت می تواند  ستفاده از این فر سالمی ایران با ا شورهای مهم پیرامونی     ا شماری از ک

 تنظیم نموده و توسعه دهد

کشورهای که درسیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران جایگاه راهبردی دارند باید نقششان در امور حمل و نقل و ترانزیت تقویت 

کشورهای پیرامونی به امر  شود به همین منظور ایران باید با تعریف سطح رابطه خود با حوزه کشورهای مشترک المنافع و همچین

)بیکدلی، توسعه راه و حمل و نقل در این کشورها همت بگمارد برای مثال راه جمهوری آذربایجان از این قبیل راها به شمار می رود 

22.) 

 موقعیت ترانزیتی نسبت به کشور ترکیه -4-3

شد  ایران منطقه ای رقیب یا شریک  ترکیه اینکه ضوعی  میبا ست  مو سی  اما .دارد وجود دیدگاه های مختلفی آن مورد در که ا  برر

 یکدیگر برای مناسبی  شرکای  نمیتوانند منطقه سطح  در ترکیه و که ایران است  داده نشان  ترکیه خارجی سیاست   و منطقه تحوالت

شند  ستند  رقبای اما با شود  شدیدتر  روز به روز آنها رقابت که جدی ه شترک  زمینه های ترکیه و ایران میان .می  چندان همکاری م

ضاد  و نیست   صفر  حاصل جمع  با بازی ترکیه و ایران روابط بر بازی حاکم .میچربد همکاری زمینه های بر ترکیه و ایران منافع در ت

آن  که بوده کشور  دو میان موقت همکاریهای دالیل ایران علیه بین المللی تحریم های وضع  عراق و و ایران ساله  8 جنگ وقوع .است 
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 محور دو حول ایران منافع حیاتی حوزه های در نفوذ برای ترکیه اســتراتژی .اســت کرده کمک ترکیه منافع تأمین به بیشــتر هم

 است. گردیده تدوین

سی    نفوذ افزایش برای تالش اول: صادی  و سیا سیای  ایران پیرامونی مناطق در ترکیه اقت شی  از پس قفقاز و مرکزی نظیر آ  فروپا

 عرب؛ جهان اخیر تحوالت و 2001 سپتامبر11 واقعه از پس خاورمیانه در نفوذ نیز و شوروی

سی    نفوذ افزایش برای دوم: تالش صادی  و سیا ستگی  طریق از ایران داخل در ترکیه اقت  نوعی به عنوان نامتقارن متقابل ایجاد واب

 (.172: 1395ایران )موسوی،  علیه قدرت اعمال

شاف  ستخراج  و اکت صرف بین المللی  بازارهای به آنها انتقال لزوم و خزر دریای در انرژی منابع ا  به عنوان ترکیه توجه اروپا، بویژه م

ــور یک ــمن بهطوریکه .نمود جلب را اروپا به انرژی منابع انتقال جهت و ترانزیتی جغرافیایی ممتاز موقعیت دارای کش  تأمین ض

 .است  افزوده دارد اروپا قرار انرژی ترانزیت مسیر  در که کشوری  بهعنوان کشور  این اهمیت بر انرژی به ترکیه نیازمندی های داخلی

شورهای  با ترکیه سازنده  تعامل شورهای  گردید موجب آمریکا و اروپایی ک ستقل  که ک شترک المنافع  م  انتقال از اروپا اتحادیه و م

 داشتن  وجود با ایران اما .نمایند حمایت اروپا به ناباکو لوله خط و جیهان -تفلیس -باکو لوله ایجاد خطوط طریق از خزر انرژی منابع

 بهدلیل قفقاز، و مرکزی آســیای منطقه کشــورهای با قومی زبانی، و فرهنگی، تاریخی، اشــتراکات و جغرافیایی مشــترک مرزهای

شتن  سی  ندا شخص    و دیپلما ستراتژی م شخص  نهاد یک نبود نیز و ا سازی    و سازماندهی  برای م سان  تعامل با عدم و فعالیتها یک

سته  فرامنطقه ای قدرتهای صت  از نتوان  در خود حضور  و نفوذ افزایش جهت بوجود آمده قدرت خالء نمودن پر جهت شده  فراهم فر

ستقل  جمهوریهای حوزه شترک المنافع  م ستفاده نماید  م شورهای  بازارهای در نفوذ جهت محدود اقدامات انجام علیرغم ایران .ا  ک

 با نتوانند ایرانی که کاالهای گردیده موجب پایین رقابت پذیری توان با کیفیت بدون کاالهای صـادرات  المنافع،مسـتقل مشـترک   

 سالهای  بین مشترک المنافع  مستقل  کشورهای  با ایران مبادالت تجاری حجم موجود آمارهای اساس  بر .نمایند رقابت ترک کاالهای

 است داشته کاهش 2012-2001

سته  همچنین ایران ست  نتوان ستقل    حوزه از کاال انتقال جهت خود ترانزیتی موقعیت از ا شورهای م شترکالمنافع  ک  خلیج حوزه به م

 مستقل  کشورهای  با قومی و فرهنگی دینی، زبانی، اشتراکات  داشتن  با وجود ایران فرهنگی، حوزه در .نماید استفاده  به خوبی فارس

 ایران .نماید استفاده و قفقاز مرکزی آسیای  منطقه در خود حضور  و نفوذ افزایش برای موقعیت این از است  مشترک المنافع نتوانسته  

ــتن وجود با ــتن بهدلیل در جهانی بازارهای به خزر از دریای انرژی منابع ترانزیت و انتقال جهت ممتاز موقعیت داش  تعامل نداش

سته  قدرتهای با سازنده  ست  فرامنطقه ای نتوان صت  از ا ستفاده نماید   خود منطقه ای جایگاه و قدرت افزایش جهت آمده بهوجود فر ا

(Alcenate & Tanner, 2010: 237-253.) 

 قطع پیوستگی بدون تعارض با کشور ارمنستان )متحد( -4-4

 از جنوبی قفقاز منطقه در مؤثر نقش ضرورت ایفای  و اروپایی کشورهای  به دسترسی   برای ایران برای ارمنستان  جغرافیایی موقعیت

شه  تهای واقعی و طرف یک صره این  و قره باغ مناق شور  محا سط  ک شترک  مرز وجود نبود و درگیر های طرف تو سیه،  با م  همکار رو

 نیاز. یابد توسعه  کشور  مناسبات دو  ابتدا همان از که شد  باعث دیگر طرف از منطقه در ایران خاص موقعیت و استراتژیک ارمنستان  
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ستان  شتن  به ارمن سیار  ایران با روابط دا شت  زیادی اهمیت جهت این از ایروان دولتمردان تهران برای با بود. روابط حیاتی ب  که دا

ستان  ست  به با ارمن ستقالل  د شور  دو که بود معنا آن به این .میگرفت قرار منطقه یک در ایران با همراه آوردن ا سایل  در ک  برخی م

ستراتژیک  مشترک  منافع  را ایران با راهبردی روابط خود کشور  سیاست خارجی   تدوین هنگام ارمنی سیاستگذاران   بنابراین. دارند ا

ســاختار  مانند عواملی .اســت اهمیت حائز بســیار ارمنســتان برای آن های ویژگی و ایران .دهند می قرار توجه مورد جدی طور به

 و فارس خلیج با ارتباط)منطقه  در استراتژیک ایران  جایگاه تشیع(، )مذهبی  اصول  اقتصادی، -جغرافیایی و سیاسی   اهداف اقتصادی، 

 عوامل کشور، تمدن و تاریخی پیشینه آزاد(، دریای

 و آن بازارهای و ایران سرشار   منطقه، منابع در ثبات ایجاد در مهمی قطب عنوان به آن اهمیت و ایران دفاعی های سیاست   فرهنگی،

 (.1383:204 معاصر، است )ابرار ارمنستان توجه مورد نکات از همگی دیگر عوامل

 های ارتباط و جغرافیایی موقعیت به با توجه ایران .میکند ایفا ارمنستان  برای حیاتی و مهم نقش سیاسی   و اقتصادی  لحاظ از ایران

 طور به ارمنستان  در و اعم طور به قفقاز در زیادی اقتصادی  و سیاسی   منافع منطقه از کشورهای  ترین مهم از یکی فراوان، و گسترده 

 عمان دریای و خلیج فارس شمالی  سواحل  و خزر دریای جنوبی سواحل  با ارتباط دلیل به ایران دیگر طرف از. برخوردار است  اخص

 شرایط  در .است  رابط حلقه هند جزیره شبه  و عرب مرکزی، جهان آسیای  قفقاز، مناطق برای بلکه مرز، هم کشورهای  برای فقط نه

 .کند ایفا منطقه در لتری فعا نقش باید ایران مرکزی، آسیای و قفقاز منطقه در قدرت و خالء شوروی فروپاشی وجود با فعلی

ستقالل  تحکیم در ایران ملی منافع ستان  ا شارکت  و ارمن صه  در م ست    عر  دوجانبه های همکاری .شود  قفقاز تأمین منطقه ای سیا

ــمین بر عالوه ایروان و تهران ــتان داخلی ثبات تض ــطح در آن، و تقویت ارمنس ــورت به میتواند نیز منطقه ای س  با چندجانبه ص

 .کند ایفا ارمنستان  برای حیاتی نقش میتواند اقتصادی  و سیاسی   لحاظ از ایران بنابراین .شود  دنبال بخصوص روسیه   دیگر کشورهای 

سی    و جغرافیایی موقعیت به توجه با ایران ستراتژیکی  ترین مهم از یکی و نقل و حمل پل خود سیا  .میرود شمار  به جهان مناطق ا

ضوع  این سانی  و طبیعی ذخایرغنی و جغرافیایی موقعیت دلیل به فقط نه مو شورمان،  ان صادی  عظیم ظرفیت دلیل به بلکه ک  و اقت

 نیز آن نظامی توانایی

ست  ضی  اختالف نبود کرد، توجه آن به باید که مهمی واقعیت موارد این بر عالوه .ه شور  دو قومی میان و ار ستان  و ایران ک  به ارمن

 جایگاه ایران راهبردی و ســیاســی جغرافیای برنامه های در دیگر ارمنســتان ســوی اســت. از روابط توســعه در مهم عامل عنوان

شمندی  شور  ملی منافع شرایط فعلی  در .دارد ارز ستقالل  تحکیم در ایران ک ستان  ا شارکت  و ارمن ست    صحنه  در م  ای منطقه سیا

 متقابل نیاز بلکه ضروری کرده،  را دوجانبه روابط گسترش  که نیست  ارمنستان  طرفه یک نیاز که داشت  نظر در باید .شود  می تأمین

 صنعتی مهم مناطق از یکی ارمنستان شوروی،  اتحاد از فروپاشی  قبل .است  مؤثر نیز ارمنستان  جغرافیایی موقعیت و امکانات به ایران

صادی  و ست  شوروی  اتحاد اقت سایر زمینه   و فوالد صنعت  مانند کند، مختلف زمینه های در ایران به مؤثری کمک میتواند که بوده ا

شور  دیگر طرف از .ها ستان  ک  اهمیت دالیل بکند. ایران به زیادی میتواند کمک اروپا به نقل و حمل نظر از که دارد موقعیتی ارمن

 :از عبارتند ایران برای ارمنستان

ستفاده  اروپا و شمالی  قفقاز سیاه،  دریای با ایران شدن  مرتبط دلیل به ژئوپلیتیک اهمیت 1-  و خروجی و ورودی دهلیزهای از و ا

 ارمنستان؛ مواصالتی خطوط
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 منطقه؛ در ترکیه توسعه طلبی با مقابله برای ارمنستان استراتژیک اهمیت 2-

 هستند؛ ایران موجود در دینی اقلیت ترین بزرگ که ایران در ارمنی اقلیت حضور نظر از فرهنگی اهمیت 3-

شور  دو سالم  همکاری تبلیغاتی اهمیت 4- سالم  تقابل توطئه کردن خنثی برای ک سیحیت  ا  غرب تبلیغات کردن خنثی نیز و و م

 ایران؛ توسط افراطی بنیادگرایی ترویج بر مبتنی

 اقتصادی؛ و سیاسی محافل در ارامنه قوی البی از بهره برداری امکان نظر از سیاسی اهمیت 5-

 انرژی؛ مانند بخش هایی در ارمنستان بازار تسخیر نظر از اقتصادی اهمیت  6-

سی    بهره برداری 7- ضور  برای امنیتی و سیا سترش  ممانعت و قفقاز منطقه در کننده تعیین ح  به قرهباغ بحران مانند نها بحرا از گ

 به .انرژی انتقال مسایل  جمله از منطقهای معادالت و ارمنستان  و آذربایجان روابط منطقه و تحوالت در قوا توازن ایجاد و ایران داخل

سعه  طورکلی صادی  روابط تو سی   و اقت ستان  و ایران سیا سی   مختلف های دیدگاه از ارمن سیا صادی  و منافع   دارد طرف دو برای اقت

 (.133: 1388)قیصری، 

 ظرفیت اتصال به قاره اروپا  -4-5

شکافی تاریخ روابط جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا نشان می دهد که در ربع قرن اخیر روابط دو طرف باوجود فرصت      کالبد 

ست. مهم ترین  زمینه      شیب همراه بوده ا شکننده و با فراز و ن ها و زمینه های متعدد همکاری، در تاثیر چالش های موجود، همواره 

ــرار بر          ها در روابط دو جانبه ایران و     ــت. اصـ اتحادیه اروپا، موقعیت راهبردی ایران و موقعیت آن در بحث منابع و انتقال انرژی اسـ

چالش ها و بزرگ نمایی اختالف ها، مانع از بهره گیری از فرصت ها و زمینه های همکاری شده است و این در حالی است که هر دو 

می تواند تا بسیاری از نیازمندی های ایران را در زمینه اقتصادی، سرمایه     طرف منافع بزرگ و مشترکی در تثبیت روابط دارند. اروپا 

سی رو به افزایش اروپا در جهت تقویت نقش     سیا گذاری و تکنولوژی تامین کند. ایران همچنین تمایل خود به بهره گیری از قدرت 

ضمن توجه به برت    ست. در متقابل، اتحادیه اروپا  ری های همکاری در زمینه های تجاری و انرژی، به منطقه ای خود را پنهان کرده ا

موقعیت ممتاز منطقه ای ایران چشــم دوخته و در تالش برای تبدیل به یک قدرت جهانی و ایفای نقش در مســائل مهم منطقه ای 

 مایل به بهره گیری از نقش ایران در موضوع هایی است که تهران در آن ها نفوذ غیر قابل انکاری دارد.

شات منطقه ای و دولت های ناکارآمد در قفقاز جنوبی      نگرانی  سازمان یافته، مناق سم، جرم های  اتحادیه از تهدید هایی مانند تروری

سبب           شاید اهمیت ایران دیگر نه به  شد  ست که ایران می تواند در مبارزه با این تهدید ها بازیگری مهم و بانفوذی با شرایطی ا در 

سالمی بل  ست که توجه تمامی جهان را به خود معطوف کرده  نفت و یا ایدئولوژی ا که نقش آن در مبارزه با انواع جدید تهدید هایی ا

ست که نباید به راحتی از دست داد. به صورت کلی           ست. این بهترین زمینه برای همکاری ایران و اتحادیه اروپا و فرصتی مناسب ا ا

امر سبب می شود تا چالش ها به سرعت به بحران تیدیل شده و روند روابط     پیش بینی رابطه ایران و اتحادیه اروپا دشوار است این   

ــایه اعتماد ســـازی متقابل و درک موقعیت و جایگاه دو طرف در  را تحت تاثیر قرار دهد رفع موانع و چالش های موجود تنها در سـ

سیدن به این هدف ن      ست که ر ست خواهد آمد. بدیهی ا ستلزم    نظام متحول جهانی و منطقه ای به د سخت و م ه غیر ممکن بلکه 

 عبور از مسیری دشوار است.
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در مورد ایران و دیدگاه سه کشور قفقاز جنوبی مبنی بر بکارگیری نقش ایران به همراه اتحادیه اروپا دیدگاه ها یکسان نیست. ارامنه   

ــع جمهوری آذربا ــتقبال کرده اند اما مواضـ یجان در این مورد با ابهام همراه بوده همواره از نقش مثبت ایران در تحوالت منطقه اسـ

است و دست کم در موضوع هایی مانند نقش ایران در ترتیبات امنیتی منطقه و راه کار آن  و حضور نیروهای حافظ صلح ایرانی در       

امنیتی منطقه منطقه با نظر ارمنستان کامال متفاوت است. با این حال این بدان معنی نیست که هرگونه مشارکت ایران در ترتیبات     

از سوی باکو رد خواهد شد موضع گرجستان نیز در مقابل ایران موضعی خنثی است و چنانچه ورود ایران به ترتیبات منطقه ای به        

ــتقبال خواهد کرد همانند روابط دو جانبه ایران و اتحادیه اروپا که آمیخته ای از   ــکالت امنیتی تفلیس کمک کند از آن اس حل مش

صت  شترک ایران و اتحادیه اروپا در           چالش ها و فر سبت به همکاری م شور قفقاز ن سه ک ست جلب نظر مثبت  ها برای همکاری ا

تامین ثبات در قفقاز جنوبی نیز نیازمند تحقق فهرستی از شرایط است که در صدر آن رفع موانع ناشی از روابط ایران و آمریکا قرار       

لقوه ایران در منطقه را فعال کرده اســت و مســیر را برای هرگونه همکاری هموار دارد و چنین تحولی ظرفیت ها و اســتعداد های با

 (.137: 1396خواهد کرد )مطلبی و همکاران، 

 جایگاه کشور در انتقال انرژی  -4-6

اتی هدف ســیاســت خارجی ایران در منطقه قفقاز، تأمین و تضــمین امنیت انرژی اســت. برای ایران، قفقاز باثبات و امن، یک راه حی

ــتیابی به بازارهای انرژی اروپا و نهایتاً تبدیل شــدن به یک مســیرعمده    انتقال انرژی به اروپا اســت. از این رو، ایران عالقمند به دس

انتقال انرژی دریای خزر می باشد. ایران تالش می کند تا نقش اساسی در استخراج و انتقال منابع نفت و گاز حوزه خزر به غرب ایفا 

ایران از دومین منابع و ذخایر نفت و گاز کشــف شــده جهان در اختیار دارد. همچنین ایران، می تواند تأمین کننده عمده   کند. زیرا،

 (.18: 1389)فیروز آبادی،  انرژی اروپا باشد

از روسیه  تریلیون فوت مکعب می باشد که بعد  1045، میزان ذخایر گاز طبیعی ایران  2010طبق برآورد نشریه نفت و گاز در سال   

ــمالی و جنوبی، کیش و گنگان              ــت. مهمترین حوزه های گازی ایران عبارتند از پارس شـ نار . در   –در جایگاه دوم قرار گرفته اسـ

تریلیون فوت مکعب بوده است که مابه  4 /2تریلیون فوت مکعب گاز تولید کرد که میزان مصرف آن  4 /1ایران به میزان  2008سال 

س  صرف باالی داخلی در          التفاوت آن از ترکمن صادرات گاز ایران به دلیل م ست که  شان دهنده آن ا ست،این آمار ن تان وارد کرده ا

تریلیون فوت مکعب تخمین  450حداقل ممکن قرار دارد.مهمترین حوزه گازی ایران حوزه پارس جنوبی می باشــد که ذخایر گازی

 شامل می شود. درصد مجموع ذخایر گازی ایران را 47زده می شود که تقریبا 
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سال      شده نفت ایران در  شریه میزان ذخایر ثابت  شد که تقریبا    1376،  2010طبق گزارش همین ن شکه می با صد   10میلیارد ب در

حوزه نفتی غنی نفت خام است که اکثریت این حوزه ها در   40مجموع ذخایر نفتی دنیا را شامل می شود.ایران با دارا بودن بیش از   

میلیون بشــکه نفت در هر روز به کشــورهای  2 /4ایران  2008در نزدیکی مرز عراق قرار گرفته اســت. در ســال منطقه خوزســتان 

صادر کننده گان جهانی قرار داد)پایگاه خبری اطالعات انرژی ایاالت         شور را در رتبه چهارم  صادر کرد که این ک سیایی و اروپایی  آ

 متحده آمریکا(.
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سالمی  جمهوری شکه  میلیون 4 /2 تقریبا یدتول با ایران ا صادر   دومین ، روز در نفت ب شور  ستان  از بعد اوپک کننده ک  سعودی  عرب

شد  می صد مجموع  5 ایران صادرات  میزان این .با  به 2009 سال  در ایران نفت تولید ظرفیت .شود  می شامل  را جهانی تولید در

شکه در 3/9 میزان سید  روز میلیون ب سط  شده  بینی پیش مقدار از بیش که ر  غنی منابع از ایران برخورداری با وجود .بود اوپک تو

 .نیست قابل توجه خزر دریای در ایران گاز و نفت ذخایر ، انرژی

 نتیجه گیری -5

شد که به طبع آن مولفه         شته با شورهای هم مرز خود دا شده تا ایران جایگاه متفاوتی را در میان ک موقعیت جغرافیایی ایران باعث 

ــتگی که بین منطقه ایران و قفقاز              های   ژئوپلیتیکی مرتبط ایران می توانند نقش های مثبت و منفی ایفا کنند. با توجه به پیوسـ

سئله در این منطقه که             ضر مهم ترین م شد در حال حا شته با صی به این منطقه دا شده تا ایران نگاه خا جنوبی وجود دارد باعث 

ران قره باغ اســت که تا حدود زیادی مولفه های ژئوپلیتیکی ایران را نیز متزلزل کرده و در بیشــتر مورد توجه ایران بوده مســئله بح

ارتباط ایران با ســایر کشــورها نیر اختالل ایجاد کرده اســت. همانطور که در پژوهش حاضــر اشــاره شــده مولفه های چون موقعیت 

و یا برتری موقعیت ترانزیتی ایران به ترکیه و دیگر مولفه ها همگی   ترانزیتی و یا مولفه ی نقش ایران در اتصال قفقاز جنوبی به اروپا

نشان دهنده این هستند که بحران قره باغ باوجود اینکه در کشور دیگر اتفاق افتاده اما کشور های فراسوی مرزهای خود را نیز تحت 

وانسته سیاست مناسبی را در ارتباط با بحران قره شعاع قرار داده است. به طور کلی می توان این چین مطرح نمود که کشور ایران نت

شورهای منطقه        سایر ک شده بلکه  شته به نوعی محروم  باغ در پیش بگیرد و ایران در عمل نه تنها از منافعی که در قفقاز جنوبی دا

دســتیابی به بســیاری از ای و بین المللی مرتبط نیز ســیاســت همه چیز بدون ایران را در پیش گرفته اند و در عمل ایران از مســیر 

ستا ایران      ست. در این را شور بازمانده ا ستی  اهداف و منافع ک  کار به را خود ملی منافع حفظ جهت در موجود ظرفیت تمام از بای

 با تنگاتنگ ارتباط در اینکه مولفه های ژئوپلیتیکی دلیل به کند برقرار همســایگان خود با را خوبی ارتباط کند ســعی و ببرد

سی    جغرافیای شورهای  سیا سایه  ک شته        دارد قرار هم ستقیم در این مولفه ها دا شورهای هم مرز ایران می توانند اثرگذاری م و ک

 باشند.
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 سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستیبررسی خوانش عادی

 2کوروش اشکبوس -1عزیز نصیرزاده 

 دانشگاه تربیت مدرس –دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی  -1

 دانشگاه تهران –الملل کارشناس ارشد مطالعات بین -2

 

 چکیده

ــئولیت حفاظت و اخیراً            های  المللی از چارچوب بازیگران بین  ــر گرفته تا مسـ گفتمانی متعددی برای توجیه مداخالت از امنیت بشـ

ستفاده می   مقاوم های مداخالت در نظر توان یک خوانش پنهان در میان خوانشسازی را می کنند. در این میان ادبیات عادیسازی ا

ط به پیشــبرد منافع خود در منازعات قلمرویی با فلســطین ســازی روابها همواره از مقوله عادیگرفت. در طول تاریخ صــهیونیســت

شتری از دنیای عرب به پو   پرداخته شورهای بی سته   یش عادیاند و اخیراً نیز ک سعی بر  سازی روابط با این رژیم پیو اند. در این مقاله 

ست تا با بررسی روند عادی   سال گذش        این ا صهیونیستی با کشورهای عرب طی یک  ته، این روند در قالب ابزاری سازی روابط رژیم 

 برای مداخالت احتمالی پیش رو این رژیم در منطقه مطالعه شود.

منظور ایجاد صــلح و بازســازی یا  های موجود بهســازی در گفتماندهد که با توجه به اینکه مفهوم عادیماحصــل تحقیق نشــان می

های عرب در این چارچوب قرار نگرفته ژیم صهیونیستی با دولت  سازی روابط ر گردد، عادیبازیابی وضعیت عادی به یک دولت برمی 

ست؛         و لذا رژیم صهیونیستی این مقوله را به   منظور حضور مشروع هرچه بیشتر در منطقه و تضعیف موقعیت فلسطین بکار گرفته ا

صورت ادامه روند عادی  شعاع       سازی در  سیا تحت  شورهای عربی در منطقه جنوب غرب آ سی ک سیا این رژیم و غرب قرار  ها، هویت 

گونه ابزارهای آکادمیکی با  وســـیله اینمتحده آمریکا بهرو رژیم صـــهیونیســـتی به کمک بازوی مذاکراتی ایاالتخواهد گرفت؛ ازاین

 .توجیه اشاعه صلح در منطقه به پیشبرد منافع ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود ادامه خواهد داد

رژیم صهیونیستی، فلسطین، سودان، مراکش، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، صلح و حل         سازی روابط،  عادی ها:کلیدواژه

 منازعه.
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 مقدمه

ط  یسسئئ ب   ط   ش    ب  ع  لسر ابی  سئئی   ابط ر ام ص یئئیستیسسئئکش  ی ی ئئتامی  د م موع ع مت ئئت   ی    مسئئه ع دی  

سکش، م       دی   ییستیس س   ع ا  ع  یا خش موی دیت آب   شسی   ابط ر ی تامی  د م موع ع  ی ام ص  می  ی گ  ب موی دیت    ی 

سکع آب     -د  ش سکش ب م سعسوش ییستیس سکش    -یع موی دیت ف  س ،  کش ط   ی  طا   ن موی دیت  س ط  جوگ جیییش  بم   81ییستیس ط

آغی  ش  ب  سن  ب   گ    یع ط  طبطخ  ق ب یت  مص مسال  طس ب ا  ع ط ن موی دیت  ع   کسر ی تیش ییستیسس   ا ف سعسن   مش      

طیث    د م ف سئئعسن  ی  یسئئسس  بل   یت   مخیلر  ی  ی  ب ختطسئئکیا  بل  ف سئئعسن   82 با  جوگ جیییش شئئ ت یسی  یف ب

شکر   ط    ی مص  ی گش یوو ب طبلسن موی دع د م        سسحش ب  یت    کتطیو   ع  س میب، م ش ی  یع  ا آب م سک ر  س   ا     -م ییستیس

 83ستم ف سعسن )یتطا غی (  تسر مص  ط طا  ش بک    تسر طا ب طلحیق ش  ب  کاخ  ط  یع ی طیع  یخ 1948

می  شئئکر  اگس   198287ب  197386 1967،85 1956،84شئئ ت گ ف  ب  س ط  آب  ا  1948یئئیستیسسئئکش  ا سئئی     -موی دع د  ش

ی   یقسمیی   ط  ف سئئعسن، ماخ  ط  یع  ا آب ام ص یئئیستیسسئئکش قسئئم  1967  گ    یف ب      ن یکسجع   ط  طد طم  ا جوگ 

شبع     ی طیع  یخک  ، یتطا غی ،  خش سی ع د م،  شغی         می ش ط  ی تامی  مم ستا ع اط ط ص  ب طا ریدیت جتالب  سسوی  ا م جی    

ییمش  س ط ی  ، بخیم   ح طب  1973می  یئئیستیسسئئکش  س ط   اگس   - م  موی دیت د  شب  ا مجمت  معیلعیت ی ئئیب مش88ی  

ش ،  ع ط   سش ط  ق ات      یمک   سسی سعح م طخالت یظیمش ب  ط ن ابی   ی مم طمش  89می یسی طفت  ی  ب ی  گ طبِ  ح طب ییمش  یف  ب 

آمسی   حر موی دع  س  ف ب یخسکسن  تطف ویمع ی ح مسیب ام ص ییستیسسکش ب ی تامی  د م       می  ی ح  ک ح ی   ع سم  م   

 92 خش ف سئئعسنمسیب ام ص یئئیستیسسئئکش ب سئئی میب آ ط   91مسع طیئئت طدال 1993 ا سئئاکیمب   90 ی مصئئ  موع   شئئ ب 1978 ا سئئی  

می  ام ص ییستیسسکش، مسیئر طموسکش ب  عسسن م  می  ا  طلم  س، آبطاگیب ف سعسوش، شی ک  موظتا  وظسص اسس گش  ع ب عس   س    ع
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ش      ضی  س ت طم ی ح مسیب طا ب ب ام ص  1994ب  ا طیکب  93قیلب  تطف ویمع ط ش      ،  تطف ویمع  ضی  سکش طم ی ح  س ط  اب   94ییستیس ب ابی  

ام ص  -ام ص یئئیستیسسئئکش ب لبویب  -ب مذطی طت سئئتا ع95 ا ام ص یئئیستیسسئئکش  غسس  ی    1995ییا آم ب حیم لسکت   ا یتطمب  

سم  یتچکش ط                سعسوش ف ر  ا ق ش   ی   کسالت خت گ  طب ف  یت  مح ق  سمکش ط  طدالمسع ط سکش ط طمع یسیف ؛  ویی ق ییستیس

ش ب معیلعیت مکع     ا حت   مویق یت  سن      ق  شکع  ی شغیلش ق ات دمر  ط سعسن ط س  یع مویق یت      م ب  ف  طلم  ش ی ییگ  ط ن ط

وگ   کر اقی          می  ا  ی    مییش یت ی      می ب  ک طا آب ق م ب ش اخ ط  ج مر آب  ع شئئئ کی مر        ب   سیا محک م طبم اط  سئئئ    می  

ب ژ  مصئئ ، طا ب ب سئئتا ع( ب  وگ، م طخ ع مسئئک سص   خش ط  ی ئئتامی  د م ) ع شئئ ت بخیم  موی دیت  ع  وج ج 969798یوو بمش

 خی مع  یفکع طس ب 99(1956جی    سسوی  ا خصتص    کییسی ب ف طیسع  ا جوگ شبعمی   یاگ  ا موی دع ) عم طخ ع ق ات
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شست    ختطیش دی    ت ب ب دی   ی ح ب  ا مبیحث سی    ا  س  یع ابطج  طلم ر یت ابط ر  سنمی  طجکمیدش ط جی   م ت م     ط
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س      سسی سوی   شکیاط دی    ت ب اط  ع    خش ط  ط سی میب م ر مکح  آ ی ح    ش مش  می   سی     102یوو بدوتطب معب     ط   حکسص ب  ی 

می  مح ش ب  ک مکییسسئئص آامییش   ط  ط جی   ذ  م ب دوتطب سئئسیسئئ  م طقب   ا اطسئئکی  سئئتم  ا متطا    گ ، دی    ت ب  ع

سکوی  مش طدکبی یسف  اط  ع« سی   ط جی  دی  »طتا م ی ع، ط حی  ع طاب ی   ع 103شت ب ا   ط  حییمیب خیاجش ط دوتطب  وسی  ب  ی ع   ط   ت

یو ب خیب   سئئئتالیی، یخسئئئکسن یمی و   دیلش ط حی  ع طاب ی  ا     بفصئئئر موی دی ش ب دم سیت م       ح طب خیاجش    ش مش  حر

می   ثبس  ب می  طسئئئیسئئئش  الممی  م       ح طب ط   ی عمیمتا  »یو  یع ک ال  مشسئئئسیسئئئ  خیاجش ب طمتا طموسکش، طسئئئ

کیب  ت          دی    حی  ع طاب ی  ا  یل ی  سئئئی   ط  یع مش  104«بط دی    ت ب اط    ط م ی  ؟ ط ن    تطب ط ن ختطیشچگت می  مخک ف ط  

طلم ر ب معیلعیت یئئ ح ب حر موی دع  ابط ر  سن طتا یع  ی    ا حت  سئئی   آبطسئئکوی طت یو ئئش مخک ف ط  دی    ت ب ب دی  

 105 تجیش بجت   طا :طتا دم    ب  لسر   ط  ط ن  شمتا  تجع بطقع ی  ی ب  ع

شست  1  سس   ) ع   ب ط ن  سی   م تالت  ر ی ح لسب ط  »دوتطب مثی  ط  سیت  یا  می  طجکمیدش  ا  سهتلس  م طقب ،   «ط جی   ، ممچوسن م

 سی    ا آب  س ک  مبیص ش    ی آشکیابمی  دی  طی  یع شست م ( طسک  طء ش  طموس        ی ط  سیت م یب

طتا شئتی ، شئکر م ئخصئش ط  م طخالت  ع    طتا خیص  ح سر مشمی  عسئی   ب شئست   می  دی    ت ب ب دی  ب بقکش ختطیش2 

سش مش  ی ح ب حر موی دع یع  ع ط ن م طلم ر ب معیلعی ع  طیش ال م  ا ابط ر  سنشت  یع  ی د م بجت   ی ج طگییع   ا  طخالت ت 

 شت بطا ی    ب یکسجع مک وش یسی حییر یمش م ، طا بیط ال م   ق دی    ت ب معوی مش

می  شکوو   ب سی    ا ج  یب طس :  بل می  دی  طتای ش سع ط  سیت  ا حت   معیلعیت ی ح ب حر موی دع  ی اب ک   شست  ع

 106گ ط ش ب طییل  )دی    ت ب  ذ  فکع ش  (ب ت ب(، م یبم  ) ی  ی ش دی    ت ب( ب  تمش ط جی  ی ح لسب ط  ) حمسر دی  
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حی  مبسن  ک ختطیش اطمب    می  حکم طیش متجت   اک ی   یع  ادسندوتطب قید   سی   مج   شست  تطب  عسی   اط مش دی  

 107یو بطلم  ش سسی  ط جی  مشمیب   بات، یظص  سنجت ییع ب  ا  می  متجت  م  ب  م طخ عج    طس  یع  ع  یبی  شست 

 

 تحمیل عادی بودن

سئئی  ،  حمسر دی    ت ب طسئئ  یع  الل     م طخ ع خیاجش  ا  ک جیمعع م ئئخه یع  ع د    ج  ع موی دع  طبلسن یت  دی  

ش    طا   ی  ع « غس دی  »خ ن   س ب ط ن    « شکوو   »طتای ش    ش  ش   ب یسی مو  م طخ ع ط ش ت  دوتطب جتطمع  عجتطمع  ع   ش 

می  ا یتطحش  سئی    ا شئکر موجیامی، قتطد ، طسئکیی طا می، شئست     می  خیاجش دی  سئی   ط  ط  ق  حمسر یسئخع  یسی مو  دی  

 108طی بسی   ش  مخک ف حکم طیش، ییی می، طقکصی ، ابط ر طجکمیدش ب ف موگ مریتم

 بازیابی عادی بودن

می ش طس  یع  ع  یبی  جیمعع  ی گ  طیش جیمعع  ع ش ط ر قب ش خت     دی    ت ب طس  یع شیمر ابم   سی  ،  ی  ی ش یت   بم دی  

می  م خصش یع یسی مو   یا  خیاجش مسکو ، دی       طلم  ش  س ط   ج  ع  شتطا  مسکو ؛ ش ط عش یع   ط   ی  گ طب مح ش ب  سن  

 109شتی ب ذ  م    ش مشب قی ر

 پذیرش عادی بودن

ر  س سی  ،  ذ  م دی    ت ب طس  یع  الل      ذ  م یسخع مح ش م خصش ط  دی    ت ب  ت     ن شکر ط  دی   ستمسن ب آخ   

  ذ   بمی  حکم طیش طیجیم مش ی  گ طب خیاجش  طا  یع دمتمیً  ع شکر خ بج اطمب    ط  مسهتلس 

گس   یع ط ن ق طا مش« خت »ب «   گ »لکش  ت ب دوتطب ی ح دی    ی  ی   یع  ا   یطع مسیب  ب  تطب ط  ط ن سع ابم طجکمیدش  ع مش

طی ،  ی طشئئکی  م ئئخصئئش ط     ش شئئ  « ییییاآم » ی « غس دی  » م   ی  وظسص ب  ع  ر  ی   ختا   ی جتطمعش یع طمکیب اط  ع می مش

 110م طخ ع طق طم یوسصب

                                                           
107 Visoka, G. (2017b). After hybridity? In N. Lemay-Hébert & R. Freedman (Eds.), Hybridity: Law, culture and 
development. (pp. 301–324). London: Routledge. 
108 Normal Peace: A New Strategic Narrative of Intervention, Nicolas Lemay-Hébert, Gëzim Visoka, University of 
Birmingham, Politics and Governance (ISSN: 2183–2463), 2017, Volume 5, Issue 3, Pages 146–156, 
DOI:10.17645/pag.v5i3.972 
109 Normal Peace: A New Strategic Narrative of Intervention, Nicolas Lemay-Hébert, Gëzim Visoka, University of 
Birmingham, Politics and Governance (ISSN: 2183–2463), 2017, Volume 5, Issue 3, Pages 146–156, 
DOI:10.17645/pag.v5i3.972 
110 Donà, M. (2006). Immunity and negation: On possible developments of the theses outlined in Roberto Esposito. 



 

455 
 

 

 پیشینه تحقیق

سکش اط  ع    -سی    ا ابط ر د  ش  عیقب دی   سوکش ط    ییستیس سکش ب د  ش مش     گی طتا  ییستیس  تطب  یبی  ی  ب  می  مخک ف 

سکش دی      ییستیس سش  ا یظ  مش        گی   سی می   گس   ب ی تامی  د  ش اط  ع ممکیا   ا حت   سی   اط  ک م ف اطمب    ط

سسیسش ب طا بیط م  م  ی م  م مش    مخک ف  ع صی  ،  ییستیسس   ب ژ  طقک  ع    ی ی تامی    می م ف اط  سکسی ش  ع ابط ر چو  یو ب 

ی ش موی دع د  ش    د م قبر ط  حر صر م کالت ط سکش  ی حکش   بب حر   -بف صر آب ییستیس ست    گ    بف س ب ط   می ق طا  ط   ط

بفصر م کالت    ی س   ی حر سی    ی ام ص ییستیسسکش مش      گی  د م  ا  ویقض  ی ط ن ط    طس  ب    ط ن  یبا طس  یع دی    

سش ی س   طیجیم  ذ    ش ب ط    محبتم مسیب طد طم          سسی شکع  ی سش ممختطیش  ط سسی شت  یع  ی معسیامی   سعحش طیجیم     ب  ی    ا 

طفکو  یع ام ص یئئئیستیسسئئئکش مویطق طشئئئغیلش اط  ع ق م ب  ف سئئئعسوش ب د م سئئئی   ف ر  مییش ط ریق مشط ن طسئئئ  یع دی  

سخع    گی  د م ط  دی    111 ی گ  طی ب سعس    ی شک متقعس  ف  سکحکص ی    ب یتدش  عی   اط  ع بجت  آبا    وشسی     بب  می اط م

سکش یسی  ی  تجع  ع طمکوی   یسی  د م  ع دی       ییستیس س ب ق ات یظیمش ام ص  ش ب طق طمیت  بلکش  ع  ط موظتا سی   ابط ر معک   

ص  ب ام        -سی   ابط ر د  ش دی   ی ح  سن م ضی  ج طگییع  تطف ویمع  سکش  ا  ب  مع طخس   ی طم سی      ییستیس سکش  ا  ییستیس  ص 

می  طی ب ق ممی  گ  شئئگ  ،  ی اگییش، ی ئئیبا   ب فویبا   ی  ک  گ  ممکیا   طشئئکعطیجیم شئئ ب م   ب  بل   ا  مسوع 1978

سی میب آ ط          ست  دی    ع    ع سکش ب  ییستیس یت  مسیب ام ص  ضی  طدالمسع ط ساکیمب    سی    س ط  طم سعسن  ا   1993 خش ف 

سعسوش  ا حت        شطیجیم  ذ  ف ب د  سکش ب ف  ییستیس ی ح، م یمیت  یش  ع   می   عاغص بجت  متطیع  ا ابی   صت ب ژ   ا حت    خ

موظتا طمضئئی   تطف ویمع  ی ام ص طی ب طمضئئی  طدالمسع طیئئت  اط  اط   ط  طا ب  ع ممکیا   طشئئکع« جوگ د سع   با سئئص»طموس  ب 

سکش  ا طیکب      یوع  ممکیا  خت  اط آغی  ی  ی ب   خش      می یسی  اممتطا ی   ب آب 1994ییستیس شگ   ب  حت    ی اگییش، گ  

سریات آی   کع جی           سکش  ی  ییستیس   گ  ط  ی تامی ممییو   تیس، م طیش، قع  ب دمیب یسی   ت ق  ع  بی    فک  اط ر  ی ام ص 

می ب ممچوسن  ا ممی ش موظتا   ق طا  ابط ر   ا می سک شئئئ ی ب ام ص یئئئیستیسسئئئکش ب ی ئئئتامی  د م    طشئئئکن ق مش  ع

ب طجالس طقکصی    1994می طبلسن طجالس  ییب  ا یی ط الیکی  ا مش طی  یع   خش ط  آبمی  مخک رش  ا موع ع ش ی   طشکعطجالس

سیالیع ط    سکو ب د ش     1994خیبامسییع یع  س ، م ش   ط می  سی  ،     بیً  میمش طیجمن موظتا دی  می   بلکش  عاغص  الم  گیطا 

سئئئی    ی ام ص یئئئیستیسسئئئکش  ت ی  ب  ی  مییش یع طشئئئغی  ق م ب  د م  تسئئئر  یخبگیب  ا ی ئئئتامی  د م مخیلف دی  

س     ش ب ط حی  ع دمتمش           ییستیس ش ، ط ن مخیلر  یسی ط طمع ختطم   ط شکع  ی سعسن ط طمع  ط سمس  ی ویخکن حق م   ف  می ب  ع ا

سی    صمسص  ع  ع سق موظتا حمی   ط  دی   ع 1997شت ،  ا سی  مشمؤلریب ب یت سو گیب د م یع سی مییش  یب د م محستم  

می  خصتیش ب  بلکش مخک رش   ، طل  س(ب مؤسسیت ب سی میب   1997دضت   ط حی  ع یت سو گیب ب خب یگیاطب ف سعسوش گ ف  )   

                                                           
Immunitas Diacritics, 36(2), 57–69. 
111 Bowker, Robert, 1996. Beyond Peace: The Search for Security in the Middle East. Boulder, CO: Lynne Rienner. 
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   بیً  ا  میم ی ئئتامی  د  ش  می  مح ش یت سئئو گیب د م  دوتطب مثی  طیجمن س ط  ط ن بطقعع طق طمیت مخک رش ط خیذ ی  ی ب  ع

س      ییستیس ص   ع مخیلر   ی ممکیا   ی  سو گیب طا یش ط جم ع طا ب ب م سی    می    طخکو ب طیجمن یت  سع خت   ا   1994می  ا ج 

  صمسص گ ف :

شو ؛           1 شکع  ی سکش ب چع  ا خیاج مالقیت ی ط ییستیس سکش چع  ا طا ب چع  ا ام ص  ییستیس ش ی   ا م 2ب  ی یخبگیب   گتیع  ب ط  

ش ی   طیجمن د م )طیجمن  سن ش    ا ق م ب  د م( یع  ش ، ممییع   ع دمر       طلم  ش   گیطا  سکش  ا آب حی    ی ییستیس یوو   

ش ی   ا م گتیع طیجمن  سن 3آبا ؛  ش ،            موظتا دی  طلم  ش یع  عب ط   ش    ی سکش   کسر  ییستیس سی   ابط ر د م  ی ام ص 

یوو   ییستیسسکش  ا آب حی    یش        ا م گتیع اب  ط  مو  ،  ژبم ش  ی ف موگش یع ش ی   ب ط  ش ی   4ممییع   ع دمر آبا ؛ 

ش ، ممییع   ع دمر آبا ؛        ش    ی شغیلش   گیطا  سکش  ی ق م بمی  د م ط ییستیس با   ب ب مسچ  ی     ف موگش،  ط  5 ی  ا ام ص 

س            ییستیس شغیلش یع ام ص  سکش  ی ق م بمی  ط ییستیس سش  ع ام ص  سسی ش ، طیجیم یاذ   ؛  کش  دتت ی  ب  ی م  طا یش  ی  6یوو   آب  ی

یسع    سو   د  ش یع ط  ط ن  ت شیمر  ی کتت ف موگش مش       یت  ش  ب  سکش   ختا  ختطم   ییستیس شت ب   می  خعش یو ، ممییو   ک 

ط بیسس شئئید  ط  سئئی   مثر  تفسق طلحکسص ب یجسب محرتا ط  مصئئ ،  لسخی ط ت ا  ئئی ط  طا ب ب یخبگیب مع ح د م حیمش دی  

می  خت  طخ طج سئئی   ف موگش ط  سئئی میب  ا متطا  شئئ    یسی حیمسیب دی   112سئئتا ع یسی  ا معبتدیت متا  حم ع بطقع شئئ ی ب 

یتطلحة ب م یم  ییسب      سکسص یع موی دیت یع   ط ط ن 113ش ی ؛ مثر یم  ن طا یش یبسر  شیم  ط ن م سش   کع  ا    اب  سسی  ویی  ا ابط ر 

 یسی حضتا   ایگش  طا ب حت   ف موگش ب مو  

 

 روابط امارت متحده عربی با رژیم صهیونیستی

جمیتا آب شسخ  ط    ن س عیب آ  ییسیب  ت  یع ام ص   ، سیلش یع طمیاطت مکح   د  ش  ع طسک ال  اسس ، طبلسن ائسس   1971 ا سی   

اطمب    اط  س ط  جوگ خ سج ط  سئئی  مکح   آم  کی ابط عش ب طمیاطت مکح   د  ش ب ط یالت114یئئیستیسسئئکش اط  شئئمن    ش ی    

مکح   آم  کی  ا  ی گی   سئئاکیمب  شئئیم  حضئئتا یظیمش یس ب  متط ش ط یالت  11اط شئئ ب  ی  ی ؛  ی جی ش یع  س ط  بطقعع  1990

                                                           
112 Shabana, Omar, 1994. `In the Battle against Normalization' [in Arabic], Majallat Al-Dirasat Al-Filistiniyya (19): 157-
164. 
113 Peri, Samedar, 1997. `It Does Not Make Him Laugh' [in Hebrew], Addition for Soccot. Yedi'ot Aharonot (Jerusalem) 
15 October: 22-23. 
114 Ulrichsen, Kristian Coates (September 2016). "Israel and the Arab Gulf States: Drivers and Directions of Change". 
Rice University's Baker Institute for Public Policy. p. 3. September 9, 2016. 
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ح ختطم  ام ص یئئیستیسسئئکش طدالم ی    فک    ا می سک خت  اط  ا طمیاطت مکح   آم  کی طفککی 2015ب  ا یتطمب  115متط ش طلظر    ت  ص

 .116آم حسیم مشفیاس  عی  ب  س ط   ک  مع ط ن طبلسن  فک    ا می سک اسمش ام ص ییستیسسکش  ا خ سج

-یئئتات مخرش  ی طمیاطت مکح   د  ش   ط  مبیا    ی ب  بس ی بیی )یتب  می  یی  ک  ع  تطف ویمع، ام ص یئئیستیسسئئکش  ع ا می 

می  خ سج  جیسیطت یئئتات مخرسییع ط   بل  ی ش گیطام ی  ی  یع متسئئی   عمی  خب   طابب اسئئییع117( ممکیا   طشئئکع طسئئ 19

گیطام  ط  یع  ب  2020ب    ام ص یئئیستیسسئئکش،  ا  ی یب مبئن سئئی  ب  وسیمسن یکییسیمت، یخسئئ 118ی    طسئئ  یشئئکش  ا یف  مش

سش یتمن چو  ن  یا        سی ،  ت شکو  ب ائسس مت شکع     ی تا   ط  مبیا    ی ی بییب  بس ممکیا   ط سر   ط  ع طمیاطت مکح   د  ش 

سیدی ش ط  طیک یا ط ن خب  طدالم ی   ط ن ممکیا       س ب طگ چع طمیاطت مکح   د  ش  س ط   سعح ممکیا   سن چو     ط ی فیً  ا  می 

 .119ش ی  خصتیش  ت   ب یع  ا سعح  بلکش

 یخک    طشکع طس  ب م ف طی ش ب  طلحیق می  ا ی طیع سی  ب    ام ص ییستیسسکش م ت   ی   طی طا  ع طفیط ش شی کیخس 

ی طیع  یخک    ت   طس  طمی مری  ط ن  تطف ویمع یمی ییگ   غسس  سسیس  طی ش یکییسیمت طس ب یکییسیمت  ی  حمر ف یا سسیسش مجبتا  ع          

س   سیبا  یع  ا              طیععیف س  طیث    آاط اط  ع   سکع ط سع طیکخی یت طخس  یکتطی ش ؛ ممچوسن  ا  سش  سسی ییی   موج   ع  ذ    

 ی  ک  سگ   یسر   اب  ب شئئ  ب ییا اط   ط   م یی ب جذم حمی    س ئئک   ا   2021  ئئکسر  بل  طئکالفش شئئ  ب  ا سئئی    

طلم ر یظس  طمضی   تطف ویمع مسیب ام ص ییستیسسکش ب طمیاطت مکح   د  ش  می  خت   ا حت    سنخصتص طج ط    خش ط  سسیس   

سی    120   ی  بسخ   شی ک    بل    طمپ  مع  2019 ا  س  آم  کی ش اط  ی طدالم ط وکع  سسی می  ا ی طیع  یخک   ط  قتطیسن  سی   می 

س ،  غسس   ط  ح تق  سن ی ح      121طلم ر  خعش یک    ط صمسمش یع چیا   ب ی تا  اط یع م  ش طتالیش دیم ش ی س     ط  حرظ  ؛  

شغیلش  ع        سعسن ط سکش ب ف  ییستیس سیم مش مسیب ام ص  س  خیاجش فع ش ط یالت   آم  اط  ی ح سسی مکح   آم  کی  ا قبی     ی  ب 

ش  ائسس   خیبامسییع  ا  بل    طمپ ط  ط  ق م یبا   شو  می  م یبا طا شکر گ ف  ب   ییمع   2020 ا مطیت ع  122جمیتا، ج   یت
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118 Baker, Peter; Kershner, Isabel; Kirkpatrick, David D.; Bergman, Ronen (August 13, 2020). "Israel and United Arab 
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شی ک  س ب سی   طلحیق ب  سس    س ط  دمتمش 123می  طخس  یکییسیمت اط  ا آب حمی   ب  ی س  ی    ط س  سی   ط ن  سف   گذطا ی می  ت

طخعیا   ا خصتص  ع مخیط   طی طخکن ابط ر مسیب  یسی   2020مکح   د  ش  ا مبئن سرس  طمیاطت مکح   د  ش  ا ط یالت طلعکسبة

می  آم  کی  ا قبی  خیبامسییع  ط  ب یتشو  یسی ط  متقعس   گذطا د م ب ام ص ییستیسسکش  ایکسجع طلحیق ی طیع  یخک    ع سسیس 

آم   طسکری   ی   ب مذطی طت اط   ط  ام ص ییستیسسکش ب طمیاطت مکح   د  ش  سیسر ی  ب  س ط  طیجیم مذطی طت ب اسس ب  ع       سش

 تطف ویمع،   طمپ، یکییسیمت ب شئئئیمیط   ط ت،بش، محم   ن  ط   آ  ییسیب ط  ط  ق طجالس  صئئئت    اسئئئمیً ط ن  تطف ویمع اط طدالم  

 124125ی  ب

«  فتاطً مکتقف»می ش ط  ی طیع  یخک   اط می  ام ص یئئیستیسسئئکش   ط  طلحیق  خشطشئئ  طبق  تطف ویمع   ییمع بل  طمیاط ش طذدیب  

ب طگ چع م یمیت ام ص 126آبا سئئئی   ب ف یئئئکش اط   ط  ام ص یئئئیستیسسئئئکش ب ف سئئئعسن جی   ی یب  ط ب  ع موی دیت      مشمش

م ئئش ب ط ن  ریبت بطمگییش  ا بطقع ی ئئییگ  خر127ذی  طسئئکری   ی  ی طل  ط  طشئئیا   ع مت ئئت  فتق«  ع سق»یئئیستیسسئئکش ط  ی مع 

س     شیمیط   محم   ن  ط    ع      گذطا سسی صتص طمیاطت مکح   د  ش،  س ب  ا خ شکع یع     می   ب ی تا ط سعش    ط ن  ط ب تح 

س         دی   ییستیس سکش اط   ط   ییستیس سکری    می می وعسی   ابط ر  ی ام ص  ست    گ  ط یعالح     ج ت   م ب ط   ط  «  ع سق»  ط  ط

می  سسیسش ط ف طا طلحیق یع ط  موک  طب   ب    ام ص ییستیسسکش،  وسیمسن یکییسیمت،  الشش طس    ط  ف بی یی ب گ ب      ط ف یخس  

 ط ن  تطف ویمع مسکو ب

 

 روابط عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی

کو  یع لحن د  سکیب سعت   خعیم  ع ام ص ییستیسسکش       می ش طذدیب  طش   خش ط  خب یگیاطب سعت   طش گیطام  2016 ا سی   

ش ب   ع  س ب   خش ط   خش     غسس  یفکع ب  سکش آب اط  ع    ی      یت     ا مسیب ی تامی  د  ش ی    ط ییستیس سییع  دوتطب  می  ا

سییع  یسف ی     ک یماسن ا شکر ط  ،یم    ت سق ابط ر  سن ام ص موظتا  عمگس   مثب   ا مسیب طیظیا دمتمش  عطی  یع موج   ع 

شت ب          سعت    سکیب  سکش ب د   سی             128ییستیس سکش ی طا ب  ا  ییستیس سمش  ی ام ص  سعت   ابط ر   ا می سک ا سکیب   2005د  

د  سئئکیب سئئعت    ی یب  ح  ص خ میت ب ییالمی  یئئیستیسسئئکش اط  ی  تجع  ع قتطیسن سئئی میب  جیات جیییش طدالم ی  ب  ا ط ن  
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128 "Some in Saudi media criticize anti-Semitism, warm up to Israel". The Times of Israel. 12 August 2016. 



 

459 
 

 ی کتت سئئعت   م غش  2006طگ چع ط  طبت  129دضئئت یبی   موع ییمر    ی ئئتا   گ   طشئئکع  یشئئ ب قتطیسن ذی شئئ   یع  ک ی ئئتا

بطقع  ا لو ب گیطام ی   یع ام ص   « اط  طلستم»موک ئئئ  ی  ، اب ییمع د  ش    2015 ا مع   131ط  یع  ی می طسئئئ طئسر   طبق م یلع   130ی ئئئ ب

ب ط ن  س ئئویی  ط  ط  ق می   من  س ئئویی  ی    طسئئ  ی اطی یئئیستیسسئئکش  ع د  سئئکیب سئئعت   فوبیبا  گوب  آموسن اط  ا م ی  ع 

ط   ا طمیب،  ی کخ  طا ب طدالم شئئئ  یع مکعیقبیً ا  شئئئ ب موی ع اسئئئمش ط ن گیطام اط  ی س   می  آم  کی ش طش ج سئئئع  ا میت

گیمش ب  جیا   ط  دوتطب مسئئهت  مسهکش مک ئئکر ط  طف ط   طی ئئ ،  ک می ط   ی ی ئئسئئکع سئئعت    ع 2016جتال   23 ا  132یک  ی ب

می  ع  یبی  گ ئی ش   دوتطب ی   سئعت    133  ئت ق   ق طا  ابط ر، ط  ام ص یئیستیسسئکش  ی     ی  ب دسسئت  ف  ج دضئت یوسئ       

می  ع  یبی  ط طمع اطمش  ت ی  یع شئئت ب ب  طفیب  آبابط ر  ی ام ص یئئیستیسسئئکش  ت ی  یع خت   ک ح ی  اطمب    محسئئتم مش

د  سکیب سعت  ، دضت مو تا       134(ب1979مص    -یتا سی طت، ش ب  ی     ت  ) تطفق ی ح ییستیسسکش      جمیتا سی ق مص ، ط  ائسس

سعسوش   سی         ط حی  ع ی تامی  د م، ط  حق حییمس  ف  سکش ط  ی طیع  یخک   ب  ییستیس سکیا خ بج ام ص  می حمی   ی    ب ختط

شغی   سی     ق م بمی  ط س ب  1967ش   ط   سی    135ط سعت     1947 ا  سکیب  سسی  ت  یع  ا     ، د    کش ط  چو  ی تا جوتم غ م آ

یس بمی  سئئئعت   د سع یس بمی     1973ب  1948می  ط ح سئئئی میب م ر مکح    ط    سئئئسص ف سئئئعسن اط  مورش  ط ب  ا جوگ    

ش ی ب      سکش طدیطم  سعت    سمیب یمپ   ت   اط ا  ی   ب ط دی ی   یع آب    136137ییستیس سکیب  سش جیمعش    تطیو  اط می یمشد   سسی  حر 

مص   ع ی تامی  د م  ا   « خسیی »  ط  مسه ع ف سعسن طاطئع  مو ب د  سکیب سعت    ع مم ط  سی   ی تامی  د م  ا  یسخ  ع        

ص  قعع ی    ب یمک          سکش، ابط ر   ا می سک خت  اط  ی م ییستیس ی ح  ی ام ص  ضی   سمیب  سکی  طم ص  اط  ع سق  اط می  خت   ع م

می  طحسی ی  ی  ب ممیمیب د  سکیب سعت   ب ام ص ییستیسسکش ق م     1987خت  اط  ا سی   ی  ی ب مص  ب د  سکیب سعت   ابط ر    

،   س      یب   2014طش موی دع غی  ب ام ص یئئئیستیسسئئئکش  ا سئئئی      138 ب موگیم خت  اط  ا قیلب گرکگتمی   ویییش آغی  ی  ی ب       

طدمی  ام ص یئیستیسسئکش  ا موی دع طسئ  ب     ط   ا خصئتص ط دی ی   د  سئکیب سئعت   حیمش   ، م یلع139خیبامسییع،   ت   مِ سئ  

سئئرس  د  سئئکیب سئئعت    ا  140طتا م  ب  ی  ک  گ     طا  طای بمی  ططالدی ش سئئعت    عدوتطب ی  ، م یمی ش ط  متسئئی  ب آمطیس
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س  ب طدمی           سکش یس ییستیس سعت   مکح  ام ص  سکیب  سعت  دوتطب ی    بل  د   ام ص     کییسی، محم   ن یتطف  ن دب طلعی ی آ  

ختطی ب طگ چع ط دی  طا بیط  سن ام ص ییستیسسکش ب د  سکیب سعت   اط ا  یک   ب      « جوی   د سع       »ییستیسسکش  ا غی  اط   

ش :   سکش مح ب   ع طق طمیت  ع       »طذدیب  ط ییستیس سعت   ب ام ص  سکیب  شیمش د   سیی ب  م گتیع طا بیط مسیب  ی  موظتا  ع یکسجع ا

س     ی ح ط سعت   اط      ام یست تاک ع گیط 141«ب  ییمع  سکش  بل   ییستیس ختطی ب  ا «  یمن ثبیت » ی می،  س ط   ییا د  ش، ام ص 

سکش ف بم     2011سی    ییستیس سعت   اط  ی س  ی  ب    200ام ص  سکیب  ست  دت       142 ییک لهت یا  ط  آلمیب  ع د   ط ن  ی س  ع ط  

یطاشئئش ط دی ی   یع د  سئئکیب سئئعت   حی ئئ   ع غس فعی  ی  ب  ی م  طش گ 143آاط ، م ئئیبا طموس  م ش  وسیمسن یکییسیمت یئئی ا شئئ ب

طگ چع   144موظتا آ ط سئئی   مسئئس  حم ع ام ص یئئیستیسسئئکش  ع جمیتا  طسئئالمش ط  طب اط  طا ب    سئئیمییع  فیدش متط ش خت  اط  ع

وگکن، طیتا ط   ا  فک  شئئتاط  ابط ر خیاجش بطشئئ  ا ج سئئع 145146د  سئئکیب سئئعت   ب ام ص یئئیستیسسئئکش ط ن ط دی اط ا  ی  ی ب  

سکش،            ییستیس سبق ام ص  سعت   ب  با گ  ،   ا میت ط شکش، می ط   ی ی سکع یس بمی  مس ح  اط « مویفع م ک ک خت  د سع ط  طب »ط

می ب طد طم، ممیب طد ط ش یع  ا »، ب     فی  سئئی ق ام ص یئئیستیسسئئکش، متشئئع  ع تب، دوتطب ی  : 2017 ا مبئن  147  اسئئش ی  ی ب

یع ممگش  سوسصببب ط آیجی ش مش ی  ی ، طم ب  خت  اط  ا  ک قی ق مشموظتا یی ت   بل   یت   سی میباط  عاب   طئکالفش جوگ شش

سکع  سوش د م،  ع   ط  اط  ی    ا   طب  د سع خت  مشمی ط  طب م سکو   سوسص، ی تامی   سو    148«بجی قع ، ممگش  ی می  ا  ک قی ق م

سکش   ییستیس سریات    ا می سکش ط  ب طات خیاجع ام ص  سعت    ا  من     خعیم  ع  سکیب  سکتا  ط   ی ط  م طخالت د   می  خت   

شو ب       حمی   ی    ب د سع حیم سعت    ی سالمش ط  طب  ا موع ع طق طم ب   کسبیب یس بمی   طهلل ب یس بمی  م  مش حیمش جمیتا  ط

، ب    طی م  ام ص 2017یتطمب   19 ا  149150طف ئئئی شئئئ ب 2017ام ص یئئئیستیسسئئئکش  ا یتطمب   10ط ن سئئئو  ط  ط  ق طخبیا شئئئبکع 

می  ، طدالم ی   یع ام ص یئئیستیسسئئکش طا بیطیت مخرش  ی د  سئئکیب سئئعت    ا خصئئتص یگ طیش151یئئیستیسسئئکش،  تبط  طسئئکی وسکی

م ک ک  ا متا  ط  طب  طشکع طس ب ط ن یخسکسن می   ی س  اسمش   ط  ممکیا  مسیب د  سکیب سعت   ب ام ص ییستیسسکش  تسر             

س ب       ک م یم س  ط ییستیس ش   صیا   ی  ک        2017 ا یتطمب   152طا صیحبع طیح سکش م ییستیس سکی  یر یس بمی   فیدش ام ص  ، ائسس 
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 بی    ج  سیت  ی ی ئئتامی  د  ش  »موظتا ،  می ر ام ص یئئیستیسسئئکش  ع 153اسئئییع سئئعت   اط    سب  ط ب سئئایب  گی   آ ییکتت 

سیئر  « اب ب  بی   ططالدیت  ا متا  متطجیع  ی ط  طبمسییع س طئسر ب   تطفق  میم» ی س  ی   ب دوتطب ی   یع  ا   خش ط  م دسیا مسیب ط

سعت   بجت   طا     سکیب  ش چش،  ع   2018 ا یتطمب   154«بد   صتص قکر جمی  خی طتا د وش  ، یکییسیمت  ی بجت  ط ییمیت متجت   ا خ

سعت     ط  ثبیت موع ع ب جییب ط  طممس   یال ش   ی  طا  د  سکیب  »ط  شیمیط   سعت  ، محم   ن س میب، حمی   ی   ب طفیب :    

س   یش  بل  ط یالت   ب  ع«   ختا طا ط صت سعت       طتا خ سکیب  مکح   آم  کی اط   غسب  ع حرظ ابط ر طموسکش قت  خت   ی د  

سیمب    155ی  ب س            ، بط 2018 ا   ش چش   سس  ، می طلش یع طحکمیاًل  ا قکر جمی  خی ش  یع طحم  د سک    مبایی  یت ش ،  ط ط

س ب ب  چو  ن  یا  ع            شکع ط سش  ط سی سعت   ی ش ط سکیب  سکش ب د   ییستیس دوتطب  یال   ن م یم ممچوسن  ا طا بیطیت مسیب ام ص 

،  ا  سییسع خت  خعیم  ع  159ائسس متسئئئی ،  تسئئئش یتمن 2020 ا طبت  156157158سئئئعت   ام ص یئئئیستیسسئئئکش    طا  طشئئئکع طسئئئ ب  

 تطی  ط  دوتطب  ی      ط  یئئ ح  ا موع ع ییم     ب طدالم ی     یسع مشط    یسع  عممکی یب سئئعت  ، مصئئ   ب طمیاط ش خت  د ویً 

د  سئئکیب سئئعت  ، ام ص یئئیستیسسئئکش، مصئئ  ب طمیاطت مکح   د  ش طذدیب  طای    160مو  شئئت بحمی    یل ت  آذا ی جیب ب قع   ی  

بی   طا ب   2018اط ط  سئئئی   گ     یسع  ح  لتط  اجب طسب طا بغیب خع   ج     ا خیبامسییع            یتدثمیب  طش موی دع     161 ع  ی

ط ط وکع ، ام ص ییستیسسکش ط  آذا ی جیب، مکح    یسع ب د  سکیب سعت  ، د سع طاموسکیب حمی   ی  ؛ طمی  س      2020 یغ  ا سی   ق  

سهت        موی دع  ا قر ی         ائسس سعت   ب طمیاطت مکح   د  ش اط م سکیب  سکش، د   ییستیس س ، ب     جمیتا   یسع ام ص     طی

ثبیت ی  ب موع ع ب   با سئئص مکیص ی  ب ائسس ط یق  ی اگییش د  سئئکیب سئئعت ،   یسع اط  ع  ش 162 فی  ام ص یئئیستیسسئئکش،  ِوش گییکی

 163ط   ی  تجع  ع اب ک      سعت   طا بغیب ش بدجالب طلعجالب، ختطسکیا  ی کتت      یسع

 ی ام ص یئئیستیسسئئکش متف س   یاگش   ط  یکییسیمت ب چیلش  یاگش   ط   ن سئئی   ابط ر د  سئئکیب سئئعت   طفیط ش طمکیب دی  

می  طخس  ب س میب  ع بجت  ختطم  آبا ب  ی  تجع  ع م کالت  طخ ش ف طبطب  ح  حکتم  یکییسیمت  ا ام ص ییستیسسکش طش سی 

ام ص ییستیسسکش، طفیط ش ی خ  سکیا  بببب   م طاطب  و اب می  ا مسیب سسیس   می  م یش مکع  ، مخیلر   ب  طدک ط یت ب ییف مییش 
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سکش  ی ی تامی  د م موع ع  ع      دی   ییستیس سالم اط   ط  خت       سی   ابط ر ام ص  سعت   یع ی ش امب   یسی  ط سکیب  ب ژ  د  

    طا بسی گس   ط ن دی  اب یکییسیمت یسی دالقع   ی    ع شکرشت ؛ ط ط نقیئر طس ، یی  یکییسیمت  ک     دظسص    ش مش

 روابط مراکش با رژیم صهیونیستی

سی         سکش  ا  ییستیس سسس ام ص  ی      1948م طیش  ی  سش ط   ی ش  یع ح ب      ا سکوع  یت    ط ط  جمعس    164جمعس    ی   

سکش طد ی  یب  ع م طیش مش       اط   کسر مش  165یر ( 350.000 ی  250.000) سن  ییستیس ی می میطا یر  ط   یت  یب ام ص  س ب  ط  ب   166ا

 ا ط ف م ی ر ام ص یئئئیستیسسئئئکش ق طا گ فکع  ت  یع موج   ع بخیم   اگس       1948طتا اسئئئمش  ا جوگ سئئئی   م طیش  ع

می  م طی ئئش ط  م طیش ط   یت   ایکسجع ط ن طغک ئئیشئئیت جمعس  گسئئک    167می  ا بج   ب ج ط   شئئ بمی د سع  یت  م طی ئئش

سی    168مییج ت ی  ی ب س  ی طب م طی ش  ا        2000می  م طیش ح ب  جمعس   یت   2020 ا  ی می یر  ط   ش ب  یر   خمسن     

سص  تم یساتا )جوگ  تم یساتا      سکش  ا م ط ییستیس ش ی ب   1973-حمالت  ع ام ص   ب ی تا م ت   ی   ابط ر خت  اط   169( ی کع 

می  ی ح  ی ب ط ن ابط ر  ا  مع یت  مسال    ی  تجع  ع طیع ی   تطف ویمعطتا غس اسمش  ا غیلب ابط ر   ا می سک ط ک ط ش ط طمع  ط  ع

س ت مسیب ام ص ییستیسسکش ب ف سعسن )یع  س ط  طیکری ع طالقصش  ا سی             ع سق ش (   ق طا ش  ب    2000متق   ا قیلب  سمیب ط

سیلع   سر  مش      50.000ط طمع  یف ب م  سکش  ع م طیش  ییستیس سکش  ی      ویمع دی   تطف  170یوو بیر  ط  ام ص  ییستیس سی   ابط ر ام ص 

،  171مکح   آم  کی ب آب    یتب کیجمیتا ط یالتشئئ    ح  یظ  ج   یتشئئو ، م ئئیبا طاشئئ  ائسس   م طیش  س ط  مذطی طت طیجیم

طش آب طی  یع یتشئئو  ب   یتب کی  ع م ت  ب سئئی   ی  بل  م طیش مذطی    طشئئکع  172طلم  ش، موع   شئئ بیمی و   ب ژ  مذطی طت  سن

یح ط  غ  ش اط م  ب  مش       بل  ط یالت سکش، حق م طیش     ییستیس سی  ب   مکح    ا ط ط    ق طا  ابط ر مسیب م طیش ب ام ص 

 ی     ی  ،  ی شئئی  محم  شئئ ئئص مسئئه ع  ع اسئئمس  شئئویخکن یئئح ط  غ  ش  تسئئر    2019 مییش یع یتشئئو  ط  م طیش  ا مع 

سئئی   ابط ر  ی ام ص  ع  یبی  طیع ی   تطف ویمع دی   173 ط  م طیش اط خیط ی ئئیب ی  بمکح   آم  کی ب طممس  ط ن مت ئئت   ط یالت

ساکیمب  ب طیکب            ست طب  ا  سکش، ی تامی   ح  ن، طمیاطت مکح   د  ش،  سکع   2020ییستیس ، طیوتب م طیش یسی  ع ط ن  ت ش  ست

ی   ابط ر  ی ام ص ییستیسسکش ی     ت ی ، ش مسن      س ط  ط ن  ت ش طق طم  ع دی  طس ب م طیش  ی طحکسیم مص  ب طا ب یع  سش    
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 10طش ط ن  تطف ویمع یع  ا ط ک ط  تسئئر ییخ سئئرس   ا  174سئئی   ابط ر اط طمضئئی ی    طسئئ بی ئئتا موع ع طسئئ  یع  تطف ویمع دی  

سیمب    ش   2020  سکش آغی  مش   175طدالم  ییستیس سک سص  یو  ب  ، م طیش ابط ر ییمر   ا می سک ب  جیا  خت  اط  ی ام ص   بط می  م

ط ن  تطف ویمع ب ی ش  177م طیش ام ص یئئیستیسسئئکش اط ط  ط  ق  میس  ی  وسیمسن یکییسیمت  ع اسئئمس  شئئویخ ب  176  ق طا ختطمو  شئئ ب

ضت یمسکع ابط ر خیاجش       می  مخک رش اط ط یالتمکح    ا طج ط  آب، بطیوشط یالت سوی تا    ی ب ، د ش ب  مکح   آم  کی  ا    ط

شگر  طم »سوی گر :   س ببب من ممتطا  گرکع   ب  اب   س طئسر ط      ط  ط  مکح   آم  کی  شطم یع طگ  ط یالتطیگسی    ط  م طیش ب ط

شو ، مش        س طئسر  ی شمویب م ک ک آم  کی ب ط س طئسر ب د سع   ط  می ب طموس    تطیو  ط  طمکسی طت مکح طب موع عیو  یع مم ط  مکح طب ط

شتی  م ش م  م آم  کی  ی   یح ط  غ  ش   ط  م طیش         178«بمو   شویخکن  سمس   سوی تا جسص ط وییف ط   بل    طمپ  ع د    ع ا

یظ  ش     ط  ط وکع ط  ح تق م  م یح ط  غ  ش ی ف  »ختطی  ب طفیب : «  مو   ب دمس یً ییطمس یوو   کیب»طیک ی  ی   ب ط ن  صمسص اط  

مپ اط  ع د    ع اسئمس  شئویخکن حق م طیش    یئح ط  غ  ش     جیب  تلکتب، م ئیبا طسئبق طموس  م ش یسی   ط   179«بییاطح  طسئ  

ش :    سسیس  سش    »ی   ی   ب  ا حسیم  ت سک  خت  طذدیب  ط صتص یح ط  غ  ش    سیلع ط یالت   طمپ  ی   ک ی  ب  مکح    ا خ

 180«بف ر   ط  طخذ  ک طمکسی  س  ع  ا سسیس  خیاجش م  کب طشکبی  ش 

 

 روابط بحرین با رژیم صهیونیستی

مکح   آم  کی  ح  ن ام ص ییستیسسکش اط ط  حیل   ی کتت خیاج ی   ب  ا ط ط  آب  تطف ویمع  جیات آ ط   ی ط یالت   2005   ا سی 

ضی ی  ب  ا   ضتا        2017مع  21ب  20اط طم سش  ی ح سعت  ، طجال سکیب  س میب ب ط یالت    55 ا ا یض،  ی کخ  د   مکح   ی تا م

سش اطمکیامی  ط  م آم  کی  ع ش ب   موظتا   ا سص جیییش   گیطا  سوش من      181سیب    ب   با  س میب ب امب طب ی تامی   جم ع  م ک 

سکش           ییستیس سسی  حث ی  ی ب  ا ط ن طجالس ام ص  سالمش ط  طب  ا موع ع غ م آ ش  جمیتا  ط صتص یرتذ اب  ع ا  ح  ن  ا خ

ساکیمب     س میب آ  طلخ سر    2017 دتت ی     ت ب  ا  سش  ن  شی   ح  ن، حم   ن دس ع،  ی کتت ط حی  ع ی تامی  د  ش د سع   ،  ی 

 تطیو  ط  اغص د م بجت  ابط ر   ا می سک مسیب  ب ی تا، مشام ص ییستیسسکش اط ا  ی   ب دوتطب ی   یع شی بی طب  ی شیمش د ش    
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سکش    ب یوو ب    ییستیس صمسص   طمپ مبوش         2018مع  8 ا  182ام ص  سعت  ، طمیاطت مکح   د  ش ب  ح  ن ط    سکیب  خ بج  د  

طفیط ش یرتذ ب ق ات جمیتا  طسئئئالمش ط  طب  ا   184ام ص یئئئیستیسسئئئکش یسی ط  ط ن  صئئئمسص حمی   ی  ب    183ط    جیم  فی  ی  ی ب   

مسیب ط  طب ب ام ص ییستیسسکش  ا ستا ع، ب     2018موع ع  یدث ش   ی  ح  ن ط     گی  ام ص ییستیسسکش  فی  یو ب  ا بطقعع مع 

،  ح  ن 2019فتا ع  14ب  13 ا  185اط ط  ط  ی  ب« حق  فی  ط  خت »ت  ط  ام ص یئیستیسسئکش مبوش      طمتا خیاجع  ح  ن حمی   خ

ب ام ص ییستیسسکش  ا طجالس طموسکش باشت ش ی  ی  ی  ب  ا  ع  حث  ا خصتص یرتذ ط  طب  ا موع ع    طخکو ب مکعیقبیً ابط ر       

«  ی ح  ی ییمسی ش » ح  ن مسی ییش ییاگی   2019مبئن  26-25ش ب  ا     فیاس ب ام ص ییستیسسکش قت   مسیب ی تامی  حت   خ سج 

سعسن         ی ح   طمپ اط مع ح ی  ب   کسالت خت گ  طب ف  صی     ییمع  ش ب  ا ط ن ییاگی   بل    طمپ  خش طقک  ا مویمع   گیطا 

ش ؛ ط      ضتا ی ط سکش ح ییستیس ییستیسس  طجی        ییمع اط ا  ی    ب ییاگی  اط  ی کتت ی  ب  ا ط ن ییاگی  ام ص  گ چع خب یگیاطب 

ب    طمتا خیاجع  ح  ن، خیل   ن طحم  طلخ سرع ب ممکی  یئئیستیسسئئ  خت ، طسئئ طئسر   2019 ا جتال   186 تشئئش خب    طشئئکو ب

 ا ممی ش طموس      188 ک م یم یئئئیستیسسئئئ  ) طیی  سوتیسسئئئکش گی ی (        2019 ا طیکب   187مکح   آم  کی    طا ی  ی ب    یی ی،  ا ط یالت  

،   طمپ طدالم ی   یع ام ص یئئیستیسسئئکش ب طمیاطت مکح   د  ش  ا یظ  2020طبت  13 ا  189ب  ا ی ش  ا مویمع شئئ ی  ی  بمتط ش 

 ح  ن ط ن  تطف ویمع اط سئئکی ش ی    ب آب  190سئئی   ابط ر مسیب  ک  گ  موع   یوو بط  مبوش    ط جی  یئئ ح ب دی   طای   تطف ویمع

موظتا حسئئن یس ، ح  ص متط ش خت  اط دالب     ط ن  ح  ن ب د  سئئکیب سئئعت    ع 191 طیسئئ باط مؤث   ا ثبیت ب یئئ ح  ا موع ع 

سکش گ ت ی ب      ییستیس سعسن،  می ر   ط    ق طا  یتدش اط عع  ی ام ص     192  ط  ام ص  ی تامی  د  ش  ی بجت  حمی   ط  ح تق ف 

ییستیسسکش   -ی   ک قععویمع  ا خصتص موی دع ف سعسوش کع   طمپ  یک  ن یمت  یی تطیش  ا ط جییستیسسکش اط  طای ب اب ک    کع

 193سی   ابط ر مسیب ی تامی  د  ش موع ع  ی ام ص ییستیسسکش اط  طا بطس ؛  ا دتض سعش    ط جی  دی  
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 روابط سودان با رژیم صهیونیستی

س  یع  ا جوگ     س  ب        ست طب  کش ط  ی تامی  د  ش ط شکع ط ش ی   ط سکش  ییستیس شیم   می  د سع ام ص   ی کخ  آب خیاطتم 

شویخکن ب یع  ع مذطی  ،  ت   طس ب        ست طب    194قععویمع ط حی  ع ی تامی  د  ش مع بف  ع قععویمع سع یع؛ یع  ع ی ح، یع  ع اسمس  

شمن خت   ا یظ             یس بمی  خت  اط  ا  میم جوگ سکش اط   ییستیس س  ب ام ص  سکش طدیطم ی    ط ییستیس می  طد طم د سع ام ص 

جمیتا دم  طلب ئئئس  ابط ر خت  اط  ی ام ص  ، ب    طمتا خیاجع سئئئت طب، ط  طمسص غو با ب ائسس   2016 ا طبط ر مطیت ع    195گ ف ب مش

مت  ط شئئ  یع ام ص  2016طبط ر سئئاکیمب   196197مکح   شئئ بمی  طقکصئئی   ط یالتیئئیستیسسئئکش دی   ی  ی  یع موج   ع لغت  ح  ص 

می اط   ئئت ق ی     ی   ط   یبت  ابط ر  ی    ی ئئتامی  غ  ش  میس گ فکع ب آبمکح   آم  کی ب سئئی یئئیستیسسئئکش  ی  بل  ط یالت

،  وسیمسن یکییسیمت ب ائسس شئتاط  حییمس  سئت طب، دب  طلرکیح طلب میب،  ا طبگیی ط    طا ی  ی    2020 ا فتا ع  198سئت طب طق طم یوو ب 

 ا  200طجی         ا ح  ص متط ش سئئت طب اط  س ط ی  ی بیمش  ع  متط سمیمی  یئئیستیسسئئکش   199سئئی   ابط ر  تطفق ی  ی بب    دی  

شک ب  جیسیطت اط  ع     2020مع  سکش چو   ی ییستیس ست طیش یع    طا فتق ، ام ص  طلذی   ا طبگیی ط اط  وظسص موظتا یجیت   ا میت 

سکی ب    ست طب ف  سر   ع ی تام   ، ب    طمتا خیاجع ط یالت2020 ا طبت  201ی     ت   ع  جم ع  ی  د  ش موع ع، منمکح   آم  کی چو  

ضی ی  ی  ب  ب  ر  ع      2020ساکیمب    15ست طب طیجیم  ط ب  ا   سکش طم ییستیس طمیاطت مکح   د  ش ب  ح  ن  سمیب ط  طمسص اط  ی ام ص 

سی      سی            1994طبلسن ی تامی  س ط  طا ب  ا  ضی ی  ی ب متا کییش  ا  ی ح طم سکش  تطفق  ییستیس ام ص  1999ش ی  یع  ی ام ص 

سکش اط قعع ی  ب        ییست  ییستیس سی   ع  ابط ر خت   ی ام ص  شویخ  طمی     سکش اط  ع اسمس   ش    ت    سوشمی  سشطبق گیطام 202یس

، 2020طیکب   19 ا  203204سئئئی   ابط ر  ی ام ص یئئئیستیسسئئئکش یوو ب   یع سئئئت طب ب دمیب یسی  س ط  طیکخی یت آم  کی طق طم  ع دی           
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می   گذطا  سئئئریات  مس ستب  الا غ طم  ق  ییسیب  مب     335ض ط وکع  بل  سئئئت طب مب     مح  طمپ  ا  ت سک  خت  طدالم ی    ع  

اط    طخ  یو ، ط  لسسئئ  ی ئئتامی  حیمش   2000 ا سئئی   USS Coleب طیرجیا  1998مکح    ا یوسی ب  یییطیسی  ا سئئی  ط یالت

 ا طبط ر طیکب    206 ب  ا خیاطتم  ت   طسئئ بالمسی یب طسئئیمع  ن 1996ب  1991می  سئئت طب  سن سئئی  205  با سئئص خیاج ختطم  شئئ ب

س د  دی         2020 سکی   س ب    سص  تا تم  ا اط ست طیش ط تطل ی سر  ی  ب     ،  یج   سکش  ییستیس  2020طیکب   22 ا  207سی    ع ام ص 

 ا  208ی  بسئئی   ابط ر  ی     موظتا    طا  ی دب طلرکیح طلب میب   ط  یئئحب   ا متا  دی   ک مسه  یئئیستیسسئئکش ط  سئئت طب  ع

  طمپ، ائسس شئئتاط  حییمس  سئئت طب،   209سئئی   ابط ر  تطفق ی  ی بسئئت طب ب ام ص یئئیستیسسئئکش   ط  دی    2020طیکب   23

 210طیکب  مکعیقبیً  تطف ویمع اط طدالم ی  ی ب 23ب    ست طب ب  وسیمسن یکییسیمت طش  ک  میس  صت     ا یخس 

 

 صهیونیستیسازی روابط با رژِیم پیامدهای عادی

سکش ی       امب طب چییا ی تا  یع  ییوتب طق طم  ع دی    ییستیس ست طب ب  سی   ابط ر  ی ام ص  طی  )طمیاطت مکح   د  ش،  ح  ن، 

می    ط ن  یبای  یع ط ن می  ع قسم  آامیب ف سعسوش  میم یختطم  ش ؛ طمی ف سعسوش   طی  یع ط ن  تطف ویمعم طیش(، ممتطا   ییس   طشکع 

ی  شع   یی  کش  ی ام ص  سکش متقعس   ی  طا ب م طبم  یب د م اط  ا قبی  ط ن آامیب خ  س  ب دی   یستیس سی   متجب    طا ی    ط

ضی   تطف ویمع    مسچ ش ، یمیط وکع طم سعسن یختطم   شی ک     گتیع حمی   دم ش ط  ف  سکش ب  ییستیس می  ا سی   می ط   س  ب  ام ص 

سئئی   ابط ر  ی ام ص یا ی ئئتا ب سئئی   ی ئئتامی ش یع قصئئ  دی    ی طیع  یخک   ج تگس   یک    طسئئ ب طگ  امب طب ط ن چی

«  تقف»ط  طیعالحی ش یظس  «  ع سق»جی  طسکری   ط  طیعالح ییستیسسکش اط  طای ، ح س کیً آامیب ف سعسن اط  ا یظ  گ فکع  یشو ،  ع

شی ک  سکری   مش سی     ط  ط طمع  یتات گ فکع  ا  مع  الم میی  ی ب ط ن  تطف ویمعمی ب طلحیق ی طیع  یخک   ط شکع  می   می  گذ

سعسوش   ط   ی  س ی ح د م  ی می  ی    گس   ح تق ف  سی   ابط ر  ی      ن  سیم می  دی  طی ب  کش ط  خع ییکمی اط  ا قیلب 

ی   س بب  می  ف طبطب  ا اطسکمی  ا موع ع طس ب  س ط   الممی ب آم  کی شام ص ییستیسسکش، حضتا اسمش ب م  ب  ییستیسس 

سکیب، دی    سکش مش     اطی ب یس بمی  آم  کی ش ط  د طق ب طفغیی ییستیس یتات ییمالً م  ب  ب     تطی  اط  اط  عسی   ابط ر  ی ام ص 

مکح   آم  کی  ا موع ع ممتطا یو ب  کش ط  طحکمیالت  سش اب  س ط  ط طمع        متجع   ط  حضئئئتا ام ص یئئئیستیسسئئئکش ب ط یالت   
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س   ی  ی امی ی  ب آامیب      می، ط جی  ف ی سی   دی   سعسن ط سکش   ط  ف  ییستیس سر ام ص  می     حق خت ، ط  ح تق م  ب    ا  ت

 خت   س     طا  ب  تطف ویمع ی ح اط طمضی یو ب

 

 گیرینتیجه

 طلم ر ب معیلعیتمی  ابط ر  سنمی ب   سئئسا سنطتا یع  ا  خش چیاچتم یظ   دوتطب شئئ ،  ع  لسر خم متجت   ا گرکمیبممیب

شت ب  امجمت  سع اب ک       ط   تجسع م طخالت طیجیم مش« سی   دی  »ی ح ب حر موی دع، دمتمیً  رسس می  مکریب ش ط  مریتم   

ی طم ط  ط ن سع  سی   ابط ر ام ص ییستیسسکش  ی طد طم  ح  لتط  مسچ   سی   ابط ر بجت   طا  یع دی    ا خصتص ابی  دی   

سی            گس  ؛    ط  ا ط اب ک   ق طا یمش سکسص ب  ی  ا  الم   ط   ی  سس ب  ع  ک یظص ج    م ی   ا سع اب ک   دمتمًی  ی  ا ن 

س   صتص دی   یظص ط   سکش  ی  بل     افکع قب ش؛ طمی  ا خ ییستیس س    سی   ابط ر ام ص  شیم  مسچ یظص ط   ط   افکعمی  د م، 

ی ش ط ن دی       سکسص،   کع ط  یکسجع ط سی   یس شغیلش  ا موی دع      سی   مش جی   ی  ی ش  ی  ی  سعسن ط ضعسف متقعس  ف   تطب ف ر  

سعسوش  سکش اط ییم    ب  ی  تجع  ع ط وکع مریتم دی      -ف  سی    ی     می  متجت   عسی    ا گرکمیب ییستیس ی ح ب  ی  موظتا ط جی  

چیاچتم ق طا  می  د م  ا ط نسئئی   ابط ر ام ص یئئیستیسسئئکش  ی  بل گ   ، دی   ی  ی ش ب ئئعس  دی    ع  ک  بل    مش

طتا غس مسئئک سص سئئعش      ئئ    موی دع متجت  اط  طا  یع خت  خالف   سئئسا سن ط جی  یئئ ح طسئئ ب لذط م تلع    گس   ب  عیمش

موظتا حضتا م  ب  م چع  س ک   ا موع ع ب    سی   ابط ر ام ص ییستیسسکش ب ی تامی  د م   ط  ام ص ییستیسسکش  ع       دی  

ضعسف متقعس  ف سعسن ب آامیب    ضی  آب  ا  فی  ط  حق         س ب  ی  تجع  ع یم یگ ش ب ی ش ط حی  ع ی تامی  د م ب طد آب ط

سکسصب              سش ب مئت  سکسک موع ع م سسی سبیت  شیم   غسس  موی سکش،  ییستیس سعسن ب ط  ط   می ر  ع   ق طا  طا بیط  ی ام ص  حییمس  ف 

می، مت   سئئسیسئئش  سئئی  تات ط طمع ابی  دی   کش ط  طیئئت  مبوی ش م ئئک ک مسیب  یسی  د م، مسئئه ع ف سئئعسن طسئئ ب  ا یئئ

سکش ب غ م ق طا ختطم  گ ف ب  کش ط  ط یطامی  م  ب            ییستیس شعی  ام ص  سسی  ح   ی تامی  د  ش  ا موع ع جوتم غ م آ

سکری   ط  گرکمیب سی   سی   ط ن دی    سس  م  می ب یظ  ی ش طس  یع  ا حت   ابط ر  سن می، ط خک ف طلم ر ب ی ح ب حر موی دع  ری

مکح   آم  کی اب ام ص ییستیسسکش  ع یمک  ی ب  مذطی ط ش ط یالتمی ی طا ب ط ط ن طا  ب طجمی  م خصش  ا مسیب د می  ط ن حت  

  مو بگتیع ط یطامی  آیی مسک  ی  تجسع طشیدع ی ح  ا موع ع  ع  س ب   مویفع مئت  سکسک ب مئتطسک ط ژ ک خت  ط طمع مشبسس ع ط ن ع
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 تروریسم در منطقه جنوب غرب آسیابررسی روابط سیاسی ایران و پاکستان در مقابله با پدیده 

 محمد محمودی باالگفشه

 دکتری جغرافیای سیاسی

 

 چکیده

روابــط ایــران و پاکســتان ســابقه ای طــوالنی دارد. ایــن روابــط برخاســته از دیــدگاه هــا و میــراث مشــترک فرهنگــی و سیاســی دو   

بـا پدیـده تروریسـم شـکل گرفتـه اسـت. مقالـه        کشور است. یکی از مهمتـرین محورهـای روابـط دو کشـور پیرامـون مسـئله مقابلـه        

حاضر بـا هـدف بررسـی روابـط سیاسـی ایـران و پاکسـتان در مقابلـه بـا پدیـده تروریسـم در منطقـه جنـوب غـرب آسـیا بـه رشـته                  

تحریــر در آمــده اســت. نگارنــده در ایــن پــژوهش بــا بهــره گیــری از روش توصــیفی تحلیلــی درصــدد پاســخ بــه ایــن ســوال برآمــده 

. یافتـه هـای   "بط سیاسی ایـران و پاکسـتان در مقابلـه بـا پدیـده تروریسـم در منطقـه جنـوب غـرب آسـیا چگونـه اسـت            روا"است : 

پــژوهش حــاکی از آن اســت : روابــط سیاســی ایــران و پاکســتان در مقابلــه بــا پدیــده تروریســم حــول محــور تحرکــات گــروه هــایی 

ــ  ســپتامبر، افــزایش  11رد. همچنــین حــوادث پــس از تروریســتی همچــون جــیش العــدل، ســپاه صــحابه و طالبــان شــکل مــی گی

هــای رویکــرد تروریســم و خشــونت و نیــز تنــدروی و ســلفی گــری نیــز جلــوه ی دیگــری از روابــط سیاســی دو کشــور بــوده اســت. 

یافتـه ،توافـق ایـران و پاکسـتان بـرای ایجـاد نیـروی واکـنش سـریع مشـترک در           مشترک برای مقابله بـا تروریسـم و جـرائم سـازمان    

ها بـرای مقابلـه بـا گروههـای تروریسـتی از نمونـه هـای همکـاری و روابـط دو کشـور ایـران  و پاکسـتان در مقابلـه بـا تروریسـم                مرز

 در سال های اخیر است.

 :  روابط سیاسی، ایران، پاکستان، پدیده تروریسم، منطقه جنوب غرب آسیا واژگان کلیدی
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 مقدمه

آید؛ تهدیدی که دارای مبانی عمیق و مصادیق گسترده بوده که به طور    صلح جهانی به شمار می  تروریسم، تهدیدی مورد اهتمام برای  

سم، پدیده   روزافزون نیز بر دامنه و پیچیدگی آن افزوده می سم      شود . تروری ست که تروری ست. این جهانی بودن، مبیّن آن ا ای جهانی ا

های موقتی یا فردی و پراکنده، بلکه متأثر از اختالل در  مبتنی بر انگیزههای عمیق داشــته و بروز و ظهور آن نه امری ســطحی و ریشــه

توجهی به کرامت  گرایی و بیعدالتی، یک جانبهها بیرسـد تروریسـم متأثر از قرن  سـاختار جوامع انسـانی اسـت؛ با این حال به نظر می   

ست. در نظام بین   سانی ا ستعمارگران تاریخ و با   نمایندگی مطالبات ملت های جدید تالش نمودند تا باالمللی جدید دولتان های خود از ا

از قدیمی ترین   (.راهبرد پیشــگیرانه13:1391طرح مفاهیم توســعه و عدالت، این معضــالت ســاختاری را تقلیل دهند.)نمامیان و بیگ،

سیون های        شکل گیری کنوان ساس  ست که مبنا و ا سازمان  13راهبردهای موجود ا میالدی  90ملل تا اوایل دهه گانه و قطعنامه های 

ستی به               ستند اقدامات تروری شتند و به نحوی میخوا سم دا شگیرانه تروری سازمانها نگاه پی شورها و  ست. به عبارتی در این دوره تمام ک ا

ست          سی، فرهنگی، حقوقی و... ( را انجام داده اند که عمومًا در این چارچوب ا سیا سد؛ از این رو اقداماتی ) صه ظهور نر این راهبرد  .من

بیشتر به دنبال ریشه یابی تروریسم بوده و همواره بر سر آن اختالف وجود داشته است. این اختالف بیشتر بر سر اقدامات تروریستی و            

صادره در چارچوب این راهبرد، قطعنامه      ست. اولین قطعنامه  شته ا ست که در      3034اقدامات آزادیبخش نمود دا سازمان ملل متحد ا

شاره        آن به چگون گی روابط کشورها با یکدیگر، عدم مشروعیت استعمار، قوانین تبعیض نژادی و مالحظات خارجی در کشورهای دیگر ا

شده است. مفاد این قطعنامه نشان میدهد که حامیان آن در درجه اول بیشتر به مبارزه با ریشه های تروریسم توجه داشته و در درجه         

م و سایر اقدامات از جمله اقدامات نهضتهای آزادی بخش، تفاوت قائل شوند. راهبرد پیشگیرانه در      دوم تالش کرده اند که میان تروریس 

ستی در برابر            سائل فراحقوقی بازمی گردد بیش از آنکه به پیش د شتر به م ست: در گونه اول که بی سم دارای دو گونه ا مبارزه با تروری

شود. گونه دوم راهبردی در    ریسم و چگونگی برطرف کردن این عوامل توجه می تروریسم اندیشیده شود، به علل و عوامل پیدایش ترو    

سخن همواره این امکان وجود دارد که              شوند. به دیگر  سل به گونه اول ارتکاب می  ست که با وجود تو ستی ا سخ به اقدامات تروری پا

(  12:1390را به چالش بکشند)افتخاری و شبستانی،   گروهها و سازمانهای تروریستی وجود داشته باشند که با زیاده خواهی نظم موجود     

مبحث تروریسم و پیامدهای مقابله با آن،می طلبد تاکشورهای همسایه که در معرض تروریسم س=هستند با یکدیگر روابط و همکاری       

ستان در م         سی ایران و پاک سیا سی و تبیین روابط  شند،با توجه به این مهم در این مقاله نگارنده برر شته با سم در   دا قابله با پدیده تروری

 منطقه جنوب غرب آسیا پرداخته است.

 پیشینه تحقیق

 تعدادی از مقاالت مرتبط باتحقیق حاضر به شرح زیر می باشد.

بیـان مـی دارنـد     "تبیـین مـدل ژئوپلیتیـک روابـط ایـران و پاکسـتان      "( در مقالـه ای بـا عنـوان    1396محمدی و احمدی) (1

ــران حــول      ــات پاکســتان و ای ــران و پاکســتان متعــدد اســت. اصــل منازع ــط ای ــد زا در رواب ــابع تنشــی و تهدی : طیــف من

طـی در پاکسـتان )سـپاه صـحابه و لشـکر      مسائل ایـدئولوژیک بـه نماینـدگی مـذهب اسـت. شـکل گیـری گـروه هـای افرا         
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ــه           ــت ک ــور اس ــدئولوژیکی دو کش ــای ای ــنش ه ــه ای از ت ــار( نمون ــدل، انص ــیش الع ــداهلل، ج ــران )جن ــوی( و ای جهنگ

ــن       ــت را از ای ــترین حمای ــاگون بیش ــل گون ــه دالی ــعودی( ب ــتان س ــه ای )عربس ــای منطق ــم ه ــی از رژی آی.اس.آی و برخ

بـه تبـع تکـرار و اسـتمرار عوامـل ذکرشـده ، سـایر مشـکالت ماننـد چـالش           گروه های تروریستی را بـه عمـل مـی آورنـد.     

های مرزی )قاچـاق مـواد مخـدر و کـاال، عملیـات تروریسـتی و...(، برنامـة نامتعـارف هسـته ای پاکسـتان )بـا وجـود گـروه              

ــتان       ــان( در افغانس ــده و طالب ــدرو )القاع ــای تن ــروه ه ــتان از گ ــزاری پاکس ــتفادة اب ــی(، اس ــدد افراط ــای متع ــیای ه و آس

مرکزی، تنش هـای ناشـی از اخـتالف در تعیـین حـدود مرزهـای آبـی و دریـایی )بـه دلیـل وجـود منـابع نفـت و گـاز در               

فالت قـاره ماننـد خلـیج فـارس( یـا بنـدرهای سـاحلی )چابهـار و گـوادر ( رو بـه رشـد و توسـعه، مسـائل جـدی و بسـیار                

 ب می آیند.  تأثیرگذار در زمینه سازی منازعات آیندة دو کشور به حسا

بیان می    "ن پاکستاان و یرابط در روامنیتی ا  -سیاسیی ییهااگرواتحلیل  "( در مقاله ای با عنوان  1395فدوی و کنعانی)  (2

یک  ان ما به عنو؛ استر ائوپلیتیک هر کشوو ژفیایی ایط جغراتابع شر، هارکشوی سیب پذیرو آنایی اتوان شناخت میزدارند : 

ن  ند. پاکستارداربرخور هر کشودی هبری راسیاستهاه در یژد ونقش منحصر به فرن از همسایگا ن،سرتاسر جهادر صل کلی ا

ی  هاانموجب بحرک ندایخ رهمین تادر ما رد؛ امیگذآن تاسیس ن از نیم قراز ست که تنها بیش ری اکشوره، منطقه شبه قادر 

ان  به عنوو یستی ورترل عما، اخشونتها، شیهاپاومانند: فری عابگرارصلی ک امحرر ین کشواست. ه امنطقه شدای در عمد

ضعیتی قطعا  وطبیعی چنین ر هست .به طوده و بورو تندی هاوهگرو یستها ورتمویل ترو شی زمول آمسئو، یک همسایه بد

پیاپی  ی هاردبرخور گرفتااره همول، ستقالن امان از زشت .پاکستاداهد انی خواوافراری تاثیرگذن مونی همسایگاابر محیط پیر

ند  اطیافرا و اگردبنیار، ین کشواسالمی ی اهاوهست که گراین ه انی عمداست .نگرده ابوی طیگرافراچشمگیر ش گسترای و رقهف

  هد.دمیار قرد تحت تاثیر خوان را یراجمله ن از پاکستان خلی همسایگاداطبیعی محیط ر به طوو 

ستان تحلیلی درباره ما"( در مقاله ای با عنوان 1395سیمبر و همکاران)  (3 سوم    "هیت روابط ایران و پاک بیان می دارند : دوره 

ستان )    شور ایران و پاک شد که قبل از آن متاثر از پیامد حادثه  1392-1384روابط دو ک مهمترین  سپتامبر   11( زمانی آغاز 

ة  متحدت یاالاام قدواپی تصمیم بر افتاد و در  یسم ورترو یی اگراطفراسمی ت ریعنی تشکیالن؛ پاکستاان و یرن اچالش میا

ری  بسیاان و یرابا م همگان فغانستادر الت ملی دوتشکیل ن وبه سرنگونی طالبان پاکستا، لتهاری از دوهی بسیاامریکا با همرآ

ب دی  چورچاری در همکاهسته ای ایران،مخالفت با تحریم ها،توسعه   ضعامون از حمایت پاکستادیگر از کشورها گردن نهاد.  

ی  چالشهان ماهمچنااپیوست.ع قوویطی بهاچنین شرن،در مازین و...در اسالمی انس اکنفرن مازسا،کوی، اشانگها، هشت

 .ستایافته اوم تد، شتاندزی منی مراتجزیه حاصلی جز نا، یانهاگردبنیای فعالیتهااز ناشی 

عامــل  تحلیــل ژئواســتراتژیکی روابــط ایــران و پاکســتان بــر"( در مقالــه ای بــا عنــوان 1391جــوادی ارجمنــد و همکــاران) (4

بیـان مـی دارنـد : عامـل اصـلی روابـط دو کشـور ایـران و پاکسـتان، کـه زمینـه سـاز همکـاری بیشـتر طـرفین و                 "امنیتی

نیــاز آن هــا بــه هــم مــی شــود، عامــل امنیــت ژئواســتراتژیک اســت.در واقــع مــی تــوان گفــت نیــاز امنیتــی دو کشــور بــه 

رده است.پاکسـتان بـا توجـه بـه تهدیـد اسـتراتژیک       یکدیگر به عنـوان حاشـیه هـای امنیتـی آن هـا را بـه هـم نزدیـک کـ         
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ــه     ــه و در غــرب شــرکایی از جمل هند،ســعی کــرده اســت میــان همســایگان مســتقیم و غیــر مســتقیم خــود در خاورمیان

 ایران پیدا کند تا آن ها بتوانند با حمایت از پاکستان در مقابل هند توازن استراتژیک برقرار کند.

مــدل تبیینــی ژئوپلیتیــک پاکســتان در حــوزه رقابــت وهمکــاری "ر مقالــه ای بــا عنــوان ( د1393محرابــی و اقتــدار نــژاد) (5

بیــان مــی دارنــد : رقابــت ژئوپــولیتکی  "بــاجمهوری اســالمی ایــران )بــا تاکیــد بــر موقعیــت و نقــش آفرینــی منطقــه ای( 

کشـور داشـته باشـد .بـا     میان ایران و پاکستان می تواند تـاثیر بسـیار زیـادی بـر منـافع ملی،امنیـت ملـی و اقتصـاد هـر دو         

این که کشور پاکسـتان دارای چـالش هـای زیـادی اسـت، امـا کـاهش تـنش هـای ژئوپـولیتکی عملیـاتی سـاختن زمینـه              

های همکـاری و از بـین بـردن تقابـل میـان دو کشـور، رقابـت آنهـا را در سـطح منطقـه محتمـل مـی کنـد.درهر صـورت،               

-در ســـطح منطقـــه عـــواملی ماننـــد مســـائل مـــذهبی در همکـــاری و رقابـــت میـــان کشـــورهای ایـــران و پاکســـتان

ــی      ــازی م ــارزی را ب ــش ب ــومیتی نق ــائل ق ــات، ومس ــل، آب، دسترســی وارتباط ــل ونق ــت و حم ــدئولوژیکی،انرژی، ترانزی ای

کننــد .بــه غیــر از همکــاری، توانــایی و رقابــت هریــک از ایــن دو کشــور بســتگی بــه پتانســیل هــای محیطــی،  سیاســت   

 مند منطقه ای وجهانی واستراتژی های خود کشورها دارد.خارجی در قبال کشورهای قدرت

 ادبیات مرتبط با تحقیق

 مفهوم تروریسم

واژه تروریســم در فرانســه بــه معنــی وحشــت و تــرس آمــده و تروریســم بــه اصــل حکومــت وحشــت و فشــار و بــه شــیوه ای کــه در 

ــر   ــان فارســی ب ای ترورمعــادل یــابی نشــده اســت. مطــابق  آن از قتــل هــای سیاســی و تــرور دفــاع گــردد، اطــالق مــی شــود. در زب

لغتض نامه دهخدا، تـرور در زبـان فارسـی بـه معنـی قتـل سیاسـی بـه وسـیله اسـلحه معنـا شـده است.اصـطالح تروریسـم در زبـان                

( . تروریســم بــا مفهــوم جدیــد 39: 1398مــیالدی مــورد اســتفاده قرارگرفــت)محمودی، 2518انگلیســی بــرای اولــین بــار در ســال 

ــی ا  ــود، در پ ــال   خ ــه در س ــر فرانس ــالب کبی ــماره      1789ز انق ــومی ش ــع عم ــه مجم ــد. در قطنام ــرح ش ــیالدی مط در  22/52م

پــارگراف دوم، تروریســم بــه عنــوان اقــدامات جنــایی کــه بــه قصــد ایجــاد وحشــت در عمــوم مــردم و یــا گــروه خاصــی از آن هــا بــا 

ف جـامع و مـانعی از تروریسـم کـه مـورد      بـا ایـن حـال تـاکنون هـیچ تعریـ       اغـراض سیاسـی صـورت مـی گیرد.تعریـف شـده اسـت.       

ــه        ــی و روزنام ــان امنیت ــدارن، کارشناس ــت م ــگاهیان، سیاس ــت. دانش ــده اس ــد ارا./ه نش ــا باش ــازمان ه ــورها و س ــام کش ــق تم تواف

ــای        ــازمان ه ــه طــرز عمــل س ــاریف ب ــه در برخــی از تع ــه طــوری ک ــد. ب ــی دهن ــه م ــی از تروریســم را ارائ ــاریف مختلف ــاران تع نگ

شــود و در برخـی دیگــر از آنهــا بــه انگیــزه و شخصـیت تروریســت هــا پرداختــه مـی شــود، عــده ای نیــز بــه     تروریسـتی تاکیــد مــی 

بنـابراین تعریـف تروریسـم بسـیار مجادلـه برانگیـز اسـت. شـاید بـه همـین دلیـل             شیوه عمـل فـردی تروریسـت هـای مـی پردازنـد.      

مـورد آن هـا از سـوی حکومـت هـا و دیگـر        30د، تعریـف در مـورد تروریسـم وجـود دارد کـه از ایـن تعـدا        212اسـت کـه بـیش از    

نهادهــا بــه کــار گرفتــه مــی شــود.تقریباً یــک صــد کشــور از پایــان جنــگ جهــانی دوم هــدف حمــالت تروریســتی قرارگرفتــه انــد.   

کشـورهایی کـه طـی ایـن دوره در معـرض اقـدامات تروریسـتی بـوده انـد را نشـان مـی دهـد. تقریبـاً دو سـوم ایـن                 2جدول شماره 

ر دو دهـه گذشـته صـورت گرفتـه و کشـورهای محـل وقـوع ایـن حمـالت نیـز هنـوز در معـرض ایـن تهدیـد مـی باشـند.                 حمالت د
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سی و چهار کشـور در ایـن جـدول مسـلمان هسـتند کـه نشـان از آسـیب پـذیری مسـلمانان در مقابـل حمـالت تروریسـتی دارد.بـر               

 104سراسـر دنیـا اتفـاق افتــاده اسـت کـه در طــی آن      رویـداد تروریســتی در  4155حـدوداً  2001تـا   1980اسـاس آمارهـا از سـال    

ــه    ــاب حمل ــدون احتس ــده اند)ب ــته ش ــر کش ــپتامبر(که  22نف ــوده     24س ــاری ب ــالت انتح ــه حم ــوط ب ــته مرب ــداد کش ــد تع درص

 (4:1393است.)اطاعت،دبیری،قاسمی،

 شاخص ها و ویژگی های تروریسم

و تأکید متفکرین رد یر که بیشتر موک زمشتر ییژگیهاو وکه شاخصها د مى شوق طالایسم ورتران عنوه اى به پدید

 باشد :را دارا ست اگرفته ار قران ندیشمندا

 حشتس و وترد یجاا 

نیز تحقق و ها در دل حشت و وعب ر رکاشتن بذف ست که با هدایسم ورنی ترو رواحی از روندایف چشم رین تعاایژگی  ونخستین 

ی و ثانور به طوس بلکه تر، نیستم صلی مجرف اهدس ترو حشت د ویجاا ، خشونتاع نوایگر د .در دمی گیررت معین صواف هدا

 ست.اصلی ف اهدان یگرودقربانی در حشت س و وترد یجاور اتردر لی وست آن ابرع متفر

 ورنه ترراکورطبیعت کو 

ن یمود .رائل نمی شوتی قوغیرنظامی تفاو نظامی رگ، بزدک و کود، مرن زن و یکه میاربطودارد نه راکوریستی طبیعتی کوورترت حمال

یسم  ورگر ترا ایر؛ زحشت کمک می کندس و وترد یجاابه ، ها قائل نیستن نسان امیای تمایزور ینکه ترامی گوید ص ین خصوآرون در ا

 (.32: 1390حاتمی،هند گرفت)اخوار قرآن خطر ض معردر همه د، نظر نگیررا در یا شخص خاصی ف هد

 تروردن پنهانی بودن و بوه غافلگیر کنند 

و ناگهانی ی یستی به حدورترت ند .عملیاده اغافل کشی نیز معنا کرور را صوال  ترو است دن اپنهانی بوی و صل غافلگیرامبتنی بر ور تر

یست ها وربه ترى عامل غافل گیرده از ستفااین انیست. بنابر ن ساآکسی ای برع آن قون ومکان و مازپیش بینی رت ست که قداپنهانی 

 کنند.ب نتخاد اخوی را حمله ن مکان و مازتا  هددفرصت مى 

 سیاسیاف هدا 

ین ماهیت است .بنابراسیاسی ص خااف هدوابه مقاصد ن سیدد و ریط موجواشرع و ضادر اوتغییر د یجاامعموال ، یستیورترت عملیاف هد

 آورد.  یسم ورتران تحت عنوان نمی تورا سیاسی نباشد ف به هدل صووپی درکه ی میزآخشونت ل عماو است ایستی سیاسی ورترت حمال

 یافتگین مازسا 

 ست.ه احی شداطرو یافته ن مازباال سار سطحی بسیات و در یستی به شدورترت یاضعمل
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 خشونت 

ان نباشد نمی تواه یا تهدید همرح و سالد بررکاو حقیقت عملیاتی که با خشونت .در ست اخشونت ، یسمورصلی تری ایژگیهااز ویکی 

 یسم نمی گنجند.ورتری مقوله در خیابانی ی ئی هاهپیمارایا ت و عتصابارق، ایک ساازی نداتیرا .لذد کرق طالآن ایسم برورتران عنو

 مشارکت کم 

ــات  شرکت دم در آن مراز سیعی ده ی وخیابانی که سطح گستری شهارشوو نقالبها اغم ربه  ــوال در عملیــــــ ــد معمــــــ دارنــــــ

 تروریستی تعداد کمی از افراد در پی ترور قرار دارند.

 عمومیی جهت  گیر 

ام قداین ه  ی ایرل و داشموی در به نحودم مرم لی عمووست ک اندود و  ایستی معدورترت یک عملیاه در شرکت کننداد فراهر چند 

قربانی ف هد، قع.در واشته باشد داسطح جامعه در سیعی ب وتازنها بات آند تا عملیار دارنتظاه اکنندور تراد فراحقیقت .در می گیرند ار قر

 .(David c.Rapoport, 1992: 1062)ست ابه مثابه یک کل م عموف بلکه هد، نیست

 تروریسم سیاسی

همچنــان کــه از اســمش پیداســت تروریســم سیاســی در پــی تغییــر وتحــول در جامعــه وتحقــق بخشــیدن بــه اهــداف وآرمانهــای    

هرگونـه نتیجـه  غیرسیاسـی کـه ایجـاد شـود جـانبی وفرعـی محسـوب مـی           .سیاسی واجتمـاعی فـردی ویـا گروهـی خـود هسـتند      

ــر دگرگ .شــود ــتن ب ــرای اثرگذاش ــاعب ــای اجتم ــالمت     -ونیه ــای مس ــیوه ه ــه ش ــا ب ــد آوردن آنه ــه پدی ــی رود ک ــار م ــه ک سیاســی ب

ایــن گونــه تروریســم از ســوی گروههــای کوچــک وبــی بهــره از قــدرت بــه /کــار مــی رود)عبــداهلل  .آمیــزممکن بــه نظــر نمــی رســد

تحـت تـاثیر و نفـوذ      bل (هـدفش از اعمـال قـدرت بـر مفعـو     a(در این نوع تروریسـم تروریسـت بـه عنـوان فاعـل)     155:1386خانی،

مفهـوم آن ایـن اسـت کـه در ایـن نـوع تروریسـم هـدف از         .یعنـی هـدف نهـایی در بیـرون از قربـانی قـراردارد      .است cقراردادن عامل 

بلکــه شــعاع نیسـت وهــدف غــایی مـورد نظــر آنهــا اسـتعالیی وفراتــر فــرد قربـانی یعنــی جامعــه     .تـرور بــه قربـانی خــتم نمــی شـود   

یعنـی تروریسـم سیاسـی بـه قصـد کسـب ویـا حفـظ قـدرت ناچـار اسـت کـه در میـان مـردوم               .اسـت   c وحکومت به عنوان مفعول

ــه معنــای دیگــر تروریســم سیاســی از طریــق ایجــادجو رعــب ووحشــت در میــان مــردم   .وجامعــه نفــوذ ومحبوبیــت کســب کنــد  ب

بـه مـوازات آن بـا اجـرای     .زدودولتمردان ابهت واقتدار حکومـت را شکسـته ومشـروعیت ومقبولیـت آن را بـا چـالش مواجـه مـی سـا         

شگردهای تبلیغاتی مردم را بـا خـود همـراه ودر نهایـت باسـرنگون کـردن حکومـت قـدرت را در دسـت مـی گیرنـد ایـن فراینـد بـه               

 ترتیب موجب بحران های ذیل می گردد :

 بحران مشروعیت.-3نزاع مشروعیت--2بحران اعتماد-1

حکـومتی نیسـت وشـعاع عملکـرد آن بسـیار محـدود وصـرفا در حـوزه          در حالی که هدف در تروریسـم غیـر سیاسـی کسـب قـدرت     

بطـور کلـی مـی تـوان گفـت کـه مرکـزی تـرین وجـه تمـایز ایـن نـوع تروریسـم بـا تروریسـم غیرسیاسـی                 .فردی تعریف مـی شـود  
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در :یــا بــه عبــارت دیگــر تروریســم سیاســی را مــی تــوان ایــن چنــین تعریــف کــرد .(68:1387نــاجی راد سیاســی بــودن آن اســت)

سیاســت بــه کارهــای خشــونت آمیــز وغیرقــانونی حکومــت هــا بــرای ســرکوبی مخالفــان خــود وترســاندن آنهــا تــرور سیاســی مــی  

نیز کردار گروههـای مبـارزی کـه بـرای رسـیدن بـه هـدفهای سیاسـی خـود دسـت بکارهـای خشـونت آمیـز وهـراس انگیـز                ..گویند

ــد    ــی گوین ــی م ــم سیاس ــد تروریس ــی زنن ــ  .م ــردن ب ــدم ک ــد منه ــی مانن ــانی در   حمالت ــارت جه ــازمان تج ــوی س ــای دو قل رج ه

عملیـات تروریسـتی بـه شـمار مـی رود ترورگـری روش حکومـت هـایی اسـت کـه بـا بازداشـت وشـکنجه واعـدام               2001سپتامبر 11

وانــواع آزارهــای غیــر قــانونی از راه پلــیس سیاســی مخفــی مخالفــان را ســرکوب مــی کننــدو مــی هراســانند ویــا روش دســته هــای  

ــه آدم کشــی وآدم دزدی وخرابکــاری دســت مــی زننــد از برخــی   راســت وچپــی اســت کــ ــا هراســاندن دولــت ب ــرای افکنــدن ی ه ب

ــه معنــی کشــتار سیاســی نیــز بکــار مــی رود   ــرور ب ــرور گــر مــی   .جهــات ت ــه کشتارسیاســی دســت مــی زننــد ت وکســانی را کــه ب

ــرن.خواننــد ــاآرامی روی اقتصــاد جهــانی دار  21در دنیــای پیشــرفته ق ــاثیراتی کــه ن ــه دلیــل ت د برخــی از ترورهــا جهــت ایجــاد  ب

 ناهنجاری در کشور خاص و در نتیجه ی آن رکورد اقتصادی در یک یا چند کشور می نماید.

 محدوده مورد مطالعه

 موقعیت ایران و پاکستان در جنوب غرب آسیا

ــه لحــاظ موقعیــت در  ــران ب ــر    کشــور جمهــوری اســالمی ای ــایران را در ب ــی آســیا واقــع شــده و بخــش وســیعی از فالت جنــوب غرب

میگیرد. موقعیت خاص ایـران نیـز کـه در مرکـز ثقـل یکـی از بزرگتـرین شـبکه هـای ارتبـاطی جهـان قـرار گرفتـه اسـت، همچـون                

شــود و از نظــر  پلــی، اروپــا را بــه آســیا و خــاور دور وصــل میکنــد. بــه طــوری کــه از قــدیم االیــام چهــارراه تمــدنها محســوب مــی  

ایــران بــه  "ژئوپــولیتیکی"موقعیــت دریــایی و زمینــی از موقعیــت فــوق العــاده مناســبی برخــوردار مــی باشــد.به طــوری کــه ارزش  

حدی است که هرگونه تغییـری در حاکمیـت آن مـی توانسـته اسـت موازنـه منطقـه ای و جهـانی را بـر هـم زنـد. بـه همـین سـبب               

ــازیگران اصــلی  ــاریخی نقــش تعیــین کننــدهای را در معــادالت قــدرت   "فرامنطقــه ایمنطقــه ای و "ب همــواره در ادوار مختلــف ت

یکـی از دغـدغهها و معضـالت محـیط امنیتــی خـارجی ایـران، دسـت انـدازیهای نهــان و          بـرای ایـران قائـل هسـتند. بـه طــوری کـه      

فــالت ایــران را شــامل مــی شــود کــه در ســرزمین ایــران بخــش عمــده ای از (. 20:1384آشــکار ایــن بــازیگران بــوده اســت)مینایی،

نیمکره شمالی زمـین قـرار دارد. وسـعت کشـور ایـران بـر اسـاس آخـرین مطالعـات یـک میلیـون وششصـد و بیسـت و سـه هـزار و                

موقعیـت جغرافیـایی ایـران در جهـان بسـیار حسـاس و مهـم ارزیـابی مـی           هفتصد و هفتاد و نه کیلـومتر مربـع بـرآورد شـده اسـت.     

رنـه گروسـه محقـق فرانسـوی ایـران را چهـار راه تـاریخ خوانـده اسـت و گروهـی دیگـر از مستشـرقین آن را پـل              شود به طوری کـه  

ــوی،    ــاهری موس ــد. )ط ــی دانن ــرب م ــرق و غ ــین ش ــتان،     (4:1387ب ــورهای ارمنس ــه کش ــمال ب ــه از ش ــت ک ــرزمینی اس ــران س ای

ــتان،      ــه ترکمنس ــاور ب ــزر و از خ ــای خ ــتان ودری ــوری ترکمنس ــان، جمه ــوری آذربایج ــه  جمه ــوب ب ــتان و از جن ــتان وپاکس افغانس

کیلـومتر مربـع بـوده کـه از     1648195دریای عمان و خلیج فـارس واز غـرب بـه عـراق و ترکیـه محـدود اسـت. مسـاحت ایـن کشـور          

جمهـوری اسـالمی پاکســتان،   (.143:1384نظـر وسـعت هفـدهمین کشـور جهـان بـه شـمار مـی آیـد )اطلـس گیتـا شناسـی نـوین،             

 (.1022:1395م، از هند جدا شد)عرفانی، 1947ی آسیا که در سال کشوری مسلمان در جنوب غرب
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 :  موقعیت ایران و پاکستان در جنوب غرب آسیا 1نقشه 

 (http://alwaght.comمنبع : )

ــا مســاحت  ــاد در موقعیــت جغرافیــائی  803943پاکســتان ب  70درجــه عــرض شــمالی و  30کیلــومتر مربــع بــه مرکزیــت اســالم آب

شده کـه از شـمال بـا افغانسـتان و چـین، از شـمال غربـی بـا افغانسـتان، از شـمال شـرقی و مشـرق بـا هنـد                درجه طول شرقی واقع

شـود. مسـاحت پاکسـتان )بـدون     و از مغرب بـا ایـران همسـایه اسـت و از جنـوب و جنـوب غربـی نیزبـه دریـای عمـان محـدود مـی            

(. تقســیمات اســتانی پاکســتان نیــز شــامل اســالم 171:1386کیلــومتر مربــع اســت. ) فاضــلی نیــا، 796095احتســاب کشــمیر آزاد( 

، ســرحد %7/17، سـند   %9/25ایالـت پنجــاب   5آبـاد، پنجـاب، ســند، سـرحد، بلوچســتان و منـاطق قبــایلی اسـت. سـهم ســرزمینی       

 (6: 1393است.)سیمبر و پروازی، %4/3و مناطق قبایلی  %6/33، بلوچستان 4/9%

 یافته های تحقیق

 ذار بر روابط سیاسی ایران و پاکستانگروه های تروریستی تاثیر گ

: ایران در رابطه بـا گـروه هـای تروریسـتی در مرزهـای جنـوب شـرقی کـه هـم مـرز بـا پاکسـتان اسـت،نگرانی جـدی               جیش العدل 

دارد.ایــن گروهــک هــا بــا اســتفاده از پوشــش مــرزی پاکســتان و از داخــل منــاطق مــرزی ایــن کشــور ،علیــه ایــران عملیاتشــان را   

و فرقـه هـای منشـعب از آن هـا بـه نـام جـیش العـدل،و         انجام می دهند.گروهک هـای تروریسـتی جنـوب شـرقی همچـون جنـداهلل       

جـیش النصــر،در اســتان سیســتان و بلوچسـتان ایــران مســتقرند کــه بـا اســتفاده از نــوار مــرز ایالـت بلوچســتان پاکســتان ،اقــدامات     
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در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان    2003خود را عملی مـی کننـد.جیش العـدل کـه یـک گروهـک جـدایی طلـب افراطـی است،سـال          

عبــدالمالک ریگــی رهبــر 2010دامات تروریســتی علیــه نیروهــای نظــامی و شــهروندان غیرنظــامی اعــالم موجودیــت کرد.ســال بــا اقــ

جـیش العــدل در یــک عملیـات اطالعــاتی نظــامی دسـتگیر و در دادگــاه بــه اعـدام محکــوم شــد.هرچند پـس از دســتگیری و اعــدام      

در  .ســتگیری ریگـی بــدون همکــاری پاکســتان میسـر نبــود  ریگی،محمـد عباســی ســفیر پاکسـتان در تهــران مــدعی آن شـد کــه د   

رهبــران و  اسـت داده  نـام  تغییـر  جـیش العــدل  بـه  2012سـال  از جنــداهلل  شـد کـه   مـدعی  و گزارشـی منتشــر  ، 2013سـال اواخـر  

 1990دهـه   درهلل رسـول ا  سـپاه مؤسـس  "درخشـان  مـوال بخـش  "بـرادر  عمـر هسـتند. "مالعمـر "و "فـاروقی صـالح الـدین  "اصلی اش

 ودارد  قبـول را قرائـت  همـین   نیـز ایـران  اسـالمی  جمهـوری  البتـه   شـد. متحـد   پاکسـتان ضـد شـیعی    گروههای نظـامی با  که است

ضـد  بـر  زیـادی   حمـالت   داده انـد.جیش العـدل در  شـکل   راجـیش العـدل   کردنـد، تـرک را جنـداهلل  کـه  رهبرانـی   معتقداست برخی

بعـد،   مـاه  دوگرفـت. گروگـان   بـه  مرزبـان ایـران را   5گـروه  ایـن ،1392بهمـن دراسـت. داشـته   دسـت ایـران  مـرزی  و  امنیتینیروهای 

بــه  را آنهــا ازنفــر چهــار  کــرد ادعــاتــوییتی در العــدلجــیش اینجــا درشــد.آنهــا کشــتهازشــدند؛ امــا یکــیگروگانهــا آزاداز نفــر چهـار  

ایرانـی   مرزبـان  14جـیش العـدل   ،1392آبـان  3اسـت.عالوه بـر ایـن،در    کـرده  آزاد ایـران  سـنی  برجسـته  روحـانیون  خواسـت  خاطر 

 در راقاضــی گــروه یــک ایــن مــاه ،  همــاندر  کــرد.زخمــی ســراوان مــرزی منطقــه  دررا دیگــر نفــر ســه  رســاند وشــهادت بــه  را

ــین دشــهیزاهــدان  ــرد. همچن ــن شــهادت ســه گــروه مســئولیت همــین  1392آذر در ک ــررا ســپاه پاســداران  اعضــایاز ت ــدهب  عه

 (329:  1398گرفت)محمودی و همکاران،

در بــدو امــر حضــور جمهــوری اســالمی ایــران در همســایگی پاکســتان و روابــط حســنه بــین دولتهــای دو کشــور سههپاه صههحابه : 

تر علیـه شـیعیان کاسـته شـود. امـا از آنجـا کـه شـیعیان ایـن کشـور بـیش از دیگـر گروههـا از وقـوع انقـالب                باعث شد از فشار بیش

در ایـران خشـنود و بهـره منـد شـدند، در نتیجـه ایـن تفکـر کـه انقـالب مـذکور مخـتص شـیعیان بـوده و هـدف بعـد آن پاکسـتان                  

سـالمی ایـران بـد بـین نمـود و واکنشـهای منفـی آنهـا         است، سران سیاسی و رهبران گروههـای مـذهبی اهـل سـنت را بـه انقـالب ا      

ــت. نزدیکــی شــیعان      ــه شــیعیان شــدت یاف ــدریج فشــارها علی ــه ت ــی داشــت و ب ــن کشــور را در پ ــران و سیاســتهای ای در قبــال ای

پاکســتان بــه ایــران مخالفــت و مقابلــه گروههــای افراطــی ســنی مــذهب را درپــی داشــت. گروههــایی در درون جامعــه اهــل ســنت  

اعالم وجود نمودنـد کـه هـدف اصـلی خـود را مقابلـه بـا گروههـایی عنـوان نمودنـد کـه بـه نـوعی خواسـتار وقـوع انقـالب                 پاکستان 

م بـه پیشـگامی یکـی    1985اسالمی به سـبک ایـران در پاکسـتان بودنـد. یکـی از ایـن گروههـا سـپاه صـحابه بـود کـه در سـپتامبر             

ــ  ای وهــابی شــکل گرفــت و بــه ســرعت گســترش یافــت. ظهــور  از چهــره هــای جمعیــت علمــای اســالم و تحــت تــأثیر اندیشــه ه

نیروهــای ضدشــیعی از جملــه ســپاه صــحابه و اهــل حــدیث، بــه دلیــل مقابلــه بــا نفــوذ ایــران در منطقــه بــه وجــود آمــد . باورهــا و  

عقایــد ایــن گــروه در بســتر باورهــای ســلفی رشــد کــرده اســت و جــزء پیــروان مکتــب دیوبنــدی بــه شــمار مــی رود.ایــن گــروه از   

راطی ترین گروه های مذهبی این کشور اسـت و همـه یـا عمـده فعالیـت هـای آن بـر محوریـت ضـدیت بـا شـیعه مـی باشـد. ایـن               اف

گروه تـاکنون فعالیتهـای خشـونت بـار زیـادی ماننـد حملـه بـه عزاداریهـا، مراکـز فرهنگـی، تـرور افـراد و شخصـیتهای مهـم شـیعه                 

ــن حز  ــدا حمــالت تروریســتی ای ــر،   انجــام داده اســت. در ابت ــا در ســالهای اخی ــود. ام ب،بیشــتر متوجــه اعضــای نهضــت جعفــری ب

سیاسـتمداران، حقوقـدانان، بازرگانـان، کارمنــدان و مـدیران دولتـی شــیعه مـذهب را نیـز آمـاج حمــالت تروریسـتی خـود قــرار داده           
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ایـران در الهـور   است .از جمله اقـدامات سـپاه صـحابه علیـه ایـران، تـرور صـادق گنجـی مسـئول خانـه فرهنـگ جمهـوری اسـالمی              

 (.392:  1398و محمدعلی رحیمی سرپرست خانه فرهنگ جمهوری اسالمی ایران در مولتان است)محمودی،

ــی       طالبههان ــتان و حت ــی در پاکس ــی و امنیت ــی ، سیاس ــاعی ، فرهنگ ــای اجتم ــرین نیروه ــده ت ــی از پیچی ــتان یک ــان پاکس : طالب

منیـــت منطقـــه ای و بـــین المللـــی را تهدیـــد مـــی  جنـــوب آســـیا بـــه شـــمار مـــی رود کـــه امنیـــت داخلـــی پاکســـتان ، ا 

ــد)ثالثی، ــه     1:1389کن ــر اینک ــه؛عالوه ب ــای تروریســتی و بنیادگرایان ــری ه ــت گی ــدامات و جه ــه اق ــا توجــه ب ــان پاکســتان ب (. طالب

باعث چالش های داخلی و امنیتـی بـرای پاکسـتان مـی شـوندبه همـان میـزان منطقـه را بـا چـالش هـا و تهدیـدات بـزرگ امنیتـی               

رو خواهند کرد.با توجه بـه بـا توجـه بـه پیونـد تشـکیالتی میـان ایـن گـروه و القاعـده،آنها بـا حمایـت هـا و کمـک هـای خـود                 روبه 

بــه القاعــده باعــث رشــد اقــدامات تروریســتی و خشــونت آنهــا در منــاطق مختلــف و رشــد بنیــاد گرایــی افراطــی خواهنــد شــد. بــا   

اخیـر منـاطق منـاطق خودمختـار قبـایلی پاکسـتان پناهگـاه و محـل امـن           توجه به هم مـرز بـودن ایـران و پاکسـتان،در چنـد سـال      

آموزش و تردد گـروه هـای تروریسـتی شـده اسـت کـه در نقـاط مـرزی علیـه ایـران فعالیـت مـی کننـد.این گـروه هـا کـه اکثـر در                  

ش مـی بیننـد و   مناطق مرزهای شرقی  فعالیـت مـی کننـد؛در منـاطق قبـایلی پاکسـتان و در میـان گـروه هـای عضـو طالبـان آمـوز            

از افکار بنیاد گرایانه آنها تـاثیر مـی پذیرنـد و بـرای انجـام اقـدامات تروریسـتی در ایـران برنامـه ریـزی مـی کنند)احمـدی و بیـداهلل              

 (.33:1391خانی،

 روابط سیاسی ایران و پاکستان در مقابله با پدیده تروریسم در جنوب غرب آسیا

سـپتامبر بـه طـور خـاص بـه روابـط بـا پاکسـتان از چشـم           11اسـالمی بـه طـور عـام و      جمهوری اسالمی ایران نیـز بعـد از انقـالب   

ــراب، پاکســتان      ــان و اع ــراق تضــادهای ایرانی ــران در ع ــدازد. در تالطــم مســائل جنــگ ای ــداز امنیــت ژئواســتراتژیک نگــاه مــی ان ان

ــوپلیتیکی و ژئواســت     ــی و ژئ ــل مســائل فرهنگ ــه دلی ــران ب ــرای ای ــط ب ــی رواب ــع نزدیک ــرین منب ــود.بهت ــرای 11راتژیکی ب ــپتامبر ب س

افزایش تروریسـم و خشـونت در افغانسـتان و سـپس پاکسـتان، ایـران را ترغیـب کـرد تـا بـرای درامـان مانـدن از تنـدروی و سـلفی               

ــانی،        ــداهلل خ ــد)جوادی ارجمند،بی ــترش ده ــتان گس ــا پاکس ــود را ب ــای خ ــاری ه ــم همک ــری و تروریس ــران  در 161: 1392گ (ای

تــاثیر گــذار خــود را اثبــات کــرده اســت .افــزایش تــدابیر امنیتــی در مرزهــا بــا هــدف جلــوگیری از ورود مبــارزه بــا تروریســم نقــش 

هــای رویکــرد (https://parstoday.com تروریســت هــا بــه داخــل ایــران ازجملــه اقــدامات بــرای مقابلــه بــا تروریســم  اســت .) 

پاکسـتان بـرای ایجـاد نیـروی واکـنش سـریع مشـترک در         یافتـه ،توافـق ایـران و   مشترک برای مقابله بـا تروریسـم و جـرائم سـازمان    

مرزهــا بــرای مقابلــه بــا گروههــای تروریســتی از نمونــه هــای همکــاری و روابــط دو کشــور ایــران پاکســتان در مقابلــه بــا تروریســم   

 ی شوم تروریسم در امان باشند.  است تا دو کشور در مقابل این همکاری ها از پدیده

 نتیجه گیری

های عمیق داشــته و بروز و ظهور آن نه امری  ای جهانی اســت. این جهانی بودن، مبیّن آن اســت که تروریســم ریشــهتروریســم، پدیده

ــطحی و مبتنی بر انگیزه ــت؛ با این حال به نظر   س ــانی اس ــاختار جوامع انس های موقتی یا فردی و پراکنده، بلکه متأثر از اختالل در س
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سم متأثر از   می سد تروری ست. در نظام بین   گرایی و بیعدالتی، یک جانبهها بیقرن ر سانی ا های  المللی جدید دولتتوجهی به کرامت ان

های خود از اســـتعمارگران تاریخ و با طرح مفاهیم توســـعه و عدالت، این معضـــالت  جدید تالش نمودند تا با نمایندگی مطالبات ملت

سوس که این مط    شعار  البات در گردونهساختاری را تقلیل دهند. اما اف شته بود، تأثیر   که برخی قدرت« آزادی»ی  ها پرچم آن را برافرا

های جهانی، روشن است که تروریسم، فرایندی  المللی باقی نگذاشت. در بعد هنجاری و رابطه میان ترور و ارزشای بر روابط بینشایسته

ــالم ودر مبانی نظری و عملی انقالب     های اخال ها و ادیان و آموزه  ی فرهنگ مذموم و مطرود در همه   ــت. در فرهنگ ایران و اسـ قی اسـ

عدالتی در جهان دانست. در  توان بیترین علت را میاسالمی نیز همین نگاه مورد تأکید است. تروریسم، دارای علل متعدد است و، اصلی

سته    ضای ب صار گرف المللی که مدیریت امور جهانی را برخی قدرتی بینف کنند، ارعاب و  ها را پایمال میته و حقوق دیگر ملتها در انح

ضمین این بی ترساندن مردم به منزله  سم،   ها رخ میعدالتیی ابزاری برای ت نمایاند.عالوه بر این با در نظر گرفتن چند بعدی بودن تروری

شکل   ه ویژه به رابطهتوان با تمرکز بر تنها یک علت، موجبات امحای کامل آن را فراهم کرد، بلکه بدون توجنمی سلطه با  گیری  ی نظام 

توان در روند مبارزه با تروریسم توفیق یافت.جهانی شدن مدیریت مبارزه با تروریسم هم از معیارهای توفیق در     المللی نمیتروریسم بین 

ست. جهانی بودن پدیده  راهبرد بین سم ا شدن مدیریت    المللی مبارزه با تروری ستلزم جهانی  سم، م ست. با در نظر    ی تروری مبارزه با آن ا

توان نظام کنش و واکنش در برابر  ی جهانیان از آن در آسیب و رنج هستند، نمی  ای جهانی است و همه که تروریسم، مسئله  گرفتن این

ــتآن را به مجموعه ــمار از بازیگران بینای معدود و انگش ــتاوردهای چنین روندی دلخوش کرد.ش با تکیه   المللی محول نمود و به دس

شه   سیاسی یا ترجیح منافع یک یا چند بازیگر بین  صرف بر یک اندی سیاره   المللی، نمیی  توان فرایندی جهانی از امحای ترور را در این 

شک، نگرانی  شارکت جهانی می تجربه نمود .بدون  سم رنج می   طلبد و همههای جهانی، مدیریت و م شاری که از تروری برند،  ی افراد و اق

روابط ایران وپاکستان سابقه ای طوالنی دارد. این روابط برخاسته از دیدگاهها و میراث مشترک      ر این نظام مشارکتی سهیم باشند   باید د

فرهنگی و سیاسی دو کشور است ، میراث مشترکی که طیف وسیعی از مسائل فرهنگی ، زبانی و مذهبی را در بر می گیرد و تاریخچه          

شرقی مثل پاکستان بر          کشورهای هم  ای طوالنی دارد. ضعیف و ناتوان هستند، کشورهای  سایه ایران اغلب، در برقراری امنیت داخلى 

قسمت عمده ای از خاک خود به لحاظ امنیتی کنترل ندارند و این امر باعث افزایش مشکالت کشور در زمینه پدیده تروریسم و قاچاق      

سایه به صورت مستقیم در ناامنی مناطق مرزی تأثیر گذاشته و مسئولیت        کاال شده است. وجود اغتشاش و بی ثباتی در کشورهای هم    

ــائل امنیتی مرتبط با     ــت .یکی دیگر از مس ــاخته اس ــکل س نیروی انتظامی را به عنوان یکی از ارکان مهم در برقراری امنیت دچار مش

شورهای قدرتمند با عملیات خرا            ست ها با حمایت ک ست. تروری سم ا سئله تروری سایگان م بکاری، گروگان گیری، بمب گذاری در  هم

مناطق حساس و راهبردى، امنیت کشور را به مخاطره می اندازند.مقاله حاضر با هدف بررسی روابط سیاسی ایران و پاکستان در مقابله          

سیا          ست .نتایج این پژوهش بیان می کند،روابط  شته تحریر در آمده ا سیا به ر سم در منطقه جنوب غرب آ سی ایران و   با پدیده تروری

پاکستان در مقابله با پدیده تروریسم حول محور تحرکات گروه هایی تروریستی همچون جیش العدل، سپاه صحابه و طالبان شکل می         

ــلفی گری نیز جلوه ی دیگری از روابط     11گیرد. همچنین حوادث پس از  ــونت و نیز تندروی و س ــم و خش ــپتامبر، افزایش تروریس س

ت. با توجه به اینکه ایران و پاکستان در ایالت بلوچستان نزدیک به هزار کیلومتر مرز مشترک دارند و برای هر  سیاسی دو کشور بوده اس    

دو طرف تامین امنیت در این منطقه اهمیت بســیاری دارد.و کشــور جمهوری اســالمی ایران و جمهوری اســالمی پاکســتان در معرض  

سم قرار دارند.   تبعات پدیده شوم تروری سم  ی  شور در منطقه       تروری سبات دو ک سن منا سیب جدی بر ح ی مرزی وارد کرده  که امروزه آ
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ی  ی تروریسم صورت بگیرد و حتماً آیندهتری در مقابله با پدیدههای گستردهکند که همکاریاست،طبیعتاً منافع هر دو کشور حکم می  

شن همکاری شفاف ها در این زمینه رو ست   تر خواهد بود.کما اینکه افزایتر و  ش تدابیر امنیتی در مرزها با هدف جلوگیری از ورود تروری

 ها به داخل ایران ازجمله اقدامات برای مقابله با تروریسم  است.

 منابع و مآخذ

ــلنامه               1391احمدی،حمید،بیداهلل خانی،آرش)     (1 ــتان: علل پیدایش، ماهیت و چالش های امنیتی، فصـ (طالبان پاکسـ

 ،بهار42،دوره1سیاسی،شماره مجله دانشکده حقوق و علوم  -سیاست

ــتانی،علی)  (2 ــبس ــغر،ش ــلنامه آفاق   1390افتخاری،علی اص ــم،فص ــالمی ایران در مقابله با تروریس (راهبرد جمهوری اس

 امنیت،سال چهارم،شماره دوازدهم،پاییز

سم)  (3 شهرها      (،اولویت بندی مکان1393اطاعت،محمدجواد اطاعان،دبیری،علی اکبر وکرمی، قا سیب پذیر کالن  های آ

سه مراتبی         سل ستفاده از مدل تحلیل  ستی با ا ،مجموعه مقاالت هفتمین کنگره انجمن AHPدر برابر حمالت تروری

 ژئوپلیتیک ایران

 ( واحد پژوهش و تالیف گیتا شناسی انتشارات گیتاشناسی1387اطلس جامع گیتاشناسی )  (4

ــتان با تأکید بر  1392جوادی ارجمندی،محمد جعفر،بیداهلل خانی،آرش) (5 ــتراتژیکی روابط ایران و پاکس ( تحلیل ژئواس

 عامل امنیتی، فصلنامه پژوهشهایروابط بینالملل، دوره نخست، شماره نهم، پاییز  

( تحلیل ژئواســـتراتژیکی روابط ایران و 1391جوادی ارجمند،محمدجواد و بیداهلل خانی،آرش و رضـــایی زاده،پیمان) (6

 ،فصلنامه مطالعات شبه قاره،دانشگاه سیستان و بلوچستان،سال چهارم،شماره دوازدهم،پاییزپاکستان بر عامل امنیتی

، فصلنامهی تحقیقات ،سیاسی و بین المللی، سال بیستم، شماره         »(تروریسم از دیدگاه اسالم  1390حاتمی، محمدرضا)  (7

 ششم

ضا و پروازی،خدیجه)    (8 ستان، همایش ملی   ک مرز ایران و تعیین مولفه های تاثیر گذار بر ژئوپلیتی (1393سیمبر،ر پاک

 مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری،پارس آباد مغان

ــا و همکاران)  (9 ــیمبر،رض ــتان)1395س ــلنامه مطالعات  1394-1364( تحلیلی درباره ماهیت روابط ایران و پاکس (، فص

 ،زمستان4،شماره5سیاسی جهان اسالم،دوره

انتشارات سازمان « غرافیا و استراتژی ملی ایران )با تاکید بر استراتژِ سیاسی(ج( » 1387طاهری موسوی، معصومه) (10

 جغرافیایی نیروهای مسلح

 ( ژئوپلیتیک شیعه،قم ،شیعه شناسی،چاپ اول1386فاضلی نیا،نفیسه،) (11

ن، مجله  پاکستاان و یرابط در روامنیتی ا  -سیاسیی ییهااگروا( تحلیل 1395فدوی،حبیب اهلل و کنعانی،مهدی)      (12

 ، زمستان29، شماره 7پژوهش های سیاسی و بین المللی،دوره 

 ( تروریسم شناسی،نشر ابرار معاصر1386عبداهلل خانی،علی) (13
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ــتان، مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در  1395عرفانی،محمد نظیر) (14 ــه یابی بحران تکفیر در پاکس (ریش

 جهان اسالم ،آبان

 روریسم،انتشارت وزارت خارجه،دفتز مطالعات سیاسی و بین المللی( جهانی شدن ت1385ناجی راد،محمدعلی) (15

(مبارزه با تروریســم؛ راهبردی مؤثر در تحقق  صــلح عادالنه جهانی،فصــلنامه  1391نمامیان،پیمان،بیگ،محمد ســهراب) (16

 ،بهار6،شماره 3مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی،دوه 

ــا و اقتدار نژاد،محمد) (17 ــتان در حوزه رقابت وهمکاری باجمهوری ( مدل ت1393محرابی،علیرض بیینی ژئوپلیتیک پاکس

ــتان و    ــیس ــگاه س ــبه قاره دانش ــلنامه مطالعات ش ــالمی ایران )با تاکید بر موقعیت و نقش آفرینی منطقه ای(،فص اس

 بلوچستان،شال ششم،شماره بیستم،پاییز

و پاکســتان،فصــلنامه پژوهش های  ( تبیین مدل ژئوپلیتیک روابط ایران 1396محمدی،حمیدرضــا و احمدی،ابراهیم) (18

 ،تابستان2،شماره 49جغرافیای انسانی،دوره 

سال     1398محمودی،محمد) (19 سم از  ستان در مقابله با پدیده تروری تا   2001( طراحی الگوی روابط امنیتی ایران و پاک

 ، رساله دکتری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.2017

سال     ( الگوی رواب1398محمودی،محمد و همکاران) (20  2001ط امنیتی ایران و پاکستان در مقابله با پدیده تروریسم از 

 پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی سال دوازدهم، شماره اول، زمستان.-، فصلنامه علمی2017تا 

امنیت  (بررسی جایگاه و موقعیت ژئواکونومیک جمهوری اسالمی ایران و نقش آن در تامین و ارتقاء 1384مینایی،مهدی) (21

 ، تابستان6ملّی،فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال دوم، شماره

22( David C.Rapoport, Terrorism Encyclopedia of Government and Politics, (London, 

Routlege,1992 

23( http://alwaght.com 

24( https://parstoday.com 

 

 

  

http://alwaght.com/


 

487 
 

در  طرح جمهوری اسالمی ایران در رابطه با صلح منطقه ای هرمز و نقش آن ارزیابی    

 امنیت منطقه ای خلیج فارس 

  3، مهدی الیاسی2، علی توحیدیان 1علی محمد پور

 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران 1

 mohamadpor1976@yahoo.com 09122788661(: نویسنده مسئول( 

towhidain.ali@gmail.com دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بحران دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران،2

gmail.com74hdlycm@ کارشناسی ارشد مدیریت بحران دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران،دانشجوی  3

 چکیده

دهد که ثبات، امنیت و نظم این منطقه دستخوش فارس نشان میغرب آسیا و خلیججنوب وضعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک منطقه 

جایگاه  الملل به دلیلدر سطح بین فارس خلیج فراوان گردیده و واگرایی در این منطقه در باالترین حالت ممکن قرار گیرد. دگرگونی

ای ای و فرا منطقهی منطقههابه شدت مورد توجه قدرت، در تأمین انرژی جهانویژه اش بهئوپلیتیکی ویژهاستراتژیک و ژاهمیت و 

این نفت مورد نیاز جهان از  از و بیش از نیمی تتنگه هرمز و خلیج فارس کلید حیات و شاهرگ تداوم زندگی غرب اسباشد.  می

فارس است و بیشترین گستره جغرافیایی و  ایران بزرگترین کشور خلیج. المللی دارد اهمیت بینهرمز تنگه  روایناز گذرد، می تنگه 

 ای تنگه هرمز هست.ارزیابی طرح امنیت منطقه تحلیلی درصدد_با روش توصیفی پژوهشاین  .مواضع حفاظتی را در این منطقه دارد

ایران قرار داده که در  جمهوری اسالمی را در اختیار فارس موقعیتی دهد که تنگه هرمز در دهانه خلیجهای پژوهش نشان مییافته

ای ما، مورد ارزیابی و توجه قرار ت و محاسبات ژئوپلیتیکی توسط کشورهای مختلف در مورد موازنه قدرت منطقهالتمامی معاد

و امنیت این تنگه را به امنیت تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی با اقتصاد کشورهای صنعتی گره خورده مسئله گیرد. از سوی دیگر می

نگرانی از افزایش تنش، لذا  .ه استتبدیل کرد دنیابرای اقتصاد جهان و تأمین امنیت انرژی  و بزرگ شکل یک چالش راهبردی

 بر محور امنیت انرژی قرار دارد، همه کشورها را به ضرورت ایجاد یک طرح امنیت اًکه عمدتدر منطقه ثباتی و منازعه احتمالی بی

ابتکار صلح هرمز»طرح  2019فارس متمایل کرده است. بر این مبنا، در اواخر سپتامبر  جمعی در منطقه خلیج دسته
211
مجمع در« 

و وزیر امورخارجه طی چند مقاله و مصاحبه در  شدمطرح  توسط رئیس جمهور جمهوری اسالمی ایرانعمومی سازمان ملل متحد

اصلی ارائه چنین طرحی درحال حاضر تاکید بر این نکته است که ایران نیز همانند  مورد دامنه و اهداف این طرح توضیح داد. هدف

 .المللی است ای و بیندیگران از افزایش تنش در منطقه نگران بوده و در تالش برای سازگار کردن منافع ژئوپلیتیک منطقه

 نمی ایراالجمهوری اسای،  منطقهامنیت  ،دهنکمربند شکن ژئوپلیتیک،، هرمز تنگه ،فارس خلیج واژگان کلیدی :

                                                           
211 Hormoz peace Endeavor

mailto:mohamadpor1976@yahoo.com
mailto:mohamadpor1976@yahoo.com
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 مقدمه

خلیج  بودن ل اهمیت راهبردیالیشود. یکی از د محسوب می در جهانمهم و یکی از مناطق راهبردی به صورت  منطقه خلیج فارس

نظام سیاسی منابع انرژی به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای ژئوپلیتیکی در درواقع  وجود تنگه هرمز است. به این صورت که ،فارس

ت میاه نیز ی تاریخیها نگه هُرمز بطور خاص در طی دورهالبته ت .کندالمللی کشورها ایفای نقش میت بینالکنونی جهان در تعام

لل مالی در سیاست بینمللی این تنگه، نقش مهمالو با توجه به جایگاه بین خود را داشتهتیک یژئوپل و ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک

رب متصل عان و دریایعمفارس را به دریای ان را از یکدیگر جدا و خلیجعمای است که ایران و . این تنگه آبراههه استنمودایفا 

های بزرگ عنوان مهره اصلی بازی در دست قدرت خاورمیانه به عنوان یک منطقه استراتژیک بزرگ، بهصورت کلی درواقع به .کندمی

الجیشی داشته و ترانزیتی، موقعیتی سوقاظ واره به لحمص، هخاطور  م و تنگه هرمز بهعاطور  بهفارس  خلیج. در این میان باشدمی

در صورت دستیابی به چنین موفقیتی،  اًماند تا بر آن تسلط یابند زیرا مسلبوده این مهم قدرت، درصدد طالبین دلیل، بازیگران مبه ه

لت درگیری هلند، پرتغال عتوان  زمینه می رقبا قرار خواهد گرفت. با این پیش سایر نسبت به یبرتر باالتر و دولت فاتح در موقعیت

متوجه شد. در آن دوره البته، بحث انرژی و نفت، درک کرد و درستی  ار برای تسلط بر این آبراه جهانی را بهمو بریتانیا در دوره استع

است.  دادهسوق میارگر را به این خطه مهای استعده که قدرتفارس بو ترانزیتی خلیجویژه یت نداشت و تنها، موقعیت عچندان موضو

ها، لت شد تا قدرتعید برزم مهای زندگی بشر، بحث انرژی هنوان یکی از قطبه عشدن نفت بح جهانی دوم و مطر گاما پس از جن

در  تهدیدات امنیتی دارند. ازجملهای نقش چشمگیر و موثری در بروز های منطقهقدرت همین دلیلبه  .فارس چشم بدوزند به خلیج

ای بوزان است که خاورمیانه از جمله مناطقی است که این نظریه بر شاکله این پژوهش طرح نظریه مجموعه امنیتی منطقهبخشی از 

های ها و تضادها، نیازهای اقتصادی و پیوندهای فرهنگی و قومی از جمله متغیرکند. همجواری، هویت مشترک، شباهتآن صدق می

از  ،مستلزم ساختاری مشارکت جویانه بر پایه اعتماد سازی است در واقع ایای هستند. ایجاد امنیت منطقهمجموعه امنیتی منطقه

پذیر این رو استراتژی امنیتی جمهوری اسالمی ایران برای دستیابی به امنیت در چارچوب تعامل سازنده با کشورهای منطقه امکان

 .زدایی و غیر امنیتی کردن استراتژی امنیتی ایران در منطقه تبلور خواهد یافتنیازمند تهدید خواهد بود که این امر

فارس شد. از  ایران در آغاز قرن بیستم، توجه دولت ایران معطوف به خلیج ببا کشف نفت در جنوباید به این مهم توجه نمود که 

های زیادی در مناطق جنوبی گذارینفت سرمایه ردید. با افزایش صادراتفارس متمرکز گ این زمان به بعد منافع ملی ایران در خلیج

گرفت کشور صورت گرفت. به موازات آن با افزایش درآمدهای نفتی ایران بر حجم واردات کشور نیز که عمدتاً از خلیج فارس صورت می

 الکشور نام گرفت. بنابراین با توجه به مطالب بافارس و تنگه هرمز شریان حیاتی  خلیج 1970که از آغاز دهه  افزوده شد، به طوری

فارس و تنگه هرمز در زیر ساختار منطقه برای ایران است. که باعث به وجود آمدن  هرچند برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیکی خلیج

تضمن امنیت، ثبات شود. همانطور که اشاره شد این وضعیت از یک سو م حال خطرناک برای ما می وضعیتی ممتاز، حساس و درعین

بنابراین با توجه به ها است. ها و ظرفیتثباتی و عقیم گذاردن فرصتبی ،و رشد اقتصادی است و از سوی دیگر در بردارندِ ناامنی

بر محور امنیت انرژی قرار دارد، همه کشورها  اًنگرانی از افزایش تنش، بی ثباتی و منازعه احتمالی که عمدت»مطالب پیش گفته شده، 

درواقع از یکسو  .(1398)دنیای اقتصاد، « را به ضرورت ایجاد یک طرح امنیت دسته جمعی در منطقه خلیج فارس متمایل کرده است

دی کشورهای عربی پذیری نظامی، سیاسی و اقتصاای، آسیبهای نظامی درون منطقههای احتمالی آمریکا در تنشناامیدی از حمایت

فارس در برخوردهای احتمالی نظامی و سیاسی و قدرت نظامی و نفوذ سیاسی جمهوری اسالمی ایران و متحدانش در  حوزه خلیج
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های زیادی در بین این کشورها ایجاد فارس نگرانیاست که افزایش سطح بحران خلیجمنطقه تحت عنوان محور مقاومت باعث شده

شان ترین بحران نظامی را تهدیدی جدی علیه تمامیت ارضیکوچک که امارات، قطر و کویت مثل بحرین، یایخصوص کشورههکند. ب

ها ای قرار دارد، برای آنکنند و لذا ارائه چنین طرحی از سوی جمهوری اسالمی ایران که در اوج قدرت و نفوذ منطقهقلمداد می

بر این مبنا، حسن روحانی رئیس جمهوری  (.1398شکده راهبردی تبیین، )اندی فرصتی تاریخی است که بایست غنیمت بشمارند

را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کرده و محمد جواد ظریف « ابتکار صلح هرمز»طرح  2019ایران هم در اواخر سپتامبر 

هدف اصلی ارائه چنین طرحی در حال  وزیر امورخارجه در طی چند مقاله و مصاحبه در مورد دامنه و اهداف این طرح توضیح داد.

حاضر تاکید بر این نکته است که ایران نیز همانند دیگران از افزایش تنش در منطقه نگران بوده و در تالش برای سازگار کردن منافع 

ای تنگه هرمز قهارزیابی طرح امنیت منطهدف از نوشتن این پژوهش   .(1398)دنیای اقتصاد،  المللی استای و بینژئوپلتیک منطقه

می تواند داشته باشد فارس و تنگه هرمز  در برقراری امنیت منطقه خلیج «مریکاآمطالعه موردی »های بزرگ و همچنین نقش قدرت

 است.

 مبانی نظری

 برون الگوهایکرد.  تقسیم سیستمی و درون سیستمیبرون دو دسته به توانرا می امنیتی الگوهای ،کالن بندیتقسیم در یک

 رخنه ایمنطقهسیستم سیاسی گیریهایدر روند تصمیم ایمنطقه خارج المللیبین بازیگران ومشارکت دخالت تجلّی که سیستمی

 .تاس "خارجی قدرت یک هژمونی" مدل آنهاهمین اولین دارند که مختلفی باشند انواعاقتدارآمیز می ایگونه به یافته

را  ثبات تنها راه استوار است ایگر غیرمنطقهمداخلهقدرت یک و سیطرة با سلطه همراه مراتبی سلسله بر ایجاد نظام الگو که این

 مستقیم وغیر مستقیم هژمونی دو نوع باب در این داند، کهمی خارجی قدرت آمیز یکرفتار تفوقبر اساس قطبی یک امنیتی الگوی

 ایمنطقه بر زیر سیستم ایمنطقه خارج قدرت یک برتری بر مبتنی مراتبی سلسله نظام نوع یک مستقیم . هژمونیاست تشخیص قابل

 یک انبةجیکو دخالت حضور مستقیم بر مبنای مستقیم هژمونی . مدلگر استمداخله سیستم وسیلةبه آن امور امنیتی و تعیین

سازد. می را فراهم ناحیه در آن قطبی تک امنیت سیستم برقراریموجبات که است خاص ایمنطقه امنیتی در ترتیبات خارجی قدرت

 :اجرا درآید مرحلة به و قانونی غیرقانونی صورتتواند بهمی مدل این

از  که استوار استخاص ایدر منطقه خارجی قدرت یک حضور استعماری بر مبنای ونیهژم نوع این: غیرقانونی مستقیم ـ هژمونی 1

 قدرت مثابةبریتانیا به و حاکمیت م1622تا  م1507از،  منطقهبر این پرتغالیان تسلط. است بوده مورد استفاده فارسدیرباز در خلیج

 اعالم دنبال به (R.D..F)سریع واکنش نیروهای از تشکیل پس فارس امریکا بر خلیج وقتف و حتی 1971تا 1622از  بالمنازع بحری

 امنیتی ، سیستمامنیتی الگوی این کنندگاناعمال زعم . بهاست هژمونینوع بارز این هایاز نمونه 1980 دهة کارتر در ابتدای دکترین

در  سیاسی ثباتی کودتا وبی و یا وقوع ایمنطقه وسیع ، یا بروز جنگدر منطقه خارجی قدرتهای دخالت مانع مزبور قطبی تک

گر مزبور مداخله قدرتهای و استیالجویی ، انحصارطلبیطلبیقدرت از انگیزة بیشتر ناشی گمان این گردد کهمی منطقه کشورهای

 منطقه و سنتی تاریخیتوازن فارسدر خلیج ویژهبه خاص ایدر منطقه خارجی حضور نیروهای هک داده نشانتجربه وگرنه استبوده

 و نزاع تشنج موجبات در نهایت مستقیم نظامی ابزارهای از طریقبیرونی قدرت یک جوییبرتری و خواهد زد. چرا که زده را برهم

 .خواهد ساخترا فراهم ایمنطقه
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کشور  ویک خارجی مسلط قدرت یک میان ـ امنیتی دفاعی پیمان بستن هنگام بیشتر به مدل این: قانونی مستقیم هژمونی-2 

 ده ـ دفاعیامنیتی ، دو کشور پیمان1990 تاریخ به منعقدهامریکا ـ کویت در قرارداد دو جانبه که گونهیابد. همانمی تحقق ایمنطقه

-نشینو اکثر شیخ متحده ایاالت بین دوجانبه امنیتی ترتیب نوع این فارسخلیج دوم از جنگ پس با یکدیگر منعقدکردند که ایساله

و قطر  ، بحرینعربی متحده نظیر امارات با کشورهایی دفاعی انعقاد قراردادهای . امریکا از طریقیافت تحقق فارسخلیج حاشیه های

امر  این گردید کهبیگانه نیروهای بر اتکاء به مبتنی فارسخلیج امنیتی الگوی ترتیب و بدین استوار ساخت خود را و سیطره سلطه

 را فراهم فارسخلیج ثباتیبی موجبات ایجاد نکرد بلکه پایدار را درمنطقه تنها امنیتی افزود و نه ایمنطقه و درگیری خود، بر تشنج

 تضمین آنها به نیاز کاذب از یکسو و منطقه دولتهای نظامی ضعف بنابرایننهاد.  افول رو به ایصرفاً منطقه هایطرحگونهآورد و بدین

را  ایمنطقه ورهایکش جمعی را پایدار و استقالل برتر خارجی قدرتیک مستقیم سیاسی گر، سلطهمداخله بزرگ قدرتهای امنیتی

 .سازدمیدچار مخاطره

 خود قرار دهد، گرچه الحمایةرا عمالً تحت خاصای، منطقهخارجی قدرتی یابد کهمی تحقق بیشتر زمانی غیرمستقیم اما هژمونی

 موجباتشود کهگر اجرا میمداخله قدرت الوداد در قبالکاملة دول الگو عمالً شرط در این خود ندارد. قیمومت را تحت قانوناً آن

 قابل و غیرنهادینه نهادینه نیز دو مدل بارهآورد. در اینمیآمیز را فراهمبرتری الگوهای غیرمستقیم و تحمیل قدرت آن سلطة تحکیم

 .است تشخیص

وحضور  ایمنطقه سازمانی گر از طریقمداخله رتر قدرتیب نقش ایفای معنای مزبور به مدل :نهادینه غیرمستقیم هژمونی (اول

نهاد  با ایجاد این ایمنطقه گر خارجمداخله قدرتمعنا که باشد. بدینمی ایمنطقه ایغیر عضو در اتحادیه قدرت یک غیرمستقیم

 از باواسطه هژمونی بر مبتنی مزبور قطبی تک امنیتی سیستم. دارد منطقه بر خود تفوق و سیطره  سازیدر نهادینه سعی ایمنطقه

در  فارسخلیج همکاری شورای گردید. تشکیل تحمیل فارسبرخلیج اسالمی انقالب پیروزی از پس بیشتر ایمنطقه سازمان طریق

، قطر ، بحرینعربی متحدة ،اماراتسعودی ، عربستانکویت امریکا یعنی ابرقدرت از حامیان ( متشکل1359)اسفند 1981 مارس 22

 بود. امریکا با سیطره اسالمی دولت این سازی و منزوی ایران اسالمی جمهوری دور به کمربند امنیتی برپایی بیشتر درجهت و عمان

 را تضمین امریکا در منطقه نامشروع منافع ،عربی ورهایکش امنیت مدافع نقش کرد با ایفای نهاد مزبور سعی از طریق فارسبرخلیج

 بر تجهیزات کامل و نظارت مهمتر کنترل گردد و از همه منطقه مردم در میان ضدغربیاحساسات شدن از برانگیخته کند و مانع

با  فارسخلیج حاشیة عرب کشورهای مظهرهماهنگی فارسخلیج همکاری شورای ، تشکیلباشد. در واقع داشته ایمنطقه وتسلیحات

 ویژهبه غرباز منافع و حفاظت در منطقه اسالمی حرکتهای از گسترش و ممانعت اسالمی مهارانقالب امریکا برای ایمنطقه استراتژی

 درآن بود که ستون یک سیاست به نیکسون ستون دو سیاستامریکا تبدیل هدف آید. در نهایتشمار میبه فارس امریکا در خلیج

بر  که است شکنندهلحاظ مزبور از آن امنیتی الگوی آمد. البتهشمار میبه امریکا در منطقه سیاست اصلیقطب سعودی عربستان

 دلیل و به خود روبروست با همسایگان مرزی عدیدة و مسائل داخلی فراوان با مشکالت که ، کشوریاست مبتنی سعودی عربستان

 .باشدنمی در منطقه ثبات برقراری قادر به سیاسیاستحکام عدم

 وسیلة به امنیتی قدرتنقش و ایفای ایمنطقه ، دو یا چند قدرتیک ژاندارمی از طریق هژمونی نوع این :غیرمستقیم هژمونی( دوم 

 ایجاد چتر امنیتی کند از طریقمی گر سعیمداخله ، ابرقدرتیابد. درواقعمی تحقق خارجی قدرت یک سلطه منظور تحکیمبه آنان

الگو در  بپردازد. این مزبور در عرصه اقتدار خویش تثبیت ، بهایمنطقه و ثبات امنیت نگهبان در مقام منطقه ژاندارم وسیلة به
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 سعودی و عربستان نظامی پایة الگو ایران . در اینیافت تجلی 1969سال به نیکسون دو ستون سیاست اجرای متعاقب فارسخلیج

 صلح" اصطالح به طریق بود تا ازاین "آنان و با هزینه دیگران وسیلة به جنگ"امریکا  بودند. هدف امریکا در منطقه اقتصادی ستون

 (.1377)دهشیری، مستقر گردد در منطقه "امریکایی

 :المللی بیشتر مطرح هستندسه نظریه و الگو امروزه در مورد امنیت بین نیز های ترتیبات امنیتی بمیان چارچواما به در  

 گرایانه رقابتی یا الگوی سنتی؛ الگوی سیاست واقع -الف

 الگوی ثبات هژمونیک؛ -ب 

 (.5:1389پور طالب،)الگوی امنیت مشارکت جویانه  -ج 

این الگو بر پایه تهدیدات آشکار و نهان نظامی استوار است، اما وجود این تهدیدات به  :گرایانه رقابتی  الگوی سیاست واقع -الف

قطبی از کشورهایی  و ترکیبی چندهای امنیتی سایر بازیگران نیست. در این الگ معنی نادیده انگاشتن حاکمیت، منافع ملی و نگرانی

وجود دارد که دارای روابطی سیال و بر اساس سود و زیان مقطعی هستند که در طول زمان ممکن است تغییر کند. در این الگو 

در مورد همه کشورها . شود طورکلی هیچ کشوری به طور دائم دوست و یا دشمن شناخته نمی منطق موازنه قوا پذیرفته شده است به

سطوح مختلفی از منافع مشترک یا متعارض وجود دارد و وجوه مشترک تقریباً به همه کشورها در هر منطقه اجازه می دهد که بر 

گرایانه  د شیوه موازنه قوای سنتی یا همان الگوی سیاست واقعنطورکلی به نظر میرس اساس شرایط روز با یکدیگر متحد شوند. به

 :یتی در شرایط زیر نتیجه بهتری بدهدرقابتی برای مدیریت مسائل امن

 های مشابهی از امنیت و ثبات ملی دارند؛ این رو تعریف ها و منافع مشترکی هستند و از کشورها تا حدی دارای ارزش_ 

 زنند؛ کشورها به طرف مقابل خود اطمینان دارند و به نام گسترش مجموعه خاصی از ارزش ها نظم موجود را برهم نمی _ 

 گذارند کشورها به موجودیت مختار و مستقل دیگر بازیگران احترام می _ 

 های فراملی و داخلی نقش کانون کشورهای مستقل به عنوان بازیگر اصلی را نفی نمیکند؛ ها و ایدئولوژی وجود جنبش _ 

شود  سازی می ر باعث اعتمادبینی و در طول زمان ثابت است و همین ام های سیاسی کشورها به طور معقولی قابل پیش اولویت_ 

 (.4:1385-3واعظی، )

ای، الگوی هژمونیک است که بر اساس غلبه منافع یک  امنیتی منطقه بالگوی دوم برای ایجاد چارچو: الگوی ثبات هژمونیک -ب

 .شود طراحی میمجموعه از کشورها بر دسته دیگر و کاربرد عملیاتی ابزارهای نظامی و اقتصادی برای اعمال سیاست بازدارندگی 

هر که با ما نیست بر ماست » به عبارت دیگر  . مشخص و از یکدیگر تفکیک می شودالًبر اساس این الگو، صف دوستان و دشمنان کام

المللی و وادار کردن سایر کنشگران به تبعیت از اصول،  های بین در این الگو قدرت هژمونیک با ایجاد رژیم (8:1389پورطالب، )« 

اند از تسلط در  ها عبارت المللی آنها، ثبات و تداوم اقتصاد آزاد را تضمین می کند. مختصات این توانایی هنجارهای بینقواعد و 
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 خره حمایت قدرت سیاسی از طریق قدرت نظامی، تا از طریق بهرهاالفناوری یا اقتصاد پیشرفته، دارا بودن اقتصاد رو به رشد و با

را برای همکاری تحت قدرت هژمون خودش ترغیب کند. به منظور احراز موقعیت هژمون، کشور  ءاگیری از توانای خود، سایر اعض

وه بر قدرت سیاسی، الکافی نیز برای هژمون شدن را داشته باشد. بروملی عه ها، تصمیم و اراد ها توانایی وه بر دارا بودن قابلیتالباید ع

 (.47:1390اخباری ،)نظامی، اقتصادی، داشتن ایدئولوژی مشروعیت بخش را نیز از شرایط ایجاد و تداوم هژمونیک میداند 

همکاری بازیگران رقیب امکانپذیر  بای را صرفاً درچارچوبراساس این تئوری امنیت منطقه :الگوی امنیت مشارکت جویانه -ج

هایی از منافع استراتژیک وجود دارد، رقابت بین بازیگران انهشهای جغرافیایی که نگرش این تئوری در حوزهاساس ن دانند. برمی

رصدد دشده  زم است تا هریک از نیروهای یادالشود. در چنین شرایطی ناپذیر تلقی میب های بزرگ، امری اجتناای و قدرتمنطقه

و الگوهای رفتار مشارکتی را در ساختار امنیت  طراحی کرده «اجماع بازیگران»اس فارس را براس ای خلیجبرآیند تا امنیت منطقه

های شود. براساس این تئوری قدرتشرایط است که الگوهای امنیتی به ثبات منجر می دهی نمایند تنها تحت اینای سازمانمنطقه

گرایی و همچنین همکاری های متنوع از مشارکت، عملتأثیر موجباشند امنیت تحتای نمیسازی در منطقهبزرگ محور اصلی امنیت

نظر نویسنده این است که بهترین الگو برای ترتیبات امنیتی (. 89:1389متقی، )ای برای ایجاد ثبات و تعادل حاصل خواهد شدمنطقه

  .فارس الگوی امنیتی مشارکتی است منطقه خلیج

 پیشینه پژوهش

دهقانی فیروزآبادی ترجمه شده  اللکه توسط دکتر سید ج(، 1381)ان نوین، لیک و مورگانسازی در جهای؛ امنیتهای منطقهنظم

نهاگ و مجموعه پای به نظریه کهای امنیت منطقهاست که در مطالعه مجموعه یهایترین نظریات و تئوریاست. این اثر از نزدیک

باشد. زیرا آنها نیز این نظریه را نقطه شروع حرکت خود قرار  ای بوزان که در این پژوهش از آن بهره گرفته شده، میامنیتی منطقه

مطالعه قراردهند. لیک و مورگان این ادعا را  شده ازجمله خاورمیانه را مورد طور خاص مناطق امنیتی تعریف کوشند بهداده و می

 .تای بیشتر اسسرد احتمال افزایش اهمیت منطقه گاز جن سکنند که چرا در دوران پبررسی می

نیز کتابی است که مسائل فرهنگی جدید و مسائل فرهنگی بومی و سنتی خاورمیانه را مورد  "آینده جامعه مدنی در خاورمیانه”

و دموکراسی در منطقه عنوان  المپردازد. نویسنده در ادامه ضمن بررسی جایگاه اس می مطالعه قرار داده و تا حدودی به پیش بینی

کند. اما مفهوم جامعه های متنوع در میان جوامع مدنی منطقه معرفی می گرایان را یک ترکیب با گرایش مالهمبستگی مرزی، اس

الشعاع  داند بلکه جامعه مدنی تحتری و موروثی بودن حاکمیت به سبک و معنای غربی نمیالمدنی در خاورمیانه را به دلیل پدر سا

 .وفاداری به قبیله، طایفه و خانواده قرار دارد

عنوان کتابی است که به این نتیجه رسیده که خاورمیانه به سیستمی منطقه شمول  "ای برای خاورمیانهسوی رژیم امنیت منطقه به”

نظر در چهار بخش مورد بررسی قرارگرفته است: مفاهیم  ستم موردیبرای گفتگو و همکاری در مورد مسائل امنیتی احتیاج دارد. س

ای برای خاورمیانه: ابعاد سیاسی ای؛ عناصر تشکیل دهنده نظام امنیت منطقهمنیتی؛ نظام امنیت منطقهامنیت جامع؛ همکاری ا :اولیه

ای؛ ای، اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار بر منطقه؛ اعتمادسازی و کنترل تسلیحات در نظام امنیت خاورمیانهو نظامی آن؛ مسائل توسعه

 .ایام امنیت خاورمیانهزم برای ساخت نظالهای رو؛ آمادگیراهی پیش
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-متحدهتالدارند که ایانویسندگان بیان می. استشدهکتابی است که توسط موسسه رند منتشر  «آینده محیط امنیتی در خاورمیانه»

حات سیاسی و اقتصادی در این منطقه التصمیم به انجام اص 2001تامبر پس 11از  سگراها خصوصاً پمالآمریکا برای مقابله با اس

در آینده دورنمای : داردثباتی در منطقه بیان میت نوظهور و افزایش احتمال بیالها و تمایمذکور با اشاره به گرایش بکتا .گرفت

های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود در امنیت سیاسی در منطقه خاورمیانه چه خواهدبود؟ در این تحقیق مطالعه گرایش

 .ها بر آمریکا صورت گرفته استات آینده نسبت به امنیت منطقه و تأثیر احتمالی آنبینی تهدیدخاورمیانه جهت پیش

عنوان گزارشی است که مرکز کارنگی در آن به بررسی وضعیت نظم در خاورمیانه « ای از هم پاشیدهخاورمیانه: تکامل یک نظم منطقه»

تر به دوران طور مفصلای خاورمیانه پرداخته و سپس بهم منطقهگیری نظاپرداخته است. در همین راستا ابتدا به بررسی تحلیلی شکل

 .ای و خارجی خاورمیانه در قبال این تحوالت پرداخته استهای بازیگران منطقهپس از یازده سپتامبر و رهیافت

ی در خاورمیانه پرداخته مقاله حاضر به بررسی وضعیت امنیت «ااز درون و بیرون: امنیت پایدار در خاورمیانه و شمال آفریق»مقاله 

است. به اعتقاد نویسنده آنچه سبب گسترش ناامنی در خاورمیانه شده است ناموفق بودن مدیریت شرایطی است که منجر به تهدیدات 

ها از ای و مسائل مربوط به اقلیتهای دول منطقه، عدم توانمندی برای مدیریت بحران منطقهمحیطی می شود. اختالفات و درگیری

 .ترین مواردی است که منجر به ایجاد ناامنی در محیط خاورمیانه شده استممه

ناسیونالیست دیکتاتور و حکومت های پادشاهی  های نظامیبه اعتقاد نویسنده حکومت «شکست و دوام: نظم مسلط خاورمیانه»مقاله 

دو نوع حکومت تاکنون موفق نشده است که اقتصاد دهند. هیچ کدام از این سنتی، ساختار سیاسی قدرت در خاورمیانه را تشکیل می

پیشرفته و توسعه یافته یا جامعه آموزش دیده دارای تحرک باال را ایجاد نماید. عالوه بر این کشورهای این منطقه موفقیتی در زمینه 

امیری، ) اورمیانه شکل بگیرداند. همین مسئله سبب شده است که نظم واقعی نتواند در خنظامی با دیپلماتیک نیز به دست نیاورده

1396 :100 _102.) 

 کوهن های ژئوپلیتیک جهانیسیستم نظریه

سوئل. بی کوهن، اندیشمند آمریکایی، صاحب دو نظریه در حوزه ژئوپلیتیک است. وی در نظریه سیستم ژئوپلیتیک جهانی، کشورهای 

یستمی دارند و براساس تعامالت گسترش یابنده بین آنها، جهان را عناصر یک سیستم یکپارچه تصور کرد که با یکدیگر روابط س

همبستگی و انسجام سیستم دائما توسعه پیدا می کند. سیستم ژئوپلیتیک جهانی بر پایه تجارت خارجی، نظام شهری، عامل علم و 

سیستماتیک به ژئوپلیتیک  تکنولوژی و نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دائما از پویایی برخوردار است. به اعتقاد وی نگرش

نیا، حافظ) جهانی بر خالف نگرش های کالسیک منجر به توسعه همبستگی، همگرایی، همزیستی و صلح بین اجزاء سیستم می شود

نامید، نظریه ساختار ژئوپلیتیک جهان را ارائه « جغرافیا و سیاست در جهانی از هم گسیخته»کوهن در کتابی که آن را (. 9 :1382

شوند و نیز یک سری قلمروهای ژئواستراتژیک که هرکدام به چند منطقه ژئوپلیتیک تقسیم می در این ساختار جهان از دو قلمروداد. 

 شود.تر تشکیل میفرعی
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اس. بی. کوهن یک طرح کمتر جدلی از مناطق ژئواستراتژیک جهان ارائه داد که در آن خاورمیانه همراه با مصر، سودان و بخشی از 

نظریه وی کمربند شکننده بدین صورت تعریف  رد (cohen.1973:253)معرفی شد« خاورمیانه دهنکمربند شکن»به عنوان لیبی 

 شده است:

های بزرگ یک منطقه وسیع با موقع استراتژیک... اشغال شده توسط دولت های در حال کشمکش... که بین منافع متضاد قدرت»

است: اوال این منطقه از کوهن این منطقه را به دو دلیل جزو کمربند تنش نامیده(. 37: 1374)درایسدل و بلیک، « گیر کرده است

های بومی با اهداف متمایز و غالبأ ناسازگار ها برخوردار بود. به عالوه، رقابت دیرینه میان گروهای برای ابرقدرتاهمیت استراتژیکی ویژه

در معرض بی  مرزهای کشورهای قرارگرفته در کمربندهای شکننده معموالً های این منطقه بود. به همین دلیلاز جمله مشخصه

های اصلی بین غربی در همسایگی، مرکز درگیریثباتی و دگرگونی قرار داشتند. خاورمیانه به همراه آفریقای شمالی و آسیای جنوب

یم است. به عالوه ذخایر عظیم نفت خام منطقه المللی در دوران جنگ سرد بوده است. خاورمیانه محل تالقی سه قاره اصلی جهان قد

خود را به اثبات رسانده است. به دنبال حرکت یهودیان اروپا به سمت فلسطین  برای اقتصادهای کشورهای صنعتی جهان نقش حیاتی

 های قومی دیرینه در منطقه خاورمیانه تشدید گردید.تنش 1948و درنتیجه پایه ریزی دولت اسرائیل در سال 

یا شاید -است. در واقع آخرین درگیری جنگ سرد ها، چندین جنگ مهم میان اسراییل و همسایگان عرب آن در گرفتهاین سالطی 

اهمیت (. 81: 1383آمد)برادن و شلی، پدیدم 1991میان سازمان ملل و عراق بر سر کویت در سال  -اولین مناقشه پس از جنگ سرد

و استراتژیک ترین مناطق خاورمیانه عربی نیز، در معادالت قدرت جهانی چنان است که به  فارس به عنوان یکی از مهمترینخلیج

دست گیرد، قابلیت تعیین سرنوشت کشورهای ها را بهاغراق نیست اگر بگوییم که هر کس کنترل این آب»بیان هانکس و کوترل 

 .(.(Hanks&cortell.1981:88 El-Shazly.1998:154 «متعددی، به خصوص کشورهای صنعتی قدرتمند دنیا را خواهدیافت

عامل دیگری که شخصیت هماهنگ و متمایز سیاسی این منطقه ژئوپلیتیک را از اواخر قرن پانزدهم میالدی، نیرو بخشید اهمیت 

را برای ها هر یک چیرگی بر این منطقه ها، هلندیان، فرانسویان و روساست. پرتغالیهای رقیب بودهاستراتژیک آن میان قدرت

ها، عثمانیان ها، روسهای استعماری خود در خاور زمین ضروری یافتند. با شکست فرانسویان در جنگ های ناپلئونی، انگلیسیسیاست

ها در این منطقه و ایرانیان، هم زمان یا یکی پس از دیگری، رقیبان اصلی در این منطقه شدند. محیط سیاسی که هریک از این قدرت

صید و  ها نزدیک یک قرن و نیم در منطقه فراهم آوردند، همراه با زندگی اقتصادی که گردویژه محیطی که انگلیسیآفریدند، به 

زد و بعدها جای خود را به زندگی اقتصادی متکی به تولید و بازرگانی داد، همه به گونه پدیدهایی از یک بازرگانی مروارید دور می

، جدا از محیط های اطراف، شخصیتی ویژه و متمایز از دیگران دادند، محیطی که با اطمینان محیط متمایز درآمدند و آن محیط را

 .(123 - 2124: 1379می توان منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس نامید)مجتهدزاده، 

 ایامنیت منطقه

ای هستند که شاید های پیچیدهواژهباشد هر دو می(. 40: 1380ای از ترکیب دو واژه امنیت و منطقه)پاتریک ام،مفهوم امنیت منطقه

را این جوری تعریف کرد که مجموعه از تمام تصورات « امنیت منطقه»توانتعریف مشخص و مشترکی برای آنها نباشد به طور کلی می

توانند را میبرند بنابراین امنیت یا ناامنی کار میای در زمان خاص آن را بهو تعبیرات امنیت ملی است که اعضای یک نظام منطقه
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بوزان (. 26-4 :1381های جمعی به دست آید)افتخاری،مجموع از سطوح کشمکش در یک منطقه، اعتبارات نظامی و نهادها و اتحادیه

کند که تضمین می -یک دسته از کشورها با شبکه ای از روابط امنیتی متمایز و مهم»کند: گونه تعریف میای را اینامنیت منطقه

های اولیه و اصلی آنها کند؛ یک گروه از کشورها که نگرانیتوصیف می-سطح باالیی از وابستگی متقابل امنیتی هستند  اعضاء دارایی

(. 139:1390هاشمی، «)ای به هم وابسته است که در واقع تصور امنیت ملی آنها به صورت متمایز از یکدیگر ممکن نیستبه اندازه

ت ارتباطی امنیت، فهم الگوهای امنیت یک دولت را بدون درکی اساسی از وابستگی متقابل همچنین باری بوزان معتقد است: ماهی

ها ای از دولتعنوان مجموعهدر اینجا منطقه به(. 40 :1378 سازد )بوزان،ای که در آن وجود دارد ناممکن میالگوهای امنیت منطقه

 (.47 : 1379 از،اند)زیومکه به لحاظ جغرافیایی در نزدیکی یکدیگر واقع شده

 ها بحث و یافته

 تنگه هرمز

آورد. این تنگه یک فرورفتگی از تنگه هرمز همان گذرگاه آبی است که امکان دسترسی به خلیج فارس را از طریق عمان فراهم می

هم کشورهای  کند. از آنجا کهشناسی است که ادامه رشته کوههای جنوبی ایران به شبه جزیره مسندم را قطع میدوره سوم زمین

اند و بیش از نیمی از نفت موردنیاز جهان باید از این یافته و هم کشورهای در حال توسعه به صدور نفت از خلیج فارس وابستهتوسعه

شود که با افزایش ظرفیت گسترده صدور نفت و گاز این تنگه، بینی میتنگه بگذرد، امنیت تنگه هرمز اهمیت بین المللی دارد. پیش

ایاالت متحده، تنگه هرمز را در زمره یکی از  وزارت انرژی(. 1371خلیج فارس همچنان بی رقیب بماند)منشی، مجتهدزاده، منطقه

بنابراین این تنگه برای ابرقدرت (. 78 :1390شش شریان حیاتی در توزیع و تجارت جهانی دسته بندی می کند)ماکوری. توماسی، 

ها و قدرت های جهان اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژی زیادی دارد. اهمیت عرض کم تنگه هرمز از این جهت است که در طول سه 

مایل دریایی متغیر است، بخشی از عرض آب های ساحلی در کشور ایران و عمان بر  24تا  21کیلومتر مسافتی که عرض تنگه بین 

روی هم منطبق می شود و بنابراین در فاصله بین آنها دریای آزاد وجود ندارد. همین امر حساسیت بین المللی را در تنگه هرمز ایجاد 

کرده و مسئولیت سنگین امنیتی را بر دوش این دو کشور نهاده است. به همین دلیل دو کشور ایران و عمان از اهمیت راهبردی و 

در یک سخنرانی در  1980مریکا، در سال وقت آای که دیوید نبوسام، معاون وزیر امور خارجه گونهخوردارند، بهای برژئوپلیتیکی ویژه

چنین گفت: اگر جهان دایره ای مسطحی باشد و کسی بخواهد مرکز آن را بیابد، به یقین می توان گفت که آن « جرج تاون»دانشگاه 

گوید اگر جهان را انگشتری المثل انگلیسی می یک، ضرب .همیت این منطقه وجود نداردامروزه جایی در جهان به ا«. خلیج فارس است

 (.113: 1371منزلـه نگین آن است)مجتهدزاده،  بـدانیم، هرمـز بـه

 ارزیابی طرح امنیت منطقه ای تنگه هرمز

ثباتی و منازعه احتمالی که عمدتا برمحور امنیت انرژی قرار دارد، همه کشورها را به ضرورت ایجاد یک نگرانی از افزایش تنش، بی

طرح امنیت دسته جمعی در منطقه خلیج فارس متمایل کرده است. بر این مبنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در اواخر 

را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کرده و محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه « ابتکار صلح هرمز»طرح  2019سپتامبر 

در طی چند مقاله و مصاحبه در مورد دامنه و اهداف این طرح توضیح داد. هدف اصلی ارائه چنین طرحی در حال حاضر تاکید بر 



 

496 
 

ایش تنش در منطقه نگران بوده و در تالش برای سازگار کردن منافع ژئوپلتیک این نکته است که ایران نیز همانند دیگران از افز

دهد که این طرح می تواند شروع خوبی برای نشان می« ابتکار صلح هرمز»های یک نگاه دقیق به ویژگی المللی است.ای و بینمنطقه

 کاهش تنش های جاری باشد.

برای ایجاد توازن قوا « های دولتیائتالف»های امنیتی سنتی که متمرکز بر  است. برخالف طرح« محور-موضوع »نخست، این طرح  

مبتنی بر تعهدات مشترک « ائتالف های موضوعی»در منطقه بوده و می توانند به رقابت فزاینده تسلیحاتی منجر شوند، این طرح بر 

احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها، تمرکز دارد. همانگونه که وزیر خارجه ایران توضیح می دهد، موضوعاتی همچون 

آمیز اختالفات، عدم استفاده از زور، امنیت انرژی، آزادی کشتیرانی، کنترل تسلیحات، المللی، حل مسالمتآسیب ناپذیری مرزهای بین

موجود، تلخی ها، و منازعه اقدامات امنیت ساز، تاسیس یک منطقه عاری از تسلیحات کشتار جمعی و غیره می توانند بر بی اعتمادی 

غلبه یابند. برای شروع می توان یک پیمان عدم مداخله و عدم تعرض در بین جوامع منطقه هرمز امضا کرد و با مکانیسم هایی 

همچون برقراری خط تلفن اضطراری، سیستم هشدار اولیه و تبادل داده ها و اطالعات برای مبارزه با تجارت مواد مخدر، تروریسم و 

 چاق انسانی را عملیاتی کرد که تهدیدات مشترک برای جامعه بین المللی هستند.قا

در در منطقه توجه می کند. یعنی معتقد است که راه عبور و دستیابی به امنیت دسته جمعی « درون زا»دوم، این طرح به امنیت 

امنیتی و اقتصادی می گذرد. به عبارت -سیاسیاز طریق تقویت سیستم های پایدار و مستقل ملی کشورها در ابعاد مختلف  ابتدا

دیگر، هر کشوری سهم خود از اصالحات امنیت داخلی را ایفا می کند که این خود منجر به انباشت تالش های امنیتی و هماهنگی 

نجا، های گسترده تر بین کشورها برای حرکت به سمت یک سیستم امنیت دسته جمعی منطقه ای درمرحله بعدی می شود. در ای

بازیگران بین المللی، به منظور دستیابی به ثبات پایدار، باید به تقویت سیستم های ملی کمک کنند تا اینکه هر کشوری سهم خود 

از حفظ امنیت را ایفا کند. اما این امر خود نیاز به شکل گیری اجماع سیاسی در سیاست داخلی کشورها نسبت به منفعت احتمالی 

پیشنهاد  )وزیر خارجه ایران( نیت دسته جمعی برای تامین منافع ژئوپلتیک کشورها دارد. بر این مبنا، ظریفورود به یک سیستم ام

برگزاری مالقات بین متخصصان، اندیشکده ها، بخش های خصوصی، مقامات رسمی، وزرا و روسای دولت ها برای کنکاش در مورد »

اد یک فهم مشترک از ریشه تهدیدات و چگونگی مقابله با آنها است. در هدف اصلی این پیشنهاد ایج« اهداف مشترک را می دهد.

بار دیگر در تهران به شکل فعال تر برگزار « خلیج فارس»همین راستا، وزیر خارجه دستور داده تا کنفرانس های سنتی و با سابقه 

 شوند.

خلیج فارس و تنگه هرمز مبتنی بر خروج نیروهای  آن است. استراتژی سنتی ایران در« فراگیر بودن»سومین مولفه اصلی این طرح 

خارجی و تکیه بر امنیت محلی با مشارکت کشورهای ساحلی مانند عراق، عربستان سعودی، کویت، عمان، امارات متحده عربی و 

المللی، امنیت انرژی بینای و به ویژه موضوع تیک منطقهیبحرین بوده است. اما در روند زمان و به منظور سازگاری با محیط پویای ژئوپل

المللی همچون روسیه، هند، چین، ژاپن، ترکیه و غیره و البته آمریکا و پذیرد که سایر بازیگران بینایران بتدریج این واقعیت را می

کا که همچنان داشته باشند. غیر از آمری« مشارکت ثانویه»ای اروپا هم دارای منافع در منطقه هستند و به نوعی باید در امنیت منطقه

ای اش همانند محور با کمک متحدین منطقه-علیه ایران از طریق ایجاد ائتالف های قدرت« فشار حداکثری»به کارآمدی سیاست 

محور که در باال به آنها اشاره شد به تشکیل -عربستان سعودی و رژیم اسرائیل امیدوار است، همه کشورهای فوق با نگاهی موضوع
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وقت رئیس )در منطقه تمایل دارند. بر این مبنا، وزیر خارجه ایران و سایر مقامات ایرانی از جمله علی الریجانی سیستم امنیت جمعی 

برای شکل گیری چنین ائتالف دسته جمعی ندارد « پیش شرطی»کنند که ایران هیچگونه تاکید می (مجلس شورای اسالمی ایران

ه ای و فرامنطقه ای را شامل شود. در واقع، تعریف نقش کلیدی برای سازمان ملل و مکانیسم اجرای این طرح می تواند ابعاد منطق

 متحد به منظور حفظ منافع جامعه بین المللی است که خود شامل کشورهای عضو این سازمان می شود.

ای در سته جمعی منطقهگران سیاسی معتقدند که ورود سریع به همکاری های امنیت داما فراتر از مالحظات فوق، بسیاری از تحلیل

های امنیتی بیشتر بستگی به برداشت-شرایط جاری کمی خوشبینانه است. چون مواضع کشورها در ورود به چنین ابتکارهای سیاسی

ها، تیک با توجه به ظرفیتیهای ناامنی، چگونگی دفع تهدیدات و مهمتر از همه روش های تامین منافع ژئوپلمتفاوت آنها از ریشه

 .های استراتژیک آنها دارد موجود و محدودیتمنابع 

ش پیمانو هم نخست، جریان ایران با نیروهای طرفدار امنیتی متفاوت در منطقه خلیج فارس وجوددارند:-اکنون سه جریان سیاسی

اه توام با احتیاط بدبینانه و یا نگ« ابتکار صلح هرمز»های عربی محافظه کار حوزه خلیج فارس به در منطقه است. واکنش سنتی رژیم

بوده و اینکه چنین طرحی ریشه در نگاه به اصطالح هژمونیک ایران نسبت به تحوالت منطقه دارد و این به ضرر آنهاست. از نظر آنها، 

ایران سعی دارد با تقویت چندجانبه گرایی منطقه ای و شامل کردن بازیگران دیگر همانند روسیه و چین، حضور مسلط و سنتی 

در منطقه را که سال ها تکیه گاه امنیتی آنها بوده تضعیف کند. همزمان محوریت ایران در این طرح بر قدرت استراتژیک ایران آمریکا 

در روابط با قدرت های خارجی می افزاید و این امر در بلند مدت به ضرر مشروعیت نقش رژیم های عربی منطقه، به ویژه از جنبه 

ن کشورها همچنین بحث می کنند که نگرانی اصلی آنها نه صرفا از توانمندی های متعارف نظامی مشروعیت سیاست داخلی است. ای

ایران و یا احتمال یک درگیری مستقیم نظامی با این کشور، بلکه از ظرفیت های غیرمتعارف و قدرت فزاینده ایران در شبکه سازی 

 برابر طرح های حکمرانی رژیم های منطقه افزایش می دهد. با نیروهای محلی متحد خود است که ظرفیت مقاومت آنها را در

دوم، جریان سعودی و دوستان آن شامل آمریکا، بعضی کشورهای اروپایی و رژیم های عربی همچون امارات متحده عربی و بحرین 

ن هستند. البته مواضع ضد است، که بطور آشکار خواهان مهار قدرت ایران و همدستی با آمریکا برای تضعیف اقتصادی و سیاسی ایرا

ایرانی امارات در ماههای اخیر فروکش کرده و این کشور تالش می کند تا راههای گفتگو با ایران برای حل مشکالت جاری را بیازماید. 

سایر کشورهای ساحلی خلیج فارس همانند کویت، عمان و قطر مواضع مالیم تری نسبت به ایران دارند و در هر شرایطی خواهان 

مشارکت ایران در مسائل امنیتی منطقه هستند. اما بنظرم آنها هم برای حفظ هویت و وحدت عربی و مشروعیت رژیم های خود در 

 سیاست داخلی، در نهایت به جریان سعودی در هرگونه سیستم امنیتی منطقه ای تمایل می یابند.

تحریم های اقتصادی آمریکا و تداوم همراهی این رژیم ها با  اکنون یک بحث انتقادی در داخل ایران این است که در شرایط وجود

آنها، آیا تالش های ایران برای برقراری روابط نزدیکتر با این رژیم ها و به تبع کاهش تنش ها از ظرفیت ها و اهرم های نفوذ ایران در 

ق العاده استراتژیک برای ایران بوده است. با ارزش فو« سرمایه سیاسی»تاریخ، خلیج فارس همواره یک  طولمنطقه نمی کاهد. در 

باید توجه داشت که افزایش قدرت ایران در حوزة خلیج فارس و تنگه هرمز یک جبر تاریخی و یک اهرم نفوذ برای کشور است. ایران 

دیدات خارجی یا در طول قرن ها قدرت مسلط در منطقه بود. امروزه تقویت بنیه نظامی و حضور فعال ایران تنها به منظور دفع ته

 حضور نیروهای آمریکایی در خلیج فارس نیست، بلکه بیشتر در جهت تقویت جایگاه طبیعی خود در این عرصه مهم دریایی است.
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شان را بر مبنای تحوالت مثل روسیه، چین، ترکیه و هند هستند که سعی می کنند منافع« متغیر»جریان سوم، کشورهایی با منافع 

تیک خود مناسب می یزگار کنند. این کشورها اکنون محیط متحول منطقه ای را برای متعادل کردن منافع ژئوپلجاری در منطقه سا

بینند. به عنوان مثال، روسیه از سیاست فعلی که حضور آمریکا در منطقه را به نفع منافع آمریکا نمی داند و یا محدودیت های 

ن جنگ ناموفق منطقه ای، بیشترین منفعت را برده و به دنبال تاثیرگذاری بر استراتژیک آمریکا در منطقه پس از ورود به چندی

خود را مطرح « امنیت دسته جمعی»تیک خود است. بر این مبنا، روسیه طرح یامنیتی منطقه به نفع منافع ژئوپل-روندهای سیاسی

ر بلند مدت است. چین، هند و ترکیه نیز به کرده که هدفش بیشتر تاسیس یک سازمان امنیت منطقه ای با تاثیرات فرامنطقه ای د

تیک خود را با دو جریان اصلی منطقه، یعنی ایران و عربستان، به نوعی سازگار و متعادل کنند. یهمین منوال سعی دارند منافع ژئوپل

ها، منابع موجود و محدودیت البته هریک از این کشورها دیدگاه ویژه خود را نسبت به مسائل منطقه ای دارند. اما با توجه به ظرفیت 

 های استراتژیک خود نمی توانند و نمی خواهند وارد ائتالف های معنا دار شوند که می تواند به ضرر طرف سوم باشد.

یک نقطه عطف و فرصتی برای شروع یک حرکت دسته جمعی در « ابتکار صلح هرمز»علی رغم تمامی محدودیت های موجود، طرح 

یتی حوزه خلیج فارس است که می تواند در روند مالقات ها و تعامالت چندجانبه با منافع منطقه ای و فرامنطقه محیط بهم پیوسته امن

ای تعدیل و سازگار شود. با این وجود و در این راستا، دو اقدام مهم برای شروع اعتمادسازی الزم است: نخست، جریان اصلی در 

یاست تحریم های آمریکا علیه ایران را متوقف کنند. در مقابل، ایران می تواند فعالیت کشورهای محافظه کار عربی باید همراهی با س

، رئیس وقت مجلس های نیروهای متحد خود در منطقه را به نفع امنیت جمعی منطقه ای قاعده مند کند. همانگونه که علی الریجانی

ها پیشنهاد ]توصیه[ کند که آتش بس را پذیرفته و وارد  یر گروهایران می تواند به انصاراهلل و سا»می گوید،  شورای اسالمی ایران

 «روند سیاسی شوند.

محور جاری -غرب« سازه فکری»اینکه موفقیت هرگونه طرح سیستم امنیت دسته جمعی در خلیج فارس مستلزم خروج از  اًنهایت

طقه آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد. کشورهای غربی است که عمدتا از اواخر قرن پانزدهم با ورود پرتغالی ها به سواحل هند به من

امنیتی و اقتصادی -مسیر زمینی تجارت جاده ابریشم را به مسیر دریایی تغییر دادند و این خود یک نقطه عطف برای نظام سیاسی

ی بین غرب و کشورهای نفت خلیج فارس شد. سال ها بعد، کشف نفت و مسئله امنیت انرژی و وابستگی متقابل تبادل کاال و تکنولوژ

خیز منطقه سبب شده تا کشورهای غربی بر روی مسائل منطقه ای ادعای مشارکت اولیه داشته بر محور اولویت منافع خود داشته 

ایجاد تعادل در نقش سنتی در قالب یک نظم چندجانبه است « ابتکار صلح هرمز»باشند. این سازه فکری باید تغییر کند. هدف طرح 

 (.1398)دنیای اقتصاد ،  مورد قبول کشورهای منطقه باشد اًتدائکه اب

 استقبال کشورهای منطقه از ابتکار صلح هرمزمیزان 

دهنده های مختلفی از سوی کشورهای مخاطب طرح هستیم که نشانبعد از ارائه طرح صلح هرمز از سوی ایران شاهد واکنش

دارد روزنامه الجریده کویت بعد از انتشار خبری مبنی بر ارسال دو نامه از سوی  های مثبتی است که نسبت به این طرح وجودسیگنال

 سوی از مثبتی پاسخ تهران که؛ کرد منتشر خبری بعد روز چند ایران در خصوص طرح مذکور به کشورهای عربستان و بحرین ، 

 دیگر همچنین. است کرده دریافت «همسایگان با صلح طرح» خصوص در کشور دو این به اشرسمی نامه به بحرین و عربستان

حمد بن جاسم آل »مثبتی داشتند. برای مثال هایواکنش طرح این به نسبت نیز عراق و عمان امارات، کویت، قطر، مثل کشورها
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ها آنفارس از وزیر پیشین قطر پس از ارائه این طرح از سوی روحانی، خطاب به سران کشورهای عربی حوزه خلیجنخست« ثانی

 (.1398، ایرنا) وگو با ایران را جدی بگیرند و این امکان را فرصتی تکرار نشدنی در آینده توصیف کردخواست که موضوع گفت

پذیری نظامی، سیاسی و اقتصادی ای، آسیبهای نظامی درون منطقههای احتمالی آمریکا درتنشسو ناامیدی از حمایتدرواقع از یک

فارس در برخوردهای احتمالی نظامی و سیاسی و قدرت نظامی و نفوذ سیاسی جمهوری اسالمی ایران و یجکشورهای عربی حوزه خل

های زیادی در بین این فارس نگرانیاست که افزایش سطح بحران خلیجشدهعنوان محور مقاومت باعثمتحدانش در منطقه تحت

و لذا ارائه چنین طرحی از سوی جمهوری اسالمی ایران  .طر و کویتامارات، ق مثل بحرین، یخصوص کشورهایهکشورها ایجاد کند. ب

)اندیشکده راهبردی تبیین، غنیمت بشمارند یها فرصتی تاریخی است که بایستای قرار دارد، برای آنکه در اوج قدرت و نفوذ منطقه

1398.) 

 مزیت ها و موانع طرح صلح هرمز

 . مزیت ها1

شود تا در آن گنجانده مینیز  (Arms control(کار کنترل تسلیحات و سازی امنیت سازبر بومیدر ابتکار صلح هرمز عالوه  _الف

از رقابت تسلیحاتی میان کشورها جلوگیری کرده و از این طریق حکومت های منطقه بتوانند هزینه های بیشتری صرف توسعه 

 .اقتصادی و بهبود وضعیت رفاهی شهروندان خود کنند

کند. با توجه به پرداز مشهور، برای ایجاد صلح باثبات، روابط متقابل اقتصادی بین کشورها را پیشنهاد مینظریه دیوید میترانی _ب

تواند بک طرح ابتکار صلح هرمز بر اساس روابط اقتصادی کشورها و نیازهای متقابل آنها شکل گرفته و به این دلیل می این ضرورت،

 .هند و ژاپن به آن را توجیه و هموار کند های نوظهور و بزرگ مانند چین،صلح بلند مدت باشد و پیوستن اقتصاد

گیرد دالیل ریشه ای و روانی بی ثباتی در منطقه را در نیز درنظر گرفته  ابتکار صلح هرمز براساس گفتگو و مذاکره شکل می _پ

کویت به چاپ رسیده «الرای»ای که در روزنامه در مقالهوزیرخارجه جمهوری اسالمی ایران( )است؛ در این راستا محمد جوادظریف 

تواند ریشه صلح و آبادانی را برای برد که میهای مختلف رنج میای در حوزهمنطقه ما از فقر گفتمان جامع منطقه» نوشته است:

حاتی به گفتمان درون های تند و ستیزه جویانه و انباشت و رقابت تسلیهای، لفاظیهمیشه بخشکاند. منطقه ما، بیش از متهم سازی

 «.ای نیازمند استمنطقه

دهد که طرح ابتکار صلح هرمز های بزرگ و مختلفی نظیر آلمان، روسیه و چین از ابتکار صلح هرمز ، نشان می حمایت قدرت _ت

درباره طرح  بر خالف طرح های آمریکا تعاریف و دغدغه های امنیتی کشورهای مختلف را در نظر گرفته است. اندیشکده آتالنتیک

 امنیت جمله از گوناگون هایزمینه در همکاری و امنیتی مسائل گسترده بررسی برای باشد شروعی توانداین طرح می »هرمز نوشته: 

 معاهده و جمعی کشتار تسلیحات از عاری منطقه یک ایجاد نظامی، قراردادهای اعتمادسازی، اقدامات تسلیحات، کنترل انرژی،

 ارائه . عالوه بر این، طرح امید به دنبال تشکیل یک کارگروه مشترک پیرامون مسائل مختلف است که هرمز تنگه اجتماع در تعرضعدم
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 مخدر مواد قاچاق با مبارزه ها، کشمکش حل و پیشگیری زودهنگام، هشدار زمینه در همکاری تدریجی گسترش برای عملی اقدامات

 «.ل و نقل و همچنین همکاری در امنیت سایبری را شامل می شودحم و ترانزیت انرژی، در مشترک های گذاری سرمایه انسان، و

همسویی ابتکار صلح هرمز با طرح مسکو؛ پس از اعالم طرح ابتکار صلح هرمز، میخائیل بوگدانف معاون وزیر خارجه روسیه در  _ث

طرح امنیت »ایران با طرح پیشنهادی روسیه موسوم به  کنیم این طرحما از ایده های شریکمان ایران حمایت می»این زمینه گفت: 

 .در منطقه همراستا است« جمعی

 های و موانع پیش روچالش. 2

رغم فشارهای کنگره حاضر هاست. ترامپ علی نیت آنء زای آمریکا و اسرائیل در منطقه و سوهای این طرح اقدامات تنشچالش

 سایه  فارس خلیج نیست صدور سالح به عربستان را متوقف کند، رقابت کشورها در مناطقی مثل یمن بر موفقیت طرح های صلح 

 تنش برای کشورها برخی و ایران اخیر تالش های و فارس خلیج صلح های طرح بر یمن جنگ تاثیر به علم با اسرائیل. افکند می

رار موشک در یمن برای استق دنبال به ایران کرد اعالم آبان 6 روز نتانیاهو. است یمن در منازعات تشدید دنبال به یمن، در زدایی

های  زده پیشنهاد پیمان عدم تجاوز را به کشورهدف قرار دادن اسرائیل است. پس از ارائه طرح ابتکار هرمز، اسرائیل در اقدامی شتاب

ثبات و روابط مطلوب ایران با کشورهای خلیج فارس نگران است و به دنبال منحرف  دهد این رژیم به شدت ازکه نشان میعربی داد 

ها برای پیوستن به ابتکار صلح هرمز است. این در حالی است که نمودن کشورهای منطقه به پیمانی خیالی یا ایجاد تردید در آن

 (.1398)اسالم تایمز ، تواند در منطقه و روند طرح های صلح اختالل ایجاد کندمریکا نمیاسرائیل به تنهایی و بدون پشتوانه آ

 جنوب غرب آسیا آمریکا و منطقه

های گذشته از نظر کشور های مختلف واالترین دید ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک را داشته و همچنان دارد، منطقه ای که زمانمنطقه

طلبانه است که از طرف سردمداران کاخ سفید اعمال در خلیج فارس بیانگر نوعی نگرش توسعه خلیج فارس است. سیاست آمریکا

های دو ستونی، موازنه قوا و شود. دولت آمریکا از دوران نیکسون که سرآغاز حضور آمریکا در منطقه بوده است، تاکنون استراتژیمی

های ده و در حال حاضر استراتژی حضور مستقیم را جایگزین استراتژیمهار دو جانبه را برای حفظ منافع خود سرلوحه کار قراردا

 (saeed.2014:43-54)تاسپیشین کرده

 ( متشکل1359)اسفند 1981 مارس 22در  فارسخلیج همکاری شورایآمریکا پس از پیروزی انقالب اسالمی، با حمایت از تشکیل 

کمربند  برپایی بیشتر درجهت ، قطر و عمان، بحرینعربی متحدة ،اماراتسعودی عربستان، کویت امریکا یعنی ابرقدرت از حامیان

 نهاد مزبور سعی از طریق فارسبرخلیج بود. امریکا با سیطره اسالمی دولت این سازی و منزوی ایران اسالمی جمهوری دور به امنیتی

 شدن از برانگیخته کند و مانع را تضمین امریکا در منطقه نامشروع منافع ،عربی هایکشور امنیت مدافع نقش کرد با ایفای

باشد.  داشته ایمنطقه وتسلیحات بر تجهیزات کامل و نظارت مهمتر کنترل گردد و از همه منطقه مردم در میان ضدغربیاحساسات

 امریکا برای ایمنطقه با استراتژی فارسخلیج حاشیة عرب کشورهای ظهرهماهنگیم فارسخلیج همکاری شورای ، تشکیلدر واقع

شمار به فارس امریکا در خلیج ویژهبه غرباز منافع و حفاظت در منطقه اسالمی حرکتهای از گسترش و ممانعت اسالمی مهارانقالب

 اصلیقطب سعودی عربستان درآن بود که ستون یک سیاست به نیکسون توندو س سیاستامریکا تبدیل هدف آید. در نهایتمی
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، است مبتنی سعودی بر عربستان که است شکنندهلحاظ مزبور از آن امنیتی الگوی آمد. البتهشمار میبه امریکا در منطقه سیاست

 قادر به سیاسیاستحکام عدم دلیل و به خود روبروست با همسایگان مرزی عدیدة و مسائل داخلی فراوان با مشکالت که کشوری

 .باشدنمی در منطقه ثبات برقراری

و پشت سر نهادن وقایع مهم جهانی همچون، فروپاشی نظام دوقطبی و وقایع منطقه ای چون  چند دههپس از گذشت نزدیک امروزه 

عراق و حمله به عراق توسط آمریکا، این کشور باالترین حضور نظامی و امنیتی را در  جنگ عراق علیه ایران و اشغال کویت توسط

ای که هم اکنون با اشغال عراق و افغانستان ضمن برخورداری از استقرارهای مختلف در کشورهای منطقه خلیج فارس دارد و به گونه

قطر و نیروی زمینی را در کویت قرارداد و امکانات لجستیک و  منطقه، پایگاه نیروی دریایی خود را در بحرین، نیروی هوایی را در

های خود واقع در عربستان دارد. و پیرامون مسائلی نظیر دسترسی به یک بازار بزرگ فروش و مهم پشتیبانی قابل توجهی را در پایگاه

هداف خود در خلیج فارس با پایان یافتن تر از آن رسیدن به عظیم ترین ذخایر نفتی جهان می چرخد. ایاالت متحده برای نیل به ا

سری استراتژی جدید جنگ سرد و خروج شوروی از گردونه رقابت و حاکم شدن نظام تک قطبی در جهان اقدام به پیاده کردن یک

 (Amin.2012:35).از جمله موازنه قدرت در خاورمیانه کرد که در سایه شعار نظم نوین جهانی نمود یافت

ید با گذشت زمان به این نتیجه رسیدند که برای بهینه سازی بهره مندی از نفت و تأمین سایر مطامع شان به دولتمردان کاخ سف

ایجاد خلیج فارس آرام و به دور از جنجال و البته تحت سلطه مستقیم و بی واسطه، بهترین استراتژی کاربردی می باشد. به همین 

اسرائیل و جلو گیری از قدرت یافتن کشورهای منطقه از جمله ایران بوده اند.  دلیل پیوسته طالب جاری شدن صلح میان اعراب و

آمریکا به وضوح جانب داری منفعت طلبانه خود را از دول عربی آشکار ساخته که بارزترین آن حمایت همه جانبه امنیتی و نظامی 

ر خلیج فارس برای حمایت از امارات متحده عربی، بوده است. سرکوب عراق در حمایت از کویت، استقرار دائم ناوهای غول پیکر د

مانور مشترک نظامی با کشورهای حاشیه خلیج فارس و تسلیح آنها برای افزایش توان بازدارندگی در برابر تهدیدات منطقه ای از 

کامل بر این  طهجمله این سیاست های حمایتی است. در مهار عراق هدف غایی سیاستمداران آمریکایی به استضعاف کشاندن و سل

 (Friedman.2011:57)دسرزمین بوده که عمدتا به منظور غارت نفت این کشور مطرح ش

 :تواند موارد ذیل باشدمیمریکا در منطقه آهدف های استیالطلبی و بین المللی 

ها و  پا، استرالیا و جز آننفت خلیج فارس: که به لحاظ نیاز جهان، به ویژه قطب های قدرت منطقه ای و قاره ای نظیر ژاپن، ارو -1

ها به خلیج فارس می تواند فرصتی را برای آمریکا فراهم کند تا از طریق کنترل این ذخیره بزرگ جهانی بتواند  ایجاد وابستگی آن

ده و شکل اراده سیاسی خود را در جهان اعمال نموده و از آن به عنوان اهرم فشاری علیه اروپا و ژاپن و سایر نیازمندان استفاده کر

 مریکا تنظیم نماید.آها به نفع منافع ملی  رابطه سیاسی و اقتصادی خود را با آن

قرارگرفتن منطقه در مجاورت قلمرو جغرافیایی استراتژی بری به عنوان رقیب امریکا و نیز تفسیر نظریه : موقعیت ژئواستراتژیک -2 

های ژئوپلیتیکی نیمه اول قرن بیستم درباره نقش این منطقه در توازن قدرت جهانی، دلیل عمده ای بود که آمریکا حضور و نفوذ 

ای گذشته عمل نمود. در حال حاضر نیز چنین شرایطی وجود دارد و اگر چه خود را در منطقه تقویت نماید. آن طور که در دهه ه

شوروی فروپاشیده است، ولی نگرانی آمریکا از محدود شدن حوزه نفوذ و استیالطلبی اش در منطقه به دلیل گسترش اقتدار رقبای 
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ا هم چون گذشته حضور نظامی خود را در منطقه ای آن نظیر جمهوری اسالمی ایران، هند، روسیه، چین، باعث شده است که امریک

منطقه جدی بگیرد و بر این باور باشد که خطر گذشته رفع نشده است، بلکه منابع تهدید تغییر کرده اند و لذا حضور خود را بر این 

 اساس توجیه می نماید.

 هم و دارد تجاری اقتصادی اربریک هم که شود، می محسوب دنیایی ارتباطی سیستم از بخشی فارس خلیجموقعیت ارتباطی:  -3 

یعنی خلیج فارس  ;آن وابسته است و هم کاربری نظامی داشته و جزئی از استراتژی دریایی به شمار می آید به سوخت و نفت حمل

دیگر است که  شاخک عملیاتی استراتژی دریایی در شمال اقیانوس هند از یک سو و بخش مرکزی منطقه جنوب غرب آسیا از سوی

ها فراهم ن آزادی عمل نظامی از سوی قدرت دریایی را در کشورهای پاکستان، ایران، عراق، عربستان، عمان، قطر و جز آنامکا

 نماید.می

موقعیت سیاسی: برای حل مسائل امنیتی، سیاسی، استراتژیکی و اقتصادی در سایر نقاط جهان امریکا از فرصت هایی که خلیج  -4

دهد می تواند بهره برداری نماید. و اثر گذاری اقتدار خود را بر فرآیندهای منطقه ای و بین المللی به فارس در اختیارش قرار می 

شکل دهی به نظام جهانی و رفتار اعضاء جامعه بین الملل مطرح نماید. کاربری خصیصه  نمایش گذاشته و آمریکا را به عنوان محور

اسرائیل، تشدید مناقشات جمهوری اسالمی ایران و اعراب، ایجاد ائتالف بین المللی علیه های خلیج فارس در تنظیم رابطه اعراب و 

عراق و نظایر آن نمونه هایی از کاربری سیاسی خلیج فارس در حفظ موقعیت سلطه طلبی جهانی امریکا به حساب می 

 (Hoch.2011:21).دآین

 نتیجه گیری

رو استوار آید، از اینشمار میبه آتی هایدردهه موتور اقتصادی دیگر سوخت تعبیری هو ب جهان انبار نفت تعبیری به فارسخلیج

 . برخوردار است سزاییهب و تأثیرگذار از اهمیت مستقل ایمنطقهسیستم در این و امنیت نظم ساختن

 عواملو هم سیستمی درون از عوامل ناشی هم ناهمگنی شود. اینمی محسوب ناهمگنسیستمی فارسخلیج ، منطقهاز نظر ساختاری

شمار به سیستمی درون از عوامل و فرهنگی سیاسیهایو گسیختگی مرزی ، منازعاتو ملی قومی تعصبات. است سیستمی برون

 قدرت مهمترین باشد.می فارسدر امور خلیج نبیگانگا از مداخلة ناشی که است سیستمی برون، عواملمهمتر ازآن آیند. ولیکنمی

 .امریکاستمتحده زند ایاالتمی دامن ایمنطقه تحریکات به که خارجی

 هماهنگ از طریق منطقه امنیتی مصالح و ترجیح فارسدرخلیج سازیپرهیز از بحران ضمن منطقه کشورهای است رو شایستهاز این

 سازند و بدینرا کمرنگ در منطقه بیگانه ، حضور نیروهایجوییستیزه نه خود و تأکید بر همکاری ایمنطقه ایسیاسته ساختن

ای برای این منظور تواند مقدمهمی« ابتکار صلح هرمز»طرح  . که در این زمینهورزند تأکید بیشتری جمعی بر خودمختاری ترتیب

طرحی درحال حاضر تاکید بر این نکته است که ایران نیز همانند دیگران از افزایش تنش در منطقه . هدف اصلی ارائه چنین باشد

 .المللی است ای و بیننگران بوده و در تالش برای سازگار کردن منافع ژئوپلیتیک منطقه

فع ملی و راهبردی ایران کامال بستر حقوقی محکمی دارد و اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن تک تک و در مجموع با منا این طرحکه 

و خروج نیروهای فرامنطقه ای است؛ هم یک عنصر « امنیتی -همکاری نظامی»، «بومی سازی امنیت»مبتنی بر اصل بوده و سازگار 
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سازی و عمرانی)به جای فربه« توسعه»دارد که نقش مهمی در تنش زدایی و هدایت منابع مالی به سمت  «کنترل تسلیحات»

های و همکاری« گذاری مشترکسرمایه»، «مشترک سازی منافع اقتصادی»در راستای  و .اسلحه سازی( ایفا خواهد کردهای شرکت

 .ها بسیار موثر خواهد بودکه این خود در ایجاد صلح و ثبات پایدار میان دولتکندحرکت میبلندمدت 

در  جمعیدسته امنیت مدل درچارچوب همزیستی الگوی کرد که گیرینتیجه چنین توانمی مختلف مالحظات به با عنایتالبته 

در  امنیتی سیاست مدنظرطراحان بایستی گسترده و همکاری همگرایی الگوی در درازمدت و برخوردار است مدتمیان حلیراه مقام

 قرار گیرد. فارس خلیج
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 تحلیل ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا با تاکید نقش عوامل همگرایی؛ واگرایی 

 دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزمحمد اخباری  دانشیار 

 اعظم پورقاسمی دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز

                                                                                         

 چکیده :

رسد. عوامل درونی و بیرونی متعددی، الم، به بیش از یک قرن میسابقه طرح مسئله همگرایی و وحدت در ادبیات سیاسی جهان اس

در ضرورت خلق این همگرایی وجود دارند. عواملی نظیر دین و فرهنگ مشترک، تجربه مشترک از حضور استعمار در کشورهای 

همگرایی میان کشورهای  های فرهنگی و سیاسیهای اشغالی فلسطین از زمینهاسالمی به ویژه ظهور پدیده صهیونیسم در سرزمین

 گردد.اسالمی محسوب می

ها و عوامل قوی برای این همگرایی، با کمال تأسف باید اذعان کرد که کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا، تاکنون با وجود تمام انگیزه

ای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی های دیگر مناطق، همچون اتحادیه اروپا به دستاوردهها و اتحادیهاند مانند سایر مجموعهنتوانسته

 قابل انتظار نائل گردند. چالشهایی در روند همگرایی منطقه وجود دارد. 

به رغم اشتراکات فرهنگی و اجتماعی مذکور، به دلیل فقدان فرهنگ دموکراتیک و عدم باور به کثرت گرایی فرهنگی تا دستیابی به 

فقدان ارتباطات فرهنگی نیز مزید بر علت شده است. در واقع، عوامل فرهنگی به هویت فراملی و منطقه ای فاصله دارند. کمبود یا 

خصوص در مسئله مذهب، مهمترین چالش در روابط بین کشورهای خاورمیانه است؛ زیرا به رغم اشتراکات بسیار زیاد در امور فرهنگی 

مذهب برخورد کرده اند که با استفاده از تکثرگرایی و دینی، دولتهای منطقه با توجه به تنوع فرهنگی به چالش بزرگی در مسئله 

 فرهنگی و کثرت گرایی دینی میتوانند چالش خود را تبدیل به فرصت نموده و انسجام فرهنگی در منطقه را افزایش دهند.

های ، کانونهاای در جنوب غرب آسیا مستلزم شناسایی فرصتیافته ها حاکی ازآن است که تحقق ایده همگرایی و همکاری منطقه

ظن نخبگان و دولتمردان ها و ممانعت از سوءای و جلوگیری از واگرایی و نزدیک کردن دیدگاههای منطقهها و ظرفیتتهدیدزا، قابلیت

و سیاستمداران کشورهای منطقه به یکدیگر در قالب چنین همکاری محقق خواهد شد، در این حالت کشورهای منطقه ضمن درک 

 رسانند.های موجب افتراق و واگرایی را به حداقل میزندگی در امنیتی خودمولد، عوامل، موانع و گسستنیاز یکدیگر به 

 ؛خلیج فارسواژگان کلیدی : همگرایی ؛ واگرایی ؛ جنوب غرب آسیا ؛ ژئوپلیتیک 
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 مقدمه 

نوکارکردگرایی تبیین این مسئله بود که چرا هدف مطالعات همگرایی در مکتب نوکارکردگرایی با نام ارنست هاس   شناخته میشود. 

(همگرایی از نظر هاس فرایندی 60: 1386و چگونه دولتها حاکمیت خود را رها میکنند و حاکمیتها در هم آمیخته میشوند )مشیرزاده، 

و فعالیتهای سیاسی  است که از طریق آن کنشگران سیاسی در فضاهای ملی متعدد و متمایز متقاعد میشوند که وفاداریها، انتظارات

خود را به سمت مرکز جدید و بزرگتری سوق دهند که نهادهای آن از صالحیت قانونی بر دولتهای قبلی برخوردارند یا خواهان چنین 

 صالحیتی هستنداین فرایند در بستری غیرسیاسی، یعنی در زمینه های اقتصادی،اجتماعی و فنی شکل میگیرد.

مگرایی منطقه ای، اقدام گام به گام اقدامی موفقیت آمیزاست، بنابراین از این نظر ایجاد یک هسته از آنجا که برای تشکیل یک ه

مرکزی اولیه از دولتهایی که دارای استعداد و انگیزه و هماهنگی بیشتری برای همکاریهای اقتصادی و تجاری هستند و پیوستن دیگر 

 رین  راه برای تحقق هدف های بلند مدت توسعه پایدار منطقه است .دولتهای منطقه در مراحل بعدی به این هسته، عملی ت

بنابراین، تئوری نوکارکردگرایی هاس مبنای تحلیل نظری در این پژوهش خواهد بود. ایراد اساسی نوکارکردگرایی هاس را اروپا محور 

میم داد. در نتیجه بر اساس نظریه نوکارکردگرایی بودن آن میدانند، ولی با کمی تعدیل، میتوان این نظریه را به جنوب غربی آسیا  تع

هاس و با توجه به موقعیت کشورهای منطقه از لحاظ ژئوپلیتیک، دو دولت ایران و ترکیه از نظر جغرافیایی، امنیتی، فرهنگی واقتصادی 

ه عنوان دولتهای آغازگر گرایش نسبت به سایر دول به یکدیگر نزدیک بوده و برای حفظ منافع و قدرتمندی خود در منطقه میتوانند ب

 به همگرایی در منطقه معرفی شوند.

رسد. عوامل درونی و بیرونی متعددی، سابقه طرح مسئله همگرایی و وحدت در ادبیات سیاسی جهان اسالم، به بیش از یک قرن می

حضور استعمار در کشورهای  در ضرورت خلق این همگرایی وجود دارند. عواملی نظیر دین و فرهنگ مشترک، تجربه مشترک از

های فرهنگی و سیاسی همگرایی میان کشورهای های اشغالی فلسطین از زمینهاسالمی به ویژه ظهور پدیده صهیونیسم در سرزمین

 گردد.اسالمی محسوب می

اسالم انجام دادند که های زیادی را برای همگرایی در دنیای در جهان اسالم، اندیشمندان و مصلحان بزرگی در ادوار مختلف، تالش

الدین اسدآبادی، محمد عبده، اقبال الهوری و در قرن بیستم حضرت امام هایی همچون سیدجمالتوان به چهرهاز آن جمله می

ها و عوامل قوی برای این همگرایی، با کمال تأسف باید اذعان کرد که کشورهای منطقه، خمینی)ره( اشاره کرد. با وجود تمام انگیزه

های دیگر مناطق، همچون اتحادیه اروپا به دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و ها و اتحادیهاند مانند سایر مجموعهون نتوانستهتاکن

 اجتماعی قابل انتظار نائل گردند.

 از : چالشهایی در روند همگرایی جنوب غرب آسیا وجود دارد. به طور کلی عمده ترین چالشهای  )عوامل واگرایی ( موجود عبارتند

 ارائه مدلهای متفاوت توسعه برای کشورهای منطقه  .1

 رقابتهای منطقه ای .2

 .رقابت اقتصادی .3
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 فرهنگی  -نداشتن روابط علمی .4

 تأثیر زبان در روابط  .5

 رویکرد مذهب در منطقه  .6

 رویکرد تقابل بر سر ایفای نقش رهبری در جهان اسالم  .7

 کشورها ترویج ایدئولوژى و رویکرد تقابل شیعه و سنی در روابط  .8

و به تبع آن در کشور های این منطقه قابل تبیین است. دولتهای جنوب غرب آسیا  تأثیر این عوامل بر همگرایی در جنوب غرب آسیا

اقتصادی تقسیم شده اند. همین تقسیم بندی به نوعی دیگر به مسائل سیاسی نیز قابل تعمیم است. گروهی به  ۀ به دو گروه عمد

دی سیاسی با حضور شش کشور حوزه جنوبی خلیج ً فارس )البته فعال به استثنای قطر(، مصر، اردن، بخشی رهبری عربستان، اتحا

 از لبنان و بخشی از یمن را تشکیل داده اند. 

 گروه دوم به رهبری ایران و با حضور عراق، سوریه، بخشی از یمن و بخشی از لبنان تشکیل شده است.

سجام اجتماعی و فرهنگی، از وضعیت متجانس تری نسبت به اروپای قبل از تشکیل اتحادیه منطقه جنوب غرب آسیا به لحاظ ان

برخوردار است. به لحاظ اجتماعی و فرهنگی و دینی اشتراکات بسیاری نزد دولت های منطقه وجود دارد و همه دولتها در حوزه تمدن 

لحاظ قومی و زبانی عرب، ترک، فارس و کرد هستند که همگی  بزرگ اسال می قرار دارند. به لحاظ بافت مذهبی مسلمان هستند، به

در روند همگرایی در منطقه میتواند نقش مثبتی داشته باشد. اما به رغم اشتراکات فرهنگی و اجتماعی مذکور، به دلیل فقدان فرهنگ 

ه دارند. کمبود یا فقدان ارتباطات دموکراتیک و عدم باور به کثرت گرایی فرهنگی تا دستیابی به هویت فراملی و منطقه ای فاصل

فرهنگی نیز مزید بر علت شده است. در واقع، عوامل فرهنگی به خصوص در مسئله مذهب، مهمترین چالش در روابط بین کشورهای 

لش بزرگی خاورمیانه است؛ زیرا به رغم اشتراکات بسیار زیاد در امور فرهنگی و دینی، دولتهای منطقه با توجه به تنوع فرهنگی به چا

مذهب برخورد کرده اند که با استفاده از تکثرگرایی فرهنگی و کثرت گرایی دینی میتوانند چالش خود را تبدیل به فرصت  در مسئله

 نموده و انسجام فرهنگی در منطقه را افزایش دهند.

موفق اروپا در تشکیل اتحادیه اروپا  برای دستیابی به همگرایی در جنوب غرب آسیا ، نظریه نوکارکردگرایی ارنست هاس برای نمونه

میتواند برای انتخاب دو دولت پیشتاز و برقراری تعامالت در حوزه های مختلف با اولویت روابط اقتصادی رهنمون باشد. متأسفانه 

خود بوده و به دولتهای قدرتمند در جنوب غرب آسیا مانند عربستان و ایران فقط به دنبال تحکیم منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی 

جای تعامل و تعاون با یکدیگر در مقابل هم ایستاده و هر یک ساز برتری خود را در منطقه میزنند. این دو دولت با توجه به دارا بودن 

ذخایر زیرزمینی فراوانی که دارند، از نظر اقتصادی خود را برتر دانسته و در صدد تحکم بر سایر دولتها در منطقه هستند. در این 

 .میان، کشورهای غربی نیز با پاشیدن بذر نفاق و دشمنی بین این دو دولت، بر این مسئله دامن زده اند

برای دستیابی به چنین آگاهی ِ باید قدرتمندی منطقه هدف اول تمامی کشورهای منطقه قرار گیرد و برای دستیابی به این هدف ِ 

« قدرتمندی در منطقه » ، نه  «قدرتمندی منطقه »  این شعار فراملی  باید یک شعار مشترک فراملی در ذهن همه تداعی شود.

خواهد بود. در راستای این شعار و چشم انداز، هدف اصلی دولتهای منطقه نباید محدود به کشور خود یا فقط کشور همسایه باشد. 
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ولتهای منطقه با دارا بودن فرصتهای کم و قدرتمندی هر دولت در منطقه نباید در گروی تضعیف قدرتهای دیگر باشد؛ بلکه تمامی د

بیش خود، باید در مسیر اصلی و چشم انداز قدرتمند شدن منطقه خاورمیانه در جهان قرار گیرند و به جای توسل به دولتهای غربی 

 .و شرقی برای تداوم قدرت خود در منطقه، به همکاری با دولتهای همسایه و هم منطقه ای خود بپردازند

تفرقه » باعث شده تا دولت  های فرامنطقه ای همیشه با سیاست جنوب غرب آسیا اشتن از موقعیت استثنائی منطقه آگاهی ند

در پی تضعیف کل منطقه باشند. برای چنین بیداری سیاسی ای نیاز است که ابتدا دو دولت که از لحاظ «  بینداز و حکومت کن 

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از سایر دولتهای منطقه دارای قدرت بیشتری هستند،  موقعیت ژئوپلیتیکی و استراتژیک و توانمندیهای

این نحله را آغاز کنند. با توجه به موقعیت های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، ژئوپلیتیکی، استراتژیکی و فرهنگی شناسایی شده در 

این همگرایی  ٔەت بهتری قرار گرفته اند، به عنوان آغازکنندمنطقه، دو دولت غیر عرب ایران و ترکیه که نسبت به بقیه دولتها در موقعی

منطقه ای مناسب هستند. نهادسازی یکی از مهمترین موارد در بحث همگرایی است. دو دولت ایران و ترکیه میتوانند از فرصتی که 

تصادی مشترک بهره گیرند. برای افزایش حجم تجارت دو کشور برایشان به ارمغان آورده است، در جهت ایجاد و تقویت نهادهای اق

مثال، تقویت اتاقهای مشترک بازرگانی بین دو کشور و همچنین ایجاد بازارچه های مرزی دو مورد از مهمترین این اقدامات میتواند 

 محسوب شود.

طقه دنیاست که به در جنوب غرب آسیا  منطقه خلیج فارس به لحاظ نظریه های ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی، بین المللی ترین من

لحاظ منابع انرژی فضای مهمی را برای ایفای نقش بازیگران فراهم می کند. حضور همواره قدرت ها و بازیگران جهانی موجب گردیده 

تا خلیج فارس در کانون اهمیت جهانی قرار بگیرد. اما در کنار این اهمیت، متاسفانه این منطقه در طول صد سال اخیر بحران ها و 

های فراوانی را پشت سر گذاشته است. دخالت و حضور قدرت های بزرگ بخصوص آمریکا در ترتیبات امنیتی و نظامی آن، تنش 

وجود اختالف مرزی فراوان بین کشورهای ساحلی و نبود مکانیسمی برای رسیدن به یک نظام امنیتی مشترک از جمله مهمترین 

اصل نشود، بلکه شاهد روند واگرایی میان کشورهای این منطقه باشیم. از آن جا مواردی است که باعث شده تا نه تنها همگرایی ح

اى است متعلق به کشورهاى ساحلى آن، طبعاً فقط آنها حق دارند نسبت به کم و کیف همگرایی و رسیدن به که خلیج فارس منطقه

 ند.یک نظام امنیتى و همکاری جویانه تصمیم بگیرند و آن را به مرحله اجرا بگذار

های همکاری و همگرایی مناسبی را فارس از لحاظ موقعیت ویژه ژئوپلتیک و ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک، زمینهحوزه خلیج

ترین زمینه اصلی همگرایی کشورهای منطقه را، اسالم و فرهنگ عمیق و پویای سازد. در میان عوامل مختلف، مهمناپذیر میاجتناب

 دهد.آن تشکیل می

فارس هشت واحد سیاسی یابی این علل و عوامل بپردازیم. در منطقه خلیجتبیین دقیق علل و دالیل این ناکامی ناگزیریم به ریشهبرای 

مستقل وجود دارند که از لحاظ ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وضعیت خاصی دارند. ساختار سیاسی منطقه در طول 

های جهانی شکل گرفته است. در این مدت شاهد رخدادها و تغییر و تحوالت ع منطقه و سیاستتأثیر اوضا پنج دهه اخیر تحت

 ایم.سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی گوناگون بوده

 

گیری نظام دوقطبی پس از جنگ جهانی دوم و رقابت از جمله دو جنگ جهانی اول و دوم و آثار و پیامدهای ناخوشایند آن، شکل
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های بین دو جنگ فارس، کسب استقالل کشورهای منطقه در فاصله سالقدرت آمریکا و شوروی در تسلط بر منابع خلیجشدید دو ابر

های ترومن، آیزنهاور، نیکسون، کارتر، برژنف، ریگان، کلینتون و بوش که هدف اجرایی جهانی و پس از آن، تدوین و اعالم دکترین

فارس بوده است، ترتیبات امنیتی منطقه در طول قرن بیستم، پیروزی انقالب اسالمی خلیج آنها عمدتاً متوجه کشورهای خاورمیانه و

های العملاجتماعی ناشی از آن در خاورمیانه، تشکیل نیروی واکنش سریع آمریکا و عملکردها و عکس -ایران و تحوالت سیاسی 

قوع جنگ تحمیلی هشت ساله صدام علیه ایران، تجاوز نظامی ای آن، وفارس و آثار منطقهگیری شورای همکاری خلیجمربوطه، شکل

فارس و حمله آمریکا به افغانستان گیری نظم نوین جهانی پس از بحران دوم خلیجعراق به کویت و نتایج سیاسی و نظامی آن، شکل

 گردد.المللی محسوب میای و بینهای منطقهو عراق به عنوان نقطه عطفی در عرصه سیاست

توان به عواملی همچون موانع کند میکلی از جمله عواملی که به عنوان مانع در جهت واگرایی کشورهای منطقه عمل می طوربه

 سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز اشاره کرد:

 :ایعوامل درون منطقه -1

 الف: موانع سیاسی

 تفاوت در ساختار سیاسی کشورهای منطقه 

 سطح نابرابر قدرت کشورهای منطقه 

 ناسیونالیسم 

 ثباتی سیاسی کشورهای منطقهبی 

 :موانع اقتصادی -ب 

 عدم تشابه اقتصاد سیاسی کشورهای منطقه 

 مکمل نبودن اقتصاد کشورهای منطقه 

 های ارتباطیضعف زیرساخت 

 :موانع اجتماعی، فرهنگی -ج 

 های مذهبی، قومی و زبانیتفاوت 

 های ارتباطی ضعیف و التقاط فرهنگیشبکه 

 :عوامل و موانع ساختاری-د

 اختالفات سرزمینی و مرزی 
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 های امنیتی کشورهای منطقهنگرش 

 ای را به عنوان یکی از علل شاخص عدم این همگرایی برشمرد.در این میان اما شاید بتوان عوامل فرامنطقه

 ای:عوامل فرامنطقه -2

 پیامدهای استعمار و نقش بازیگران خارجی  .1

توجه آن همه شئون سیاسی و اجتماعی کشورهای منطقه به ویژه در کشورهای حاشیه جنوبی قابل پدیده استعمار نقش .2

 فارس خلیج

های استعماری در منطقه، اثرات مخربی بر ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدت قدرتحضور طوالنی .3

 کشورهای یادشده 

در منطقه در دامن زدن به این اختالفات از عوامل مهم واگرایی  های بزرگ و حضور عوامل خارجینقش استعمار و قدرت .4

 گردند.محسوب می

 مورد که اصلی ترین موارد واگرایی در مان عوامل فوق الذکر هستند می توان بطور مختصر اشاره کرد  3برای نمونه به 

 وجود اختالفات سرزمینی و مرزی بین کشورهای منطقه -1

همواره نقش عامل بازدارنده را در رسیدن به همگرایی در خلیج فارس داشته است، اختالفات یکی از مهمترین عواملی که 

اختالف مرزی و سرزمینی بین این کشورها همواره  60مرزی و سرزمینی بین اکثر کشورهای این منطقه است. بیش از 

ل تعیین کننده ای باشد. اختالف بین روند واگرایی را تسریع کرده و باعث گردیده تا فضای تنش در روابط فیمابین عام

ایران و عراق، عراق و کویت، کویت و عربستان، عربستان و امارات، عربستان و قطر، امارات و عمان نمونه های گویایی است 

که در برخی موارد موجب زدوخوردهای مرزی و آغاز جنگ هایی بوده که جنگ اول و دوم خلیج فارس مصداق بارز آن 

تالفات مرزی ناشی از ابهام در تعیین دقیق خطوط مرزی بین کشورهای منطقه است که یادگار دوران استعمار می باشد. اخ

ها سال حل نشده باقی مانده است. که همواره نقش مهمی در ایجاد بحران در منطقه است که هنوز پس از ده بریتانیاست

طرف بین عربستان سعودى و ارات متحده عربى، منطقه بیاین اختالفات همچون مسئله جزایر سه گانه بین ایران و ام

کویت، مرزهاى برون ساحلى ایران و کویت در منطقه شمالى خلیج فارس، مرزهاى برون ساحلى ایران و عراق در شمال 

 الخیمه از جمله اینالقوین و رأسخلیج فارس، مرزهاى آبى کویت و عراق، مرزهاى آبى عجمان و شارجه، شارجه و امّ

اى خلیج فارس شده است. تا زمانی که باشد که سبب ناهمگونى در رفتار و معادالت امنیتى منطقهاختالفات حل نشده می

کشورهای مذبور اراده و برنامه ای برای حل این اختالفات نداشته و نتوانند آن را در معادالت پیش رو و متقابل نادیده 

 .بحران بازتولید خواهد نمود بگیرند، وضعیت جاری خود را به شکل تنش و

 فقدان نظام امنیتی مبتنی بر همکاری  -2

رسیدن به نظام امنیتی مبتنی بر همکاری مستلزم فراهم شدن شرایطی چون شکل گیری دیدگاه و فهم مشترک درباره 

قق آن با مفهوم امنیت و همکاری میان تصمیم گیرندگان کشورهای مذکور است. امری که تاکنون فراهم نگردیده و تح

ای برای حفظ نفوذ خود بر معادالت استراتژیک منطقه، های فرامنطقهتوجه به شرایط موجود، بسیار سخت می نماید. قدرت
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اند تا با دامن زدن به برخی مسائل حفظ تفوق سیاسی جهانی و تضمین دسترسی به انرژی ارزان در خلیج فارس تالش کرده

ای را به سمت منطقهای از مسائل درون ای قابل حل و فصل است، پارهمنطقه نبه یا بینموجود که در چارچوب روابط دوجا

انداز تحقق دار سوق دهند و زمینه استمرار نفوذ و حضور خود را فراهم کنند. همین امر چشمهای دامنهها و تنشبحران

رو نموده است. عدم ارائه تعریفی مناسب از ا با ابهام روبهای در حوزه خلیج فارس رنظام امنیتی پایدار و فراگیر منطقه

المللی، فقدان تداوم سیاست جایگاه و اهداف نظام جدید امنیتی در منطقه و همسویی آن با نظام کلی امنیت بین

ات فارغ اعتمادسازی در میان کلیه کشورهای منطقه، عدم مشارکت فعال کلیه کشورهای منطقه در این نظام امنیتی با ثب

از وزن جغرافیایی، جمعیتی و اقتصادی، تضمین متقابل استمرار جریان آزاد انرژی و سخت کردن مبادالت تجاری از 

 مشکالت و موانعی است که دولت های واقع در خلیج فارس با آن روبرو هستند.

 نقش آمریکا در ترتیبات امنیتی خلیج فارس -3

های جاری گواه بارز تجربه تلخ تاریخی در خلیج آنها در پیدایی و استمرار بحرانپیامدهای تاریخ استعمار در منطقه و نقش 

دهد و اهانتی رود بلکه شالوده مشکالت را تشکیل میتنها راه حل به شمار نمیهای بزرگ نهفارس است. حضور قدرت

ند بخوبی نشان از اهمیت و جایگاه تاریخی به بلوغ سیاسی و تمدن و فرهنگ این منطقه است.  نظریات هارتلند و ریمل

خاورمیانه بخصوص خلیج فارس در میان نظریه پردازان و تصمیم گیرندگان آمریکایی است. کسى که برتنگه هرمز مسلط 

باشد بر مهم ترین منابع انرژی جهان مسلط است و کسى که بر منابع انرژی مسلط باشد بر جهان مسلط است، خود منشا 

د توجه قدرت ها و بازیگران جهانی است که آمریکا به خوبی اهمیت آن را دریافته و بخوبی در این نظریه و تئوری مور

منطقه حضور خود را تثبیت نموده است. رمز و راز حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس به بهانه های مختلفی چون 

صورت گرفته است و متاسفانه شاهد هستیم  حفظ امنیت و استقالل کشورهای منطقه، رفع بحران و از بین بردن تهدیدات

که امروزه آمریکا بیش از پیش در خلیج فارس حضور دارد. پایگاه های دریایی، زمینی و هوایی در سه کشور بحرین، قطر 

و امارات بخوبی نشان دهنده حضور این قدرت بزرگ است. می توان به دالیل منطقی اثبات کرد که امریکا در ژئوپولیتیک 

فارس جایى ندارد، چرا که نوعاً منافع آن با منافع ملت ها و دولت های منطقه در تضاد است. اما فضای تنش و سوء  خلیج

ظن میان کشورهای منطقه باعث گردیده تا کشورهاى عضو شوراى همکارى خلیج فارس و همچنین خود این نهاد خواستار 

دوستونی، موازنه قوا و مهار دوجانبه و تشویق مسابقه تسلیحاتی حضور امریکا در منطقه باشند. پیاده کردن سیاست های 

و ناامن نشان دادن کشورها در مقابل خطر ایران انقالبی و رژیم صدام همگی گویای این مسأله بود و هست که حضور پایدار 

در منطقه نخواهد  آمریکا در این منطقه مستلزم فضای تنش و تخاصم می باشد. این امر در طوالنى مدت عواقب مطلوبى

تواند صلح و امنیت پایدار در پی داشته باشد،  زیرا با فلسفه حضور های خارجی در منطقه نمیداشت. حضور نظامی قدرت

 آنها ناسازگار است.

های رفیتها و ظهای تهدیدزا، قابلیتها، کانونفارس مستلزم شناسایی فرصتای در حوزه خلیجتحقق ایده همگرایی و همکاری منطقه

ظن نخبگان و دولتمردان و سیاستمداران کشورهای ها و ممانعت از سوءای و جلوگیری از واگرایی و نزدیک کردن دیدگاهمنطقه

منطقه به یکدیگر در قالب چنین همکاری محقق خواهد شد، در این حالت کشورهای منطقه ضمن درک نیاز یکدیگر به زندگی در 

 رسانند.های موجب افتراق و واگرایی را به حداقل میانع و گسستامنیتی خودمولد، عوامل، مو
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 ای و تعامل سازنده خواهند رسید که :کشورهای منطقه در شرایطی به یک الگوی همکاری منطقه

های خود مبادرت به همکاری ای هریک از بازیگران براساس توانمندیدید و منافع مشترک داشته باشند و در امنیت منطقه -1

 تی نمایند. امنی

 گر و ناهمگون به سیستم منطقه جلو گیری نمایند.از ورود عناصر مداخله -2

 زدایی و حرکت در مسیر تقویت اعتماد شکل دهند .فارس، اگر بر مبنای تنشترتیبات امنیتی جامع در منطقه خلیج  -3

کشورهای این منطقه و همکاری  فارس در درجه نخست در حوزه مسئولیت و از جمله وظایفدفاع از صلح و امنیت خلیج  -4

 حقیقی همسایگان قرار گیرد.

فارس پدید آورند که از درگیری و جنگ جلوگیری و از منافع مشروع همه کشورهای این منطقه ای در خلیجمناسبات تازه -5

 های خارجی جلوگیری کند. طلبی قدرتحمایت و از سلطه

وسیله آن امنیت تواند چارچوبی را فراهم آورد که بههای منطقه، مینظام امنیتی جمعی با خواست و با شرکت تمامی کشور -6

 به عنوان یک عامل غیرقابل تفکیک در میان کشورهای عضو تلقی گردد.

انداز روشنی را خواهد داشت و یک فارس با حضور و اراده کشورهای منطقه، چشمدر این صورت نقشه امنیتی آینده خلیج -7

ای و مشترک به صورت یک واحد مؤثر و بالفعل و بالقوه و در درازمدت با هویتی منطقه الگوی امنیتی جدید به صورت

 های امنیتی منطقه را مدیریت خواهد نمود.ها و معضالت و چالشمنسجم در تعامل موضوعات و نگرانی

ن به درک مشترک ای خوداتکا و سازوکارهای کنترل کامل محیط جغرافیایی مستلزم رسیدمدیریت سامانه امنیت منطقه -8

 و بازاندیشی در مفاهیم و ادبیات حاکم خواهد بود.

در این جنوب غرب آسیا کشور های ایران و عربستان دو بازیگر اصلی ساحلی در خلیج فارس دو کشور تأثیرگذار بزرگ منطقه  

نمود که به واقع اذعان به شناسایی معتقد به تدوین استراتژی دو ستونی  1970هستند. همین واقعیت دولتمردان امریکا را در دهه 

ای در تحوالت منطقه و خلیج فارس بود. ایران و عربستان دو نقش هر دو کشور ایران و عربستان به عنوان دو ستون ثبات منطقه

ع ملی خود های ایدئولوژیکی، رفتارهای رقابتی در راستای منافکشور قدرتمند منطقه با رویکردها واهداف استراتژیک متفاوت، تفاوت

در یک حوزه ژئوپلیتیکی مشترک، منافع رقابتی و متداخل در منطقه، همواره در چالش با یکدیگر، با رویکردی متفاوت، بازیگری و 

 .اندسیاست خارجی خود را تنظیم و اجرا کرده

نطقه و حضور نیروهای خارجی های فرامای است و هرگونه اتحاد و همکاری با قدرتتردید امنیت منطقه در گروی تعامل منطقهبی

رسد نزدیکی سیاسی ایران و در خلیج فارس، فضای سیاسی میان کشورهای این حوزه را ملتهب و پرتنش خواهد کرد. به نظر می

ای در دستیبابی به صلح و ثبات هزینهعربستان؛ دو قطب قدرت در خلیج فارس و حل موضوعات مورد منازعه، راه حل مطمئن و بی

 منطقه خلیج فارس خواهد بود. و امنیت

فارس به دلیل اهمیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک بودن این منطه به صورت مستقیم و طبیعی است پدیده همکاری در منطقه خلیج

تضیات المللی نیز تسری و در قلمرو جهانی نیز تأثیر خواهد گذاشت و قابلیت و توان بالقوه آن در شرایط و مقغیرمستقیم به گستره بین

 مختلف توان اثربخشی خواهد داشت.
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 به عبارتی، در مجموع، دو واقعیت غیرقابل انکار بایستی مورد توجه سیاستگذاران کشورها قرار گیرد

نشده باقی بماند، برقراری و حفظ صلح و ثبات در های ژئوپلیتیکی آن حوزه حلاول، در هر حوزه مهم ژئوپلیتیکی تا زمانی که تنش

 .دور از انتظار استآن منطقه 

در گرو اراده، ” های خارجی است، برقراری امنیت و ثبات صرفاهای ژئوپلیتیکی که عرصه رقابت، حضور و بازیگری قدرتدوم، در حوزه

 باشد.تالش و همکاری کشورهای آن حوزه می

شدن رفته است، به گونه به سمت قطبی با توجه به دو واقعیت ژئوپلیتیکی فوق الذکر امروزه منطقه جنوب غرب آسیا  بیش از حد

ی خطرناک در جهان معروف شده است.عادی سازی روابط امارات و دیگر کشورهای های نهادی ، یک منطقهای که به لحاظ زیرساخت

روی مساله امنیت، است چون محور توافقات با اسرائیل بیشتر  ایران و ترکیه ی ترس از قدرت نظامیه نوعهندعربی با اسرائیل نشان د

 تمرکز یافته است.

 

تری با دو عامل تغییرات اقلیمی و انرژی در مقابل قدرت های بزرگ فرامنطقه ای سعی دارند در آینده نقش پررنگاین بازیگران منطقه

 های سنتی غرب بازی کنند.ای، خصوصا تضعیف سیاست

های سازمان ملل، و قدرت اگر با اقدامات دیپلماتیک و با یک معماری سیاسی و امنیتی برای منطقه، با حضور خاورمیانه از آمریکا خروج

نبع مواجه خواهیم بود.این تنش ها با توجه به شکل گیری سه م خاورمیانه ها درای و منطقه ای توام نباشد با افزایش تنشفرا منطقه

دخالت کشورهایی چون روسیه ،چین و اتحادیه اروپا را به دنبال خواهد داشت. این تنش ها عالوه بر  خاورمیانه نفوذ و قدرت در

مخازن انرژی را به خطر خواهد انداخت.تاثیر این تنش ها یک سری تبعات داخلی و اقتصادی،و وقوع اعتراضات آسیب به امنیت دریاها، 

 اجتماعی را به دنبال دارد، و دولت ها در برابر تنش های داخلی موقعیت سیاسی اشان متزلزل خواهد شد

م داشته است دارای ویژگی های مجموعه های  امنیتی منطقه جنوب غرب اسیا با محوریت خاورمیانه  همانطور که بری بوزان اعال

در مجاورت جغرافیایی با همدیگر  قرار گرفته اند ونیز در قالب مجموعه امنیتی .. …است کشورهای نظیر ایران و عربستان سعودی

ه شده است عنصر دیگر الگوهای از دوستی و دشمنی وجود دارد وجه غالب میان این مجموعه امنیتی تداوم سوءظن و بدبینی نهادین

  . نیروی مداخله گر خارجی در این مجموعه امنیتی است آمریکا تالش دارد که همچنان براین مجموعه تاثیر گذار باشد

شاید بتوان گفت که کم تر منطقه اى در جهان از جهت ارزش اقتصادى و استراتژیک خود به اندازه خاورمیانه براى بازیگران مهم 

بلکه بر ، نه تنها از اهمیت این منطقه کاسته نشده، ذشته هاى بسیار دور تا دوران معاصر و به ویژه پس از جنگ سردوجود دارد .از گ

اهمیت جهانى خاورمیانه به دلیل نقش محورى آن در اقتصاد ، ارزش استراتژیک و اقتصادى آن نیز افزوده شده است .به عبارت دیگر

مسائل دیگرى نیز در این ، خام مورد نیاز چرخه هاى صنعت و تولید مى باشد .عالوه بر این یعنى فراهم آوردن مواد، سرمایه دارى

بازیگران عمده جهانى نسبت به آن بى تفاوت نباشند که از آن جمله ، منطقه وجود دارد که باعث شده است در دوره هاى مختلف

در طى سال هاى قرن بیستم اشاره کرد .هم چنین این منطقه مى توان به وجود اسرائیل در این منطقه و منازعة اعراب و اسرائیل 

محل ظهور پیامبران الهى و وجود نژادها و قومیت هاى مختلف مى باشد که بر اهمیت خاورمیانه مى افزاید گ، مهد تمدن هاى بزر

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%87%D9%86%D8%AF/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%87%D9%86%D8%AF/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87/
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یکى همواره ژهاى تمدنى و ایدئولو منابع اقتصادى و نیز حوزه، ىژئوپلیتیک و وجود ذخایر انرژ.بنابراین خاورمیانه به دلیل موقعیت 

 محل تالقى منافع و منازعه میان قدرت ها ى جهانى و منطقه اى بوده است.

ای خاورمیانه از سوی دهد که تالشی کلی برای دگرگونی در الگوی مجموعه امنیتی منطقههای جاری در بازه زمانی نشان میزمینه

ای آن از جمله عربستان در حال پیگیری است. این دگرگونی با خروج آمریکا اورمیانهایاالت متحده، حتی در دوران ترامپ و اقمار خ

ای ایران در عراق و سوریه به منظور خروج ایران از این از برجام، اعمال تحریم بر جمهوری اسالمی ایران، فشار بر منافع منطقه

ای خاورمیانه با حمایت ی مجموعه امنیتی منطقهدهندههای اصلی شکلی قدرتکشورها، و حتی تالش برای حذف ایران از حلقه

 اسرائیل است.

نهایت اینکه شرط اصلی تقویت فضای همکاری منطقه ای تغییر ذهنیات سیاستمداران کشورهای درحال توسعه از نگاه امنیتی و 

ن فرایند، تقویت دیپلماسی عمومی تهدید محور به نگاه اقتصادی و فرصت محور، اجماع نخبگان فکری و ابزاری برای طی کردن ای

بین کشور های منطقه، تقویت روابط فرهنگی و اجتماعی بین کشورهای منطقه، سیاست های جذب توریسم در بین کشورهای 

منطقه و فرهنگ سازی در زمینه ار تباط مثبت بین مردم کشورهای منطقه ودر نهایت تالش برای تقویت این مفهوم که همکاری 

 ی منطقه در راستای منافع همه کشورهای ذینفع دران منطقه است.های کشور ها
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بررسی تحوالت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک صنایع دریایی جنوب ایران و تطبیقی آن با بنادر هاب 

 اروپا 

 ) مطالعه موردی صنعت بانکرینگ بنادر جنوب ایران و تطبیق آن با بندر روتردام هلند(

 

 مهدی مظفری زاده 

 

 کارشناسی علوم سیاسی 

 

 

 چکیده

مخصوصا کشورهایی که دارای اهمیت استراتژیک و با توجه به اهمیت بنادر در اقتصاد کالن جهان و کشورها 

زئوپلیتیکی هستند ؛ اهداف بنادر و زیرساخت های آن ها از اهمیت بسیار باالیی برخوردار می شود. پژوهش حاضر 

جایگاه زیر ساخت های مهم از جمله صنعت بانکرینگ این بنادر  و قیاس آن با بنادر رقیب می پردازد. به اهمیت 

بنادر ایران با توجه به اهمیت ژئوپلیتیکی خود و زیر ساخت آنها در قیاس با رقبای تجاری خود دچار کمبودهای 

ادر اروپا از جمله بندر روتردام هلند استفاده زیرساختی هستند که می توانند از تجربیات و ساخت زیر ساخت ها در بن

کنند. یکی از نکات کلیدی که در این پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته صنعت بانکرینگ هست که می تواند 

از لحاظ در آمدزایی ، ایجاد زیر ساخت های بزرگ برای توسعه صنایع بنادر ، منطقه تجاری و  همچنین ایجاد کریدر 

چه به لحاظ اهمیت بنادر و چه از لحاظ هزینه های اقتصادی مناسب تر برای تمام خطوط کشیرانی جهان اقتصادی 

ایجاد نماید. آنچه در این پژوهش لحاظ شده است به مواردی از جلمه نقش این بنادر در توسعه اقتصادی کشور 

جاد کرده اند پرداخته شده است. مروبطه و همچنین ایجاد اهمیت آن برای سایر کشور ها و خطوط کشتیرانی ای

 پژوهش حاضر به صورت تحلیلی و بصورت کتابخانه و مستندات انجام گرفته است.

 کلمات کلیدی:

 بنادر جنوب ایران ، بندر روتردام ،  بانکرینگ ، ژئواستراتژیک ،ژئواکونومیک   
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 مقدمه

ها، برای افزایش سطح رفاه و برخورداری گیری از فرصتملی و بهره ترین عوامل دسترسی به تأمین امنیت، حفظ منافعیکی از مهم  

(. امروزه 1397کارگیری قدرت دریایی و توجه به موضوعات مرتبط با دریاست )کریمی پور و دیگران،گذاری و بهاز امتیازات، سیاست

میلیارد تن  10بیش از  2015ریایی در سال شود. همچنین حجم تجارت ددرصد تجارت جهانی کاال از راه دریا انجام می 85بیش از 

ملزومات اصلی  (. در این میان، یکی از1395بوده که حدود نیمی از آن مربوط به منطقه آسیاست )رنجبر و حاجی حسینی زنجانی،

یرد. زنجیره گو مراودات تجاری را در برمی ای از سازمانها است. صنعت سوخت دریایی، شبکه گستردهاین مهم، مسأله سوخت کشتی

رسانی است که یا از تأمین این صنعت از پاالیشگاه و انبارهای نفت آغاز شده و مرحله نهایی زنجیره سوخت دریایی، عملیات سوخت

شود )مرکز رسان به کشتی عرضه میهای سوختطور مستقیم و یا در لنگرگاه و دریا از طریق برجهای مخصوص یا بهاسکله

های فراوان بانکرینگ، کشورهای مختلف را به توسعه این صنعت ترغیب وجود مزیت (.1397ی اسالمی،های مجلس شوراپژوهش

زایی و توسعه اقتصادی، ارتقای (: ارزآوری باال، اشتغال1395ها عبارتند از )علی عبدالهی و بهرامشاهی،کرده است. از جمله این مزیت

های نفتی و ارتقای رتبه بنادر ساحلی به ه، کاهش قاچاق سوخت و فرآوردهسطح اعتبار اقتصادی و سیاسی کشور بانکرینگ کنند

حاکی از تجارت بزرگ بانکرینگ در  2010ها و ارائه خدمات جانبی. آمارهای جهانی در سال رسانی به کشتیعلت عملیات سوخت

میلیون دالر در  210زوئیل به ارزش تقریبی میلیون لیتر نفت کوره و گا 600اکنون روزانه گرفته همدنیا است و طبق برآورد صورت

میلیارد دالر است. این بازار در سال  80دیگر، ارزش ساالنه بازار بانکرینگ دنیا، حدود عبارتشود. بهصنعت بانکرینگ مبادله می

(. 1397)طیبی ابوالحسنی، میلیارد دالر برسد 150به حدود تقریبی  2023شود تا سال میلیارد دالر بوده و برآورد می 98، حدود 2016

هزار  40طور تقریبی ساالنه بالغ بر شود بهدرصد کل دنیاست. گفته می 30فارس حدود در این میان، سهم بانکرینگ منطقه خلیج

میلیون تن در سال دارد  50ها را با ظرفیت رسانی به کشتیکنند و این منطقه پتانسیل سوختفارس تردد میفروند کشتی در خلیج

فارس با توجه به این ظرفیت، بیش بینانه ارزش بازار فعال بانکرینگ در منطقه خلیجطور خوش(. در حال حاضر به1396فرد،احمدی)

بسیار باالتر خواهد رفت  میلیارد دالر برآورد شده که اگر بازار خدمات جانبی نیز مورد توجه قرار گیرد، گردش بازار این حوزه 25از 

 10م ایران تقریباً زیر درصد سهم بازار مرتبط با فجیره است و سه 85یارد دالر نیز برسد. اما در این میان، حدود میل 40و شاید به 

 درصد است.

ترین رقبای فارس که مهمخصوص کشورهای عربی حاشیه خلیجرغم توسعه سریع صنعت بانکرینگ در کشورهای مختلف دنیا، بهبه

آیند، ایران تاکنون عملکرد مطلوبی در این زمینه نداشته است؛ حال آنکه رینگ منطقه به شمار میهای بانکایران در انجام فعالیت

اند و درآمدهای باالیی را نصیب خود سرعت صنعت بانکرینگ را در بنادر خود توسعه دادهکشورهایی نظیر امارات، قطر و عمان به

شود، از سوی ایران تأمین ها فروخته میمانند فجیره امارات به کشتیهایی که در بنادری اند. جالب آنکه بخشی از سوختکرده

هایی که در بندر فجیره هستند، های باالتر به کشتیهای اماراتی پس از خرید نفت کوره ایران و فروش آن با قیمتشود و شرکتمی

 212(.1397های مجلس شورای اسالمی،اند )مرکز پژوهشدرآمد سرشاری کسب کرده
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 ادبیات پژوهش و مبانی نظری آن

 

 پیشنه تحقیق :

مورد ؛ پایگاه اطالعات علمی  7(  CIVILICAمورد ؛ در پایگاه سیولیکا ) 28)پایگاه مرکز اطالعات جهاد دانشگاه(  SID در پایگاه        

مورد ،  2مورد ، کتاب  8مورد ، مقاالت کنفرانس  35) مقاله نشریه  : (ELMNET)مورد ؛ در پایگاه علم نت  7( IRANDOCایران )

 33( MAGIRANمورد ، در بانک اطالعات نشریات کشور ) NOORMAGS )11مورد( ؛ پایگاه مجالت تخصصی نور ) 1پایان نامه 

 مورد 

 

 فرضیه ها:

مهم در این صنعت استفاده کرد و اسناد راهبردی  با توجه به زیر ساخت های موجود در کشور  می توان از تجربیات کشور های  -1

 و استراتژیک انعقاد کرد.

دو کشور ایران و هلند با توجه به جایگاه وِزه ژئوپلیتیکی و استراتژیکی خود نقش لبسزایی در اتقاد هر دو قاره و جهان دارند با  -2

 عت باشنداستفاده از منابع و تکنولوژی می تواندد شرکای تجاری مهمی در این صن

با توجه قرداد بین ایران و سوریه و دسترسی آزادتر به مدیترانه و همچنین اهمیت تنگه هرمز و بنادر ایران و همچنین هلند و  -3

بنادر این کشور از جمله بندر روتردام و نقش کلیدی ان برای قاره اروچا و همچنین زیر ساخت های مناسب این بنادر می توان نقش 

 صاد صنعت بانکرینگ ایجاد کردکلیدی در اقت

 

 متغییرها:

 تکنولوژی صنعت بانکرینگ ، رقبای تجاری ، صنعت کشتی سازی متغیر وابسته:    

 زئوپلیتیک ایران ، ژئوپلیتیک هلند ، منابع نفتی ، اسناد راهبردی دو کشور در این صنعت متغیر مستقل:    

 

 سئوال اصلی:

هان و جایگاه وِزه این کشور در صنایع نفتی و صنعت بانکرینگ آیا امکان قراداد تجاری بین با توجه اهمیت این صنعت در ج      

 دو کشور و استفاده از تجربیات و تکنولوژی میسر می باشد؟

 سئوال فرعی :
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 ایران و هلند برای رقابت با رقابی تجاری خورد چه اهدافی را در نظر دارند؟  -1

 خود بندر فجیره چه اهدافی را به دنبال دارد؟ ایران در رقابت با رقیب اصلی -2

 هلند در صنایع باال دستی و استفاده از تکنوةزوی جدید در این صنعت آیا مکان رقابت با بندر شانگهای را دارد؟ -3

 

بانکرینگ یا سوخت گیری و سوخترسانی، به عملیاتی اطالق میشود که در آن یک ایستگاه ساحلی، سوخت مورد نیاز  مبانی نظری :

برای مصرف در موتورهای اصلی و کمکی شناورها را در اختیارشان قرار میدهد. صنعت سوخت دریایی، شبکه گسترده ای از سازمان 

مین این صنعت از پاالیشگاه وانبارهای نفت آغاز میشود. مرحله نهایی زنجیره سوخت و مراودات تجاری را در بر میگیرد. زنجیره تا

دریایی، عملیات سوخترسانی است که یا از اسکلههای مخصوص بهطور مستقیم و یا در لنگرگاه و دریا از طریق شناورهای سوخترسان 

بانکرینگ امروزه یکی از مهمترین موضوعات در عملیات اهمیت بانکرینگ و خدمات بانکرینگ موضوع  به کشتی عرضه میگرد ، 

دریایی است و نقش اساسی و مهمی در فرآیند رشد اقتصادی کشورها باالخص کشورهایی که دارای مرزهای آبی میباشند، ایفا میکند. 

سطح اشتغالزایی  این عملیات ضمن ارتقاء سطح اعتبار اقتصادی و سیاسی کشوری که خدمات بانکرینگ میدهد، موجب افزایش

بهصورت مستقیم و غیرمستقیم و ایجاد زیرساختهای مناسب و مرتبط، مانند: بنادر، اسکلهها، خطوط لوله سوخترسانی، مخازن ذخیره 

و نگهداری سوخت، تأسیسات و امکانات اداری و خدماتی برای آن کشور میشود میتوان چنین بیان کرد که عملیات بانکرینگ برای 

متعددی داشته و برای کشتیها و شناورها هم منافع کاری و اشتغال مستمر به همراه دارد. امروزه عمالً فعالیت صنعت  کشور مزایای

ضمن آنکه، بانکرینگ شامل چند بخش متفاوت است و تنها شامل  .دریانوردی بدون توجه به عملیات بانکرینگ بی معنا خواهد بود

رات کشتی، تحویل قطعات یدکی به شناور، تحویل آب اشامیدنی، خدمات پزشکی، ایاب سوخترسانی نمیشود و خدماتی همچون تعمی

درصد کل درآمد بانکرینگ جهان در  51و ذهاب، تعویض خدمه، هتلداری، و سایر خدمات را نیاز شامل میشود. نکته مهم آنکه 

بررسیهای صورت گرفته در حال  . مطابقدرصد کشتیهای عبوری در جهان وارد خلیجفارس میشوند 50خلیجفارس محقق میشود و 

 2030میلیون تن نفت کوره در جهان به شناورها فروخته میشود و بر اساس پیشبینی به عمل آمده تا سال  200حاضر ساالنه حدود 

از جزایر میلیون تن افزایش خواهد یافت. که با در نظر گرفتن این موارد و موقعیت ایران به لحاظ بهرهمندی  411این میزان به 

متعدد و مستعد جهت ارائه خدمات بانکرینگ به کشتی های عبوری در آبهای خلیج فارس و دریای عمان، میتوان درآمد مناسبی از 

طریق این صنعت کسب نمود و همچنین صنایع مختلف کشور همچون سیستم بانکی و بیمه ای را نیز به منظور خدماتدهی به کشتی 

اهمیت بانکرینگ در حوزه سیاسی و بین الملل کشور ایران از لحاظ موقعیت جغرافیایی در مجاورت  نمودعرصه درگیر  3 ها، در این

خلیجفارس و دریای عمان قرار گرفته است. سهولت دسترسی به آبهای آزاد و عبور تعداد بسیار زیادی از کشتی های نفتکش و تجاری 

قم زده است. ایجاد ساختارهای مناسب زیربنایی و برنامه ریزی های بلندمدت از تنگه هرمز موقعیتی بسیار استثنایی برای ایران ر

میتواند این توان بالقوه را به بالفعل تبدیل نماید.از طرفی پایه و اساس این صنعت بهصورت ارائه خدمات به کشتیها در دریا میباشد 

ستار دریافت این دست از خدمات می باشند، ماهیت که وجود کشتی هایی با کاربری های گوناگون از نقاط مختلف جهان که خوا

ایجاد روابط بین الملل در این صنعت را نمایانگر می سازد. در این راستا ورود مؤثر ایران به این صنعت میتواند حاکمیت سیاسی و 
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درآمدزایی، توسعه بنادر و اقتصادی کشور در خلیج فارس و دریای عمان را تقویت نموده و موجب رشد و توسعه فعالیتها، اشتغال و 

 .زیرساخت های موجود و افزایش اعتبار جهانی ایران و تکمیل زنجیره ارزش نفت کشور گردد

 

 :مئتطسک ط ژ ک ب مئتطیتیتمسک  ا ی ش

مفهوم ژئواکونومیکی از ترکیب سه عنصر جغرافیا ، قدرت و اقتصاد شکل گرفته است.در این میان به نظر می رسدسیاست که عامل 

همی در زئوپلیتیک بوده جای خود را به اقتصاد داده است این این موضع به این معنا نیست که زئواکونومی چیزی غیر ژئوپلیتیک م

( زئواکونومی 29: 1385و یا در مقابل آن است بلکه جزئی از ان و از اندیشه های ژئوپلیتیکی در عصر حاضر است )عزتی و ویسی 

( آنچه 87، ص : 1390دن به فضای جدید رقابتی در نظام جهانی است) خلیلی،منشادی و آزموده پدیده ای سیال و جهت پوشش دا

امروز بیش از هر چیزی در اقتصاد و سیاست جهان نقش دارد واژه اعجازگر انرژی است. انچه در تفکرات ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک 

به بازار های اقتصادی جهان برای افزایش منافع اقتصادی است.در  جدید اهمیت بی بدیلی پیدا کرده است موضوع اقتصاد و دسترشسی

نظامی به مناطق حساس جهان -این دوره کشورها به طور عمده به زئواکونومیک روی آورده وسعی می کنند به جای توسعه سیاسی

 ( 329: ص 1389، نگرش سیاسی و اقتصادی داشته باشند) مهدیان و ترکاشوند، 

ک دریایی را می توان بعد از فرو پاشی دولت عثمانی و تجریه آن در منطقه مشاهده کرد.  ایجاد بازیگران جدید در مفهوم زئواستراتژی

ژئو استراتژی به سیاستی  منطقه و سهم خواهی در مواضع قدرت ، نطامی و اقتصادی باعث بوجود امدن سیاست های جدید گردید.

حال با  .زمینی ی کشور های متفاوت( که تأثیر پذیر است از عوامل جغرافیائی یاگفته می شود )مخصوصاً به سیاست بین دولت ها

توجه به نقش کشور ها و همچنین وجود آبراه های بین المللی و آب های سرزمینی و ..... نقش ژئو استراتژیک دریایی مفهوم و 

میالدی مطرح گردید. وی که یک ژنرال  4011در سال » جاکومو دوراندو«واژه ژئواستراتژی نخستین بار توسط  برجسته می گردد.

ارتشی بود، دو برداشت متفاوت از ژئواستراتژی ارائه میدهد: از یکسو، ژئواستراتژی نگران تأثیر عوامل جغرافیایی بر ساختار گروههای 

ئوپلیتیک باشد و از سوی دیگر، ژئواستراتژی دارای مفهوم و معنای کامالً نظامی است که انسانی است که خود میتواند هدف اصلی ژ

.(درواقع، ژئواستراتژی علمی است که نقش عوامل  404: 4311درباره تأثیر جغرافیا در جنگها به بررسی میپردازد (شهالیی و دیگران، 

( ست که نقش 8: 1387تژیهای نظامی بهطور اخص مطالعه میکند ) عزتیمحیط جغرافیایی را در تدوین استراتژیها بهطور اعم و استرا

 موضوع اصلی ژئواستراتژی است.  )عوامل جغرافیایی و محیط جهت تدوین استراتژیهای نظامی )با محوریت نیروهای مسلح

ی مبتنی بر هایعنی علم و هنرِ پیوند فعالیتژئواستراتژیک »گوید: موترجیملر نیز در تعریف ژئواستراتژیک می

فاکتور سیاست، استراتژی، جغرافیا و برخورداری از این پیوند در حرکات استراتژیک نظامی است. دکتر حافظ نیا ژئواستراتژی را علم 

روابط ژئوپلیتیک با استراتژی دانسته و تأکید شده است که برای طراحی نظامی و شرکت مؤثر در جنگ یا حتی فهم صحیح استراتژی 

ضرورت دارد. بر اساس این رویکرد، ترکیب جغرافیا، مسائل  عملیات نظامی ، آگاهی از تأثیر عوامل جغرافیایی برتاکتیک نظامی و

 .توان به منطقه ژئواستراتژیک تعبیر نموددهد که از آن میای را شکل میجهانی و عوامل استراتژیک، مناطق جغرافیایی ویژه

 صنعت بانکرینگ :

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
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نامند، امروزه بانکرینگ خود ها و شناورهای کوچک و بزرگ در دریا را بانکرینگ میرسانی به کشتیعملیات سوخت     

ها ها، شناورها و خدمه آنبه یک صنعت بدل شده است که در کنار تحویل سوخت خدمات گسترده دیگری نیز به کشتی

ه از شناورهای خاص یا پهلوگیری کشتی در رسانی در دریا با استفادتواند به دو صورت سوختبانکرینگ می .دهدارائه می

شود اما روش ها استفاده میرسانی کشتیروش یادشده برای سوخت 2رسانی انجام شود؛ هرچند که هر های سوختاسکله

و در کنار آن  رودمار میشرسانی، روش متداول بانکرینگ به ها و بنادر سوختدوم یعنی پهلو گرفتن کشتی در اسکله

آنچه برای یک کشتی یا شناور مهم است، فرآیند  .کنندم استفاده میهدهندگان خدمات بانکرینگ از روش نخست ارائه

لی برای رسانی با کمترین هزینه ممکن و بهترین کیفیت است، بنابراین قیمت سوخت، میزان انحراف از مسیر اصسوخت

رسانی های سوختانهکننده در انتخاب پایهای مهم و تعیینو غیره از مؤلفه رسانی، سرعت عملرسیدن به اسکله سوخت

گیرد، کیفیت، درصد تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی صورت می 70با توجه به اینکه حدود  .آیدبه شمار می

ار با اهمیت است و ها موضوعی بسیبآهای عبوری از قیمت، ایمنی و سهولت دسترسی به سوخت خوراک موتور کشتی

توان به اشتغال و درآمدزایی، از جمله مزایای اصلی صنعت بانکرینگ می .صنعت بانکرینگ به همه این موارد توجه دارد

المللی گذاری، جلوگیری از مهاجرت ساکنان مناطق مجری طرح، ارتقای اعتبار و امنیت بینسازی برای سرمایهزمینه

 .ها اشاره کردگاز و فرآورده ها و جلوگیری از قاچاق نفت ووآمد زیاد کشتیمنطقه بانکرکننده به دلیل رفت

های مهم حمل و نقل دریایی بدل شده و جایگاه خود را در اغلب نقاط صنعت سودآور بانکرینگ امروزه به یکی از بخش

رسانی این منطقه کند و ظرفیت ساالنه سوختفارس رفت و آمد میهزار کشتی در خلیج 12جهان پیدا کرده است، ساالنه 

کشور وجود دارد که  6ق اعالم سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( تنها طب  .میلیون تن است 25ها به کشتی

بندر  400گیرد، این سازمان گزارش کرد اگرچه نزدیک به درصد از فعالیت بانکرینگ جهان را به عهده می 60حدود 

اپور، بندر فجیره امارات و بانکرکننده در جهان وجود دارد، بیشتر تقاضای این فعالیت تنها در چند بندر اصلی )بندر سنگ

میلیون متریک تن برای چند سال پیاپی سال است  42سنگاپور با حجم بانکرینگ ساالنه  .بندر روتردام( متمرکز است

کند که بینی میرود و سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( پیشترین بندر بانکرکننده جهان به شمار میکه بزرگ

بندر فجیره امارات که  .ماندترین بانکر کننده در جهان باقی میعنوان بزرگینده همچنان بههای آاین کشور در سال

میلیون  24رود، با فروش ساالنه فارس و دریای عمان و سومین بندر بزرگ جهان به شمار میترین بندر حوزه خلیجمهم

ترین عنوان بزرگروتردام نیز به .قرار داردمتریک تن سوخت در جایگاه دوم کشورهای بانکر کننده و پس از سنگاپور 

هزار متریک  500میلیون و  10شود که فروش ساالنه آن رسان محسوب میبندر اروپا، سومین بندر بانکر کننده و سوخت

ای ههایی مانند نفت، بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفتا و دیگر فرآوردهسازی سوختدر بندر روتردام امکان ذخیره .تن است

ترمینال این بندر، این امکان را  20سازی سوخت در نفتی وجود دارد و ظرفیت حدود هشت میلیون مترمکعبی ذخیره

گیری خود را طوری کنند، برنامه سوختهایی که مقصدشان روتردام است یا از این منطقه عبور میفراهم کرده تا کشتی

کنند، مجموعه این شرایط، روتردام را به یکی از سه مرکز بزرگ تنظیم کنند که مخازن سوخت خود را در روتردام پر 

همچنین هنگ کنگ و بندر آنتورپ بلژیک چهارمین و پنجمین  .ها در دنیا بدل کرده استگیری کشتیبانکرینگ و سوخت

میلیون و  6و هزار  400دهند که میزان فروش سالیانه آنها به ترتیب هفت میلیون و بنادر بانکرینگ جهان را تشکیل می

صورت بانکر به میلیون تن نفت کوره در سطح جهان به 200طبق برآورد ساالنه حدود  .هزار متریک تن است 300

میلیون تن افزایش یابد، به عبارت دیگر،  400به  2030شود که این رقم تا سال بینی میشود و پیشها فروخته میکشتی
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درصد از حمل و نقل تجاری در جهان از راه دریا صورت  70بیش از  213.یلیارد دالر استم 80ارزش ساالنه بازار بانکرینگ دنیا، 

تنگه  کیلومتر ساحل مشرف به دومین گلوگاه اقتصادی جهان پس از کانال سوئز یعنی 1800می گیرد و برای کشوری که حدود 

 12میت دارد. چنانکه آمارها نشان می دهد، در هر دارد، استفاده از پتانسیل موجود برای بهره برداری اقتصادی و سیاسی اه هرمز

هزار شناور در خلیج فارس و دریای عمان در حال  43دقیقه یک کشتی از تنگه هرمز عبور می کند و در مجموع ساالنه بیش از 

صرفه  حرکت است. این وضعیت بیانگر آن است که ظرفیت توسعه صنعت بانکرینگ و سوخت رسانی به کشتی ها از این مسیر،

اقتصادی قابل توجهی خواهد داشت. موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه و دسترسی به آب های آزاد و آبراه های بین المللی که در 

صنعت  خلیج فارس و تنگه هرمز قرار دارد، آنگونه که در نقشه مشخص است نشان می دهد که از لحاظ جغرافیایی نیز چربش توسعه

 است. به سمت ایران بانکرینگ

 

 

 ضرورت و اهمیت صنعت بانکرینگ   

، در 2013درصد از تولید نفت خام دنیا در سال  32,2شده نفت خام دنیا را دارا بوده و درصد ذخایر اثبات  47,9فارس منطقه خلیج 

ال این حجم عظیم مواد گیرد که انتقدرصد صادرات نفت خام دنیا از این ناحیه انجام می 34,9این منطقه انجام شده است. همچنین 

پیمای نفتی است که به دلیل پیمایش پیکر و قارههای غولهای حاصل از آن، نیازمند عبور و مرور گسترده کشتینفتی و فرآورده

های طوالنی و حجم بزرگ خود، نیازمند بنادر قوی در عرصه صنعت بانکرینگ است. از سوی دیگر، به دلیل نبود راه آبی به مسافت

فارس موقعیتی ترانزیتی پیدا کرده است که این موضوع سبب عبور و مرور گسترده ق آسیای مرکزی و منطقه خاورمیانه، خلیجمناط

-کریدور شمال شود. طبق برآوردها، حمل و نقل هر واحد کانتینر از مسیرهای تجاری از نقاط مختلف دنیا به این منطقه میکشتی

دهنده آن است که و ایران در قلب این کریدور قرار گرفته است. تمامی این موضوعات نشان درصد ارزان تر بوده 30حدود  جنوب

کش و تجاری بسیاری بدین های نفترود؛ چراکه کشتیفارس یکی از مناطق مستعد برای صنعت بانکرینگ به شمار میمنطقه خلیج
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اند، اندازی این صنعت بودهه دارای مرز آبی مناسبی برای راهنمایند. لذا کشورهایی که در این منطقسبب به این منطقه مراجعه می

فارس )امارات متحده رو در منطقه خاورمیانه، تنها کشورهای حوزه خلیجاند. ازاینکمابیش به فعالیت در این صنعت مشغول شده

عرصه را دارند. سایت بانکر ایندکس،  عربی، عربستان سعودی، ایران، قطر، کویت، بحرین، عراق، عمان و یمن( امکان فعالیت در این

رسانی صنعت بانکرینگ دنیا، بنادر عدن یمن، سالله عمان، بندرعباس ایران، دمّام، جده، رس تنورا و یانبو عنوان یکی از منابع اطالعبه

نماید. با نکرینگ معرفی میفارس در امر باعربستان، دبی، خورفکان و شارجه امارات متحده عربی را به عنوان بنادر مهم منطقه خلیج

هزار بشکه در روز برای بانکرینگ، متعلق به دو کشور عربستان و امارات متحده عربی  646درصد از کل حجم عملیاتی  73این وجود، 

که  است. ایران در رده سوم بوده و پس از آن نیز، کشورهای قطر و کویت، حجم قابل قبولی را در اختیار دارند. این در حالی است

 بسیار بهتر از این کشورهاست. بانکرینگ شرایط ایران برای فعالیت گسترده در صنعت

 مزیت توسعه صنعت بانکرینگ برای کشور
در ایران شده و از این رو، سبب مقاوم سازی اقتصاد کشور  های نفتیفرآورده های فروشصنعت بانکرینگ باعث متنوع شدن کانال      

گیری این صنعت، هم انبار اهرم قدرتی در دست ایران برای مقابله با تهدیدات جهانی خواهد بود؛ چراکه شکلشود. دیگر اینکه می

نماید که این ذخایر در مدیریت تقاضای بازار داخل و منطقه نقش مهمی ایفا های آن در کشور ایجاد میای از نفت و فراوردهگسترده

در این صنعت، امکان اعمال تحریم و یا سایر فشارها از سوی سایرین بر ایران کاهش پیدا خواهد کرد و هم به فرض سهم باالی ایران 

 های تحصیل ارز برای ایران فراهم است.کند. به عنوان مزیتی دیگر، از طریق صنعت بانکرینگ امکان ارزآوری و تنوع در کانالمی

 های نفتی و توزیع مویرگیهای فروش فرآوردهمتنوع شدن کانال

دهند، ارزآوری، تأمین مالی دولت و بسیاری دیگر از پارامترهای های آن عمده صادرات کشور را تشکیل میز آن جا که نفت و فرآوردها

هایی که برای ایجاد اقالم عمده صادراتی جدید )همچون صادرات گاز و باشد. لذا در کنار تالشاساسی کشور وابسته به این بخش می

پذیری های نفتی نیز متنوع شود تا آسیبهای فروش نفت و فرآوردهگیرد، الزم است کانالانجام می( …معدنی و  میعانات گازی، مواد

 کشور از این مسیر کاهش یابد.

مورد  …های نفتی همچون نفت کوره، نفت گاز و های فروش فرآوردهعنوان یکی از شیوهتواند بهدر این راستا، صنعت بانکرینگ می

ها در کشور به وجود خواهد آمد. همچنین، ، انبار عظیمی از انواع سوختتوسعه صنعت بانکرینگ ری قرار گیرد. باتوجه بیشت

سرعت و با مشخصات موردنیاز مشتری های بسیاری در مناطق جنوبی ایجاد خواهند شد تا بتوانند سوخت مورد نیاز را بهپاالیشگاه

های مورد استفاده نفت خام از طریق فرآوری نفت خام و تبدیل آن به فرآورده تأمین نمایند. این امر موجب کاهش صادرات

خواهد شد. همچنین زمانی که پخش، نگهداری، تأمین سوخت و بسیاری از امور مربوط به بانکرینگ به  سوخت کشتی عنوانبه

های گردد. از آنجایی که تمام شرکتهای داخلی انجام شود، تمام سود حاصل از این فرآیند به داخل کشور برمیوسیله شرکت

شود، سرانجام به سیستم مالی شود و حتی مالیاتی هم که داده میشک به جای دالر، ریال خرج میرسان داخلی هستند، بیسوخت

 رسد.کشور می

 ارتقای اعتبار سیاسی و اقتصادی و ایفای نقش استراتژیک
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شود و از این طریق بنادر فارس می موجب تقویت حاکمیت ایران بر منطقه خلیج اقتصادی،  dعالوه بر درآمدزای عملیات بانکرینگ

توان بنادر جنوبی ایران را به هاب دریایی منطقه ای برخوردار خواهند شد؛ در واقع با توسعه صنعت بانکرینگ، میایران از اهمیت ویژه

گیری با شکل یک ایران در منطقه را افزایش داد. همچنینمبدل نمود و درآمدزایی بسیاری برای کشور خلق کرد و نقش استراتژ

سادگی گذشته نخواهد بود و از این طریق، ها نیز بهچنین نقشی برای بنادر ایران، اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی نظیر تحریم

 قدرت حاکمیتی ایران افزایش خواهد یافت.

 افزوده چشمگیرمنبعی ارزآور با ارزش

یمت بانکر قمیلیون تن سوخت مورد نیاز شناورها در کشور برخوردار است. اختالف  6توزیع و فروش بیش از  ایران از ظرفیت

توانست بر دهد چنانچه ایران میدالر است. محاسبات نشان می 20تا  15فروشی(، بسته به بازار، بین فروشی( با کارگو )عمده)خرده

فارس را در اختیار داشته باشد، درصد از سهم بانکرینگ خلیج 50در حدود  1393طرح جامع بانکرینگ ، تا سال  اساس اهداف

 ز این مقدار محقق شده است.ادرصد  20رسید. با این وجود تنها میلیارد دالر می 10ارزآوری این صنعت به بیش از 

 

 گذاری در مناطق جنوبی ایرانجذب سرمایه

گذاری در این زمینه ها مایل خواهند بود برای کسب سود، به سرمایهاز شرکت گیری درست صنعت بانکرینگ، بسیاریدر صورت شکل

 گردد.ویژه جنوب کشور فراهم میاقدام کنند که از این طریق، موجبات رشد و توسعه مناطق ساحلی و به

سوخت موردنیاز که یک  هزار تن 50حرفه : به عقیده کارشناسان صنعت بانکرینگ، به ازای هر  30هزار شغل با تنوع بیش از  70

کند، حداکثر دو نفر نیروی انسانی درگیرند، اما برای انتقال همان میزان سوخت در بانکرینگ، حداقل کشتی در بندر امام دریافت می

در  توانند بومی و از نیروهای جوان متخصص داخلی باشند. از سوی دیگرها مینفر نیروی انسانی موردنیاز است که بسیاری از آن 40

شود که چنانچه بینی میهای بانکرینگ، افراد متخصصی نیاز هستند تا بتوانند به انجام امور پشتیبانی بپردازند. لذا پیشدفاتر شرکت

هزار نفر، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد  70طور جدی پیگیری شود، برای ها بهرسانی به کشتیاجرای عملیات سوخت

های جانبی و افزایش اشتغال از این محل نیز خواهد شد. ها به بنادر ایران، موجب توسعه فعالیتمالکان کشتی شد. همچنین تردد

نوع شغل مرتبط با امور خدماتی کشتیرانی  37تا  30تواند به ایجاد اندازی و توسعه صنعت بانکرینگ میدهد که راهمطالعات نشان می

 214و کارهای تخصصی جانبی منجر شود.

 بانکرینگ صنعت در ستفادها مورد سوخت نوع 

ود و تولید می ش گاز تشکیل داده که توسط پاالیشگاهکوره و بخش کمی نفتسوخت مصرفی کشتیها را عمدتا نفت 

 برحسب کیفی ، انواع آن به شرح زیر می باشد:

a) ) 380 (IFO Oil Fuel Intermediate 
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b) ) 801 IFO ( Oil Fuel Intermediate 
c) Oil Gas Marine )MGO( 
d) (MDO) Oil Diesel Marine 

 کرینگبان صنعت جانبی خدمات بازار

دمات خسوخت رسانی دریایی، ظرفیت بسیار خوبی در اختیار دیگر فعاالن اقتصادی جهت بهره گیری از فرصت ارائه 

ینگ منطقه صنعت بانکرجانبی به کشتیهای پهلو گرفته در بنادر سوخت رسان فراهم می نماید. حجم بازار خدمات جانبی 

 درصد بازار بانکرینگ را دربرگرفته و شامل موارد ذیل می باشد:15حدود 

 تامین آذوقه .1

 تامین آب آشامیدنی .2

 خدمات تعویض خدمه کشتی .3

  خدمات پشتیبانی فنی  .4

 خدمات بازرسی فنی کشتی ها .5

 تهیه قطعات یدکی موردنیازکشتی ها .6

 نیازهای پزشکی متقاوتی دارد. خدمات پزشکی: هرکشتی باتوجه به کالس خود ، .7

 تامین روغن وروان کننده های موتورکشتی ها .8

 وسائل ایمنی خدمه کشتی .9

 215جمع آوری پسماندها و زباله های کشتی ها .10

 جهان در بانکرینگ های هاب

بانکرینگ لیات بندر دنیا که قابلیت سوخت رسانی دریایی را دارا می باشند، چهار بندر مهم فعال در عم 200از بین 

 در دنیا که از حجم توزیع باالئی برخوردارند بشرح ذیل می باشند:

  

 سنگاپور .1

 فجیره .2

 هوستون .3

 رتردام .4

شروع  1997منطقه فجیره ، یکی از بنادر شیخ نشین امارات متحده عربی، فعالیت خود را در بخش بانکرینگ از سال  .5

چشمگیر خود را مرهون استفاده از فرصت پیش آمده در نموده و دومین پایانه سوخت رسانی جهان می باشد که رشد 

طول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، سرمایه گذاری دولت متبوعه در احداث زیر ساخت ها و تشویق، تسهیل و زمینه 

سازی مشارکت بخش خصوصی می داند. از جمله زیرساخت ها و اقدامات تأثیر گذار در بندر فجیره، ایجاد مخازن 

Loading  و استقرار DWT 60000و  110000، 175000ی، اسکله های جدید برای شناورهای ذخیره ساز
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Arms  میلیون مترمکعب می باشد. فجیره با بکارگیری زیربناهای مناسب  1/58در ترمینال های نفتی با ظرفیت

ئل شده اند، توانسته اند تجاری و استفاده از ابزارهای جهانی در صنعت بانکرینگ و معافیت هایی که از سوی دولت قا

 این صنعت را به یکی از ارکان مهم اقتصادی امارت تبدیل نمایند.

 بانکرینگ صنعت قانونی الزام

 

 توسعه ششم برنامه الیحه 48 ماده ب بند

 

ارس فدولت مکلف است به منظور افزایش خدمات سوخت رسانی به کشتی ها )بانکرینگ( و خدمات جانبی آن در خلیج 

شرایط،  عمان ضمن انجام حمایت های الزم از بخش غیردولتی در خرید شناور مخصوص، قیمت گذاری فرآورده، و دریای

دهد که  تسهیالت، مشوق ها و صدور مجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت سوخت رسانی به کشتی ها را بنحوی انجام

مان در شتی ها در منطقه خلیج فارس و دریای عساالنه، سهم کشور از بازار سوخت رسانی به ک %30ضمن رشد حداقل 

 .برسد %50پایان برنامه حداقل به 

 بانکرینگ یاسیس و اقتصادی های مزیت

 اشتغال زایی .1

 رونق اقتصادی بنادر ایران .2

 تقویت امینت ملی .3

 کاهش زمینه های قاچاق سوخت .4

 ای ترددیتثبیت منطقه شمال خلیج فارس بعنوان منطقه امن برای سوخت رسانی به کشتی ه .5

 بانکرینگ صنعت در کشور های پتانسیل .6

 کیلومتر مرز آبی شمال خلیج فارس 1800 .7

 ظرفیت باالی تولید نفت کوره در کشور .8

 جزیزه قشم فاصله بسیار نزدیک بخشی از بنادر و جزایر ایران با آبراه های بین المللی بویژه جنوب .9

 داخلیمیلیون تن نفت کوره مازاد بر نیازهای  12/5تولید  .10

 کیفیت بسیار خوب نفت کوره تولیدی ایران .11

 بهترین عمق برای لنگر انداختن کشتی ها .12

 امکان سوآپ نفت کوره کشورهای آسیای میانه .13

 وجود بازار داخلی مناسب و رو به توسعه .14

 216وضعیت اشتغال و امنیت در مرزها و جزایر ایرانی .15
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 اهمیت خلیج فارس : .16

مشخصه یک ناحیه جغرافیایی است.هیچ ناحیه جغرافیایی به تنهایی و در انزوا نمی اصوال خلیج فارس و منطقه خلیج فارس 

تواند اهمیت و ارزشی داشته باشد ، فقط ترکیب با عوامل دیگر است که به یک ناحیه جغرافیایی معنی و هویت معین می 

 ه کرد :                                        آنچه بطور کلی باید نگریست در بیان اهمیت خلیج فارس به نکات زیر باید اشار217دهد.

 موقعیت جغرافیای خلیج فارس .1

 بازار منطقه خلیج فارس .2

 اهمیت منابع طبیعی منطقه خلیج فارس .3

 منابع گاز در منطقه خلیج فارس .4

 سایر منابع طبیعی      .5

کنند. اشکال ویژه  نظامهای سیاسی  در هر منطقه زئوپلیتیک عوامل گوناگونی در الگوی روابط ژئوپلیتیک نقش آفرینی می

موجود ، نفوذ و دسترسی قدرتها به منابع منطقه ای و نحوه تقسیم این منابع از مهمترین عوامل موثر ژئوپلتیک منطقه ای 

. درسازه های ژئوپلیتیک عدم تناسب در دسترسی به منابع یا به عبارت دیگر تفاوت در سطح بندی برعرضه محیط 218است

ویی به تقاضاهای ملی تاثیر می گذارد.اگر منابع در گذشته به طور نامناسب تقسیمشده باشد  کشورهایی که برای پاسخگ

خواهسان دسترسی به منابع بیشتری هستند باید با کشورهایی که این مابع را در اختیار دارند مبارزه کنند؛ اما اگر منابع به 

دستیابی به آن بسیار کم است. آنچه که باید به اهمیت این منطقه  طور متناسب تقسیم شده باشد ، احتمال کشمکش برای

در جهان و اهمیت آن در تولید و اقتصاد جهان پرداخت را می توان در نظریه های علمی و صاحبان نظر در ژئوپلیتیک 

هوفر، تئوری ریملند مشاهده کرد از جمله : نظریه سیالک و شرابیر ، تئوری قلب زمین)هارتلند(مکیندر، ژئوپلیتیک هاووس 

 اسپایکمن ،تئوری قدرت دریایی ماهان ؛ اشاره نمود.                                                               

 اهمیت بندر روتردام )گلگوگاه اروپا (

در  هلند جنوبی است. شهر و بندر رتردام در استان بندر شانگهای اروپا و دومین بندر بزرگ جهان پس از بندر ترینبزرگ

 22٫304نفر بود و مساحت بخش رتردام  279٫618برابر با  2013ارس است. جمعیت رتردام در ماه مواقع شده هلند کشور

دومین شهر بزرگ کشور  آمستردام تبار هستند. رتردام پس ازکیلومتر مربع است. بیش از نیمی از ساکنان این شهر خارجی

بر  «اسخلد-ماس-راین »کند. جایگاه راهبردی آن در دلتایترین بندر جهان رقابت میبه عنوان بزرگ توکیو هلند است و با
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%84%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%84%D8%AF&action=edit&redlink=1
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دروازه »های هوایی و آبی باعث شده تا به این شهر لقب ها و راهها، جادهآهنای انبوه از راهمانهو در قلب سا دریای شمال کرانه

بمباران رتردام در  ، معماری مدرن،دانشگاه اراسموس چنین به خاطر چندفرهنگی بودن شهر،داده شود. روتردام هم« اروپا

دانند که ای خود شهرت دارد. رُتِردام را پایتخت معماری و شهرسازی هلند میاندازهای کناره رودخانه، و چشمجنگ جهانی

 .و شهرسازی مدرن و سنتی هلندی است آوان گارد ای از هنرشهرسازی آن آمیزه

 

 روتردام؛ هاب بانکرینگ و محصوالت نفتی در اروپا

ندر بزرگ دنیا در روتردام بزرگ ترین بندر تجاری و اقتصادی اروپا، اولین بندر تاسیس شده در زمینه صنعت بانکرینگ و سومین ب

ت و سایر مواد با سوخت رسانی به کشتی است.این بندر سال هاست به عنوان مرکز مهم جهانی در زمینه مبادله نففعالیت مرتبط 

ز محموله های پتروشیمی اترمینال دارد که هریک از این ترمینال ها در انواع مختلفی  90شیمیایی فعالیت دارد. بندر روتردام بیش از 

مین می شود. نفت در بندر روتردام از دو راه پاالیش نفت خام و واردات سوخت دریایی تا تخصص دارند. سوخت موردنیاز بانکرینگ

ه می شود. حدود یک خام از مناطق مختلف دنیا به بندر روتردام آورده و در این بندر فرآوری و به عنوان سوخت به کشتی ها فروخت

سیه تامین می شود. از ز خاورمیانه و یک سوم باقی مانده نیز از روسوم واردات نفت خام به بندر روتردام از دریای شمال، یک سوم ا

بندر روتردام نشان  این رو روتردام برای انجام فعالیت های بانکرینگ به کشورهای دارای منابع نفت وابسته است. آمارهای سازمان

ر از خدمات میلیارد دال 7بیش از  2011میلیون تن سوخت به کشتی ها است. این بندر در سال  11دهنده فروش ساالنه بیش از 

ر به طور نف 1500شرکت سوخت رسان در این بندر فعالیت می کنند و بیش از  15بانکرینگ درآمد کسب کرد. هم اکنون حدود 

 .مستقیم در صنعت بانکرینگ آن مشغول به کار هستند

 استراتژی های توسعه صنعت بانکرینگ در بندر روتردام

امه های گسترده ای برای توسعه بندر هلند در نظر دارند. توسعه صنعت بانکرینگ از برنامه های مهم بندر روتردام مسووالن هلندی برن

بوده و برای این منظور استراتژی هایی مشخص شده است.حفظ و ارتقای جایگاه بندر روتردام به عنوان یکی از بنادر اصلی بانکرینگ 

ندن اثربخشی و کارآمدی فرآیندهای بانکرینگ در این بندر، تقویت بندر روتردام به عنوان جهان، بهبود بخشیدن و به حداکثر رسا

هاب اصلی اروپا برای محصوالت نفتی و سوخت های زیستی، اجاره اراضی و سرمایه گذاری در زیرساخت های بانکرینگ، تاکید بر 

یات بانکرینگ و کیفیت آن ازجمله مهم ترین این استراتژی مسائل امنیتی و حفاظتی در حوزه بانکرینگ و در نهایت نظارت بر عمل

ها هستند. تحقق این اهداف و استراتژی ها می تواند جایگاه بندر روتردام را در میان بنادر بزرگ جهان که عملیات بانکرینگ در آنها 

 .219افزایش خواهد یافتانجام می گیرد، ارتقا دهد. در این صورت میزان اشتغال و سودآوری این شرکت بیش از پیش 

 رقابت بندر روتردام با بندر شانگهای :
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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سترده تجارت با توجه روابط خوب کشور های منطقه با اروپا و همچنین وجود تنکولوژی های نوین در اروپا واز ان سمت حجم گ

ا بندر شانگهای بردام بتواند چین و اقتصاد قوی ان نسبت به کشورهای دیگر رفقابت بسیار سخت و سنگینی وجود دارد که بندر روت

رکای ان در نزیک خود شرقابت کند ولی نکته حائز اهمیتان که بندر روتردام را می تواند در جایگاه برتر قرار دهد وجود مشتریان و 

ن برای ل انکه چیو مناطقی که دسترسی بهتری به بازارهای انان دارد و این در اقتصداد و نوع حمل نقل آن نقش بسزایی دارد حا

لند باید رقابت کند که رقابت با هلند باید هزینه به مراتب باالتری دهد و همچنین در رقابت با متحدان اروپایی و فرا منطقه ایی ه

قاط استراتژیک جهان مولفه های جغرافیایی پر رنگ تر می شود در نتیجه اگر بتواند هلند و بندر روتردام هم پیمان های جدید در ن

ا الزام له همکاری رهمچنین زیراخت های نوین را نوسعه دهد می تواند سالهای آتی همتراز بندر شانگهای شود و یا ان  پیدا کند و

 های استراتژیکی و زئوااستراتژیکی دریایی کند.

 شرکت های فعال در بانکرینگ ایران:

شرکت خدمات       ستر کرانه ،  شیمی ، بناگ سوخت       گروه بین المللی آلفا بت ، کاالی پترو شم ،  شتیرانی ق سی ک دریایی و مهند

صنعت                 سپهر  ستر جنوب ،  شا پارس کیش ، پویا تامین کیش ، بندرعباس گ شم ، آرو ستاره ق شتیرانی  سانی و خدمات ک ر

   220نگین

 شرکت های فعال در بانکرینگ هلند:

 رویال داچ ، رویال داچ شل،  Vopak، ترافیگورا ،  DAMEN  ،ROYAL IHCشل ، 

 در صنعت بانکرینگ ایران: رقبای تجاری

 بندر فجیره امارات متحده عربی ، بندر راس الفان قطر ، بندر صحار عمان 

 

 

 رقبای تجاری در صنعت بانکرینگ هلند :

 221بندر سنگاپور ، بندر هنک کنگ ، بندر آنتورپ بلژیک ، بندر توکیو ، بندر جبل الطارق مغرب

 

 گ ایران:چالش های و مشکالت و مزایای صنعت بانکرین

 الف: چالش ها و مشکالت :

 اهای الزم جهت ارائه خدمات جانبی به کشتی هفقدان زیر ساخت

 عدم اجرای قانون برنامه پنجم و ششم توسعه

 222عدم برنامه ریزی بلند مدت

 : مشکالت:  1الف.

 اعمال عوارض سنگین برای ناوگان عبوری)حامل کاالی ترانزیتی( از کشور

 جستیک کشورلهمگرا، یکپارچه و حمایتی جهت بالفعل کردن استعدادهای بالقوه در حوزه حمل و نقل و عدم تفکر و رویکرد 

                                                           
 http://iranbunkering.irانجمن صنعت بانکرینگ ایران  220
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 مصرف سوخت ال ان جی به جای نفت کوره در کشتی ها

 ب : مزایای صنعت در ایران:

 : مزایای در کشورهای صنعت بانکرینگ : 1ب.

شتغال مزایای آن می سعه توان به ارزآوری باال، ا شور بانکرینگ            زایی و تو سی ک سیا صادی و  سطح اعتبار اقت صادی، ارتقای  اقت

ها و ارائه رسانی به کشتی  های نفتی و ارتقای رتبه بنادر ساحلی به علت عملیات سوخت  کننده، کاهش قاچاق سوخت و فرآورده 

ــتغالزایی دارد به گونه ای که ب             .223خدمات جانبی    ــیل باالیی در اشـ هزار تن   50رای انتقال  همچنین عملیات بانکرینگ پتانسـ

شتی    ست. با توجه به وجود نیروی کار جو  40ها حداقل سوخت به ک سعه      نفر نیروی کار نیاز ا شور، تو صیلکرده در ک ان و تح

 224.تواند موجب اشتغال نیروی کار جوان کشور خصوصاً نیروهای متخصص بومی شودصنعت بانکرینگ می

 : مزایای صنعت در ایران : 2ب 

وجود نیروی کار جوان و تحصیلکرده در کشور، توسعه صنعت بانکرینگ میتواند موجب اشتغال نیروی کار جوان کشور با توجه به 

هزار کشتی وارد خلیج فارس می شوند. ازاین رو فرصت  50خصوصاً نیروهای متخصص بومی شود. براساس آمارها، سالیانه بیش از 

راهم شده است. در حال حاضر ارزش بازار فعال بانکرینگ در منطقه خلیج فارس بیبدیلی برای توسعه صنعت بانکرینگ در ایران ف

میلیارد دالر آن سهم کشور امارات است. بندر فجیره امارات با ظرفیت سوخترسانی  27میلیارد دالر برآورد شده که  30بیش از 

انجام فعالیت های مرتبط با بانکرینگ محسوب می  میلیون تن به کشتی ها، بزرگترین بندر خلیج فارس در زمینه 16سالیانه بیش از 

شود و از این راه درآمد سرشاری را بهدست می آورد. درحالی که ایران به رغم برخورداری از مزیت های فراوانی نظیر موقعیت 

فعالیت بخش غیردولتی برنامه ششم توسعه( از  48ژئوپلیتیکی ممتاز و مرز آبی وسیع، اسناد حمایت کننده )مانند ماده بند ب ماده 

و همچنین ایجاد زیرساخت های کافی در صنعت بانکرینگ، تاکنون در استفاده از ظرفیت های صنعت بانکرینگ موفق نبوده و سهم 

 225میلیارد دالری ایران از بازار بانکرینگ منطقه گویای همین واقعیت است. 3حدود 

                                                           
 http://www.ararc.irمرکز پژوهشی آرا  223
 ٬31/02/1397  /1056611https://rc.majlis.ir/fa/news/showمرکز پزوهش های مجلس شورای اسالمی  224
 =56320http://www.tccim.ir/news/fullstory.aspx?nIdاتاق بازرگانی٬صنایع٬معادن و کشاورزی تهران  225
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 (فای نقش کنشگران تاثیرگذار در چهار حوزه عمده توسعهمدل توسعه صنعت بانکرینگ ایران)ای                     

 

 ج: نمونه هایی از تفاهم نامه های در این صنعت و نقش آن در اقتصاد:

ترین بنادر بزرگ آرام واقع شده است. این بندر یکی از مهم اقیانوس و اقیانوس هند بندر سنگاپور در منطقه جنوب شرق آسیا بین

ها سبب سودآوری زیاد صنعت بانکرینگ دنیا از نظر حجم کل مواد حمل شده است. حجم زیاد مبادالت تجاری و ورود و خروج کشتی

میلیون متریک تن  44ط دارد و با فروش بندر در نقاط مختلف دنیا ارتبا 600در این بندر شده است. درحال حاضر این بندر با 

شرکت در زمینه صنعت بانکرینگ در این کشور  164سوخت کشتی، جایگاه اول را در میان بنادر دنیا دارد. طبق آخرین اطالعات، 

 شناخته «supplier» طور مستقیم مشغول عرضه بانکرینگ هستند که با عنوانشرکت به 79کوچک فعال هستند. از این تعداد 

گونه منابع هیدروکربوری جایگاه نخست بندر سنگاپور در صنعت بانکرینگ دنیا درحالی است که این کشور دارای هیچ .شوندمی

ترین آنها توانسته به یکی از بزرگ از سایر کشورها و پاالیش نفت تطبیعی( نیست. سنگاپور با واردا گاز )ذخایر زیرزمینی نفت خام و

 درصد از تولید 5ها تبدیل شود. درحال حاضر صنایع پاالیشگاهی رقمی حدود رسانی به کشتیکشورهای فعال در زمینه سوخت

درصد از صنعت تعمیر کشتی جهان در این کشور قرار دارد. با توجه به  20شود و همچنین ناخالص داخلی این کشور را شامل می

های بانکرینگ وری و کاهش هزینهمزایای اقتصادی فراوان این صنعت، مسووالن و دولت سنگاپور، اقدامات زیادی برای افزایش بهره

 .اندانجام داده

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3+%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3+%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%AF%D8%A7%D8%B2
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%AF%D8%A7%D8%B2
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%86%D9%81%D8%AA
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 یش رو: فرصت هاي پ

 تردد بسیار زیاد نفت كش ها٬ كشتي ها و شناورها در خلیج فارس و دریاي عمان

 مایلي رقیب ایران از مسیر كشتیراني بین المللي  40فاصله 

 وابستگي امارات به سوخت مایع وارداتي از ایران 

 تهدیدهاي پیشرو 

 وضع تحریم هاي بین المللي 

 وجود زیر ساخت هاي الزم و خدمات جانبي متنوع كشتیراني در فجیره  

 فعالیت هاي گسترده امارات متحده عربي جهت گسترش ظرفیتهاي فجیره  

 فروش اعتباري سوخت در فجیره: بصورتي كه شركت هاي فعال٬ سوخت را بصورت نقد از پاالیشگاههاي طرف قرارداد 

وع٬ انگیزه مت بیشتر و بصورت اعتباري در اختیار مشتریان خود قرار میدهند و این موضخود خریداري میكنند ولي آن با قی

گ عمدتا نقش خریداران را براي تهیه سوخت از این شركتها افزایش میدهد. این در حالي است كه در ایران٬ شركتهاي بانكرین

دار میگیرند مفهوم كه پول را بصورت نقد از خری یك واسطه را میان خریدار و شركت پاالیش و پخش ایفا مي نمایند. به این

 و بعد از وصول كامل آن٬ سوخت را تحویل میدهند

خواهند  زنجیرهاي عملكردن شركتهاي فعال در امارات به گونهاي كه متقاضیان امكان دریافت سوخت از هر كجاي دنیا را 

تردام هلند سوخت سوخت تهیه میكنند٬ بخواهند تا در بندر ر داشت. بعنوان مثال خریداران میتوانند از شركت اماراتي كه از آن

 ل می دهند.تحوی را تحویل بگیرند. شعار این شركتها این است كه سوخت را در هر نقطهاي از دنیا كه خریدار بخواهد به او

 

 

 بنادر مهم برای صنعت بانکرینگ ایران:

 بندر خارک :
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ــرکت پایانهعنوان یکی از مناطق مپایانه نفتی خارک به ــادرات نفت خام  های نفتی ایران و بزرگهم و راهبردی ش ترین مرکز ص

سازد و   ها را ممکن میارتفاع جزیره، انتقال راحت سوخت به کشتی   کشور دارای بستر مناسب برای صنعت بانکرینگ است، زیرا     

 .226های عبوری قرار داردهمچنین در مسیر بسیاری از کشتی

 بندر قشم:

و با دارا بودن سواحل مناسب و  المللی مایلی مسیر کشتیرانی بین 5جزیره قشم واقع در جنوب ایران، به دلیل قرار گرفتن در فاصله 

های فراوان اقتصادی در منطقه آزاد و ویژه اقتصادی، همچنین تدوین طرح های عظیم نفت و گاز و ظرفیتامکانات بالقوه و مزیت

در جنوب جزیره به عنوان منطقه استراتژیک سوخت رسانی کشور و تصویب  سلخ مشخص شدن منطقهکشور و  بانکرینگ جامع

های زیادی داشته و توانایی ایفای نقش ارزنده در اقتصاد ایران را دارد. این جزیره قوانینی در سطح قوای مقننه و مجریه، پتانسیل

شده  بانکرینگ هایارتباطی با سرزمین اصلی، موجب افزایش هزینه فاقد پاالیشگاه بوده که این موضوع و همچنین عدم ساخت پل

با این حال وزارت نفت بر اساس میزان ذخایر عظیم نفت و گاز و موقعیت جغرافیایی جزیره قشم، این منطقه را به عنوان  .است

هایی را برای پیشبرد و طرحهای تجاری و صنعتی در جنوب کشور تعیین سوخت رسانی و خدمات جانبی به کشتی بانکرینگ قطب

هزار بشکه در روز  140هایی که در جزیره قشم اجرا خواهد شد ساخت پاالیشگاه با ظرفیت کند. از جمله طرحاین هدف دنبال می

قشم در مقایسه با  سلخ مایلی سایت سوخت رسانی 130ها نفت خام سنگین و فوق سنگین خواهد بود. کاهش است که خوراک آن

قشم با تبدیل شدن  سلخ رود. منطقهزمان و سوخت به شمار می جویی ها در صرفهره، به عنوان یک امتیاز ویژه برای کشتیبندر فجی

 .227جنوب کشور نقش مهمی در تحوالت کالن اقتصادی این منطقه ایفا خواهد کرد بانکرینگ به قطب

 

 ایران بانکرینگ اصلی مرکز

ترین نواحی بندری برای اجرای عملیات بانکرینگ هستند. جزیره قشم و مناطق موجود در آن همچون اسکله سلخ ازجمله مستعد

های جزیره قشم است. موضوعی که برای صاحبان ترین مزیتالمللی یکی از مهممایلی اسکله سلخ تا خطوط کشتیرانی بین 5فاصله 

های غول پیکر خور مناسب برای پهلوگیری انواع کشتیجاری حائز اهمیت است. وجود آبکش و تهای نفتو هدایت گران کشتی

تر با قیمت مناسب و همچنین باال بودن میزان های تحت حاکمیت ملی ایران، ارائه سوخت با کیفیتباری، تردد باالی کشتی در آب

ی توسعه صنعت بانکرینگ است. با توجه به موقعیت ویژه های جزیره قشم براتولید و صادرات سوخت در ایران ازجمله دیگر مزیت

رسانی ساالنه ساله با هدف سوخت 5، پروژه نصب و احداث مخازن سوخت کشتی در یک بازه زمانی 1385بندر سلخ در اواخر سال 

درصد  60ریالی که  میلیارد 850گذاری حدود ، سایت سلخ با سرمایه1395میلیون تن کلید خورد. در همین راستا در دی ماه  12

درصد آن توسط شرکت ملی نفتکش تامین  15درصد توسط منطقه آزاد قشم و  25آن توسط کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، 

 .228مخزن اتمسفری برای ذخیره سوخت برای آن در نظر گرفته شد10شده است، احداث و تعداد 

 : بندر شهید رجایی

 و هلند: همکاری های صنعت بانکرینگ بین ایران

 229پیشنه ی تجارت دو کشور:

                                                           
 /83688962https://www.irna.ir/news های نفتی ایرانمدیرعامل شرکت پایانهعباس اسد ورز:  226
  www.mehrnews.com/news/https//:5050668خبرگزاری مهر  227
 /49494freena.ir/detailروزنامه دنیای اقتصاد  228
 https://economic.mfa.ir/portal/contentviewمعاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه(هلند(  229
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 آینده هلند در صنعت بانکرینگ:

میشاهده می کنیم تمرکز خوبی روی صنایع  2021و  2020با نگاهی به برگزاری نشست ها ونمایشگاه بین المللی هلند در سالهای 

 مهم هلند در این سال ها: دریایی،حمل و نقل ، و تکنولوژی های این صنعت پرداخته شده است.برخی از نمایشگاه

 ها و سمینارهای تجاری و بین المللی تجاری با عنوان رای آمستردامکشور هلند دارای دو مرکز اصلی و مهم برگزاری نمایشگاه

(Amsterdam RAI) درشهر آمستردام و یاربورس (Jaarbeurs) توان به مراکز در شهر اوترخت است. عالوه بر این دو مرکز می

بورس گل و گیاه هلند با در بندر روتردام و مرکز تخصصی و دائمی (Rotterdam Ahoy) هی مهمی مانند روتردام آهوینمایشگا

باشد. اطالعات دقیق مربوط های تخصصی گل و گیاهان زینتی میعنوان رویال فلورا هلند نیز اشاره نمود که برگزار کننده نمایشگاه

های زیر   وب سایت مراکز مذکور به آدرس ( Events/Agenda) هایدادها و برنامهبه رخدادهای نمایشگاهی در بخش رودی

 : باشدمی

  www.ahoy.nlروتردام آهوی   www.jaarbeursutrcht.nl   یاربورس اوترخت   www.rai.nl  رای آمستردام

  www.royalfloraholland.comرویال فلورا هلند 

 

http://www.rai.nl/
http://www.jaarbeursutrcht.nl/
http://www.ahoy.nl/
http://www.royalfloraholland.com/
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 :های مرکز آمستردام رایالف( مهمترین نمایشگاه

 (INTERTRAFFIC 2020) 2020آوریل  24تا  21-نمایشگاه مدیریت حمل و نقل 

 2020ژوئن  25تا  23 –نمایشگاه بین المللی سیستم های پیشران دریایی برقی و ترکیبی 

 (IoT Tech Expo 2020)2020ژوئیه  2-1 - نمایشگاه تکنولوژی و فناوری ارتباطات اروپایی 

 (METS TRADE) 2020نوامبر  19تا  17 -  های تفریحینمایشگاه صنایع دریایی و کشتی

 (OFFSHORE ENERGY) 2020اکتبر  28تا  26 -بین المللی نفت و گاز و صنایع فراساحل  نمایشگاه و کنفرانس

 (Aquatech) 2021نوامبر  5تا2 –نمایشگاه تخصصی تکنولوژی آب  

 :های یاربورس اوترختب( مهمترین نمایشگاه

 (Techni- Show) 2020سپتامبر  4-1 – نمایشگاه تکنولوژی و صنایع تولیدی  

 (World of Technology & Science exhibition) 2020اکتبر  2سپتامبر تا  29 –نولوژی و نوآوری نمایشگاه تک

 2020اکتبر  2سپتامبر تا  29 -نمایشگاه تخصصی صنایع فرآوری    

 : های مرکز روتردام آهویج ( مهمترین نمایشگاه

 2020ژوئن  11تا  9 –نمایشگاه بین المللی تکنولوژی تجهیزات کشتیرانی و بنادر 

 2020اکتبر  7و  6 –نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات حمل و نقل و لجستیک 

 (Europort) 2020نوامبر  5تا  2 -  نمایشگاه تخصصی صنایع و تجهیزات بنادر و کشتیرانی

 (Infretech 2021) 2021ژانویه  15تا  12 – نمایشگاه آب و مهندسی امور زیربنایی 
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 :توان به موارد زیر اشاره نمودر شهرهای هلند میهای تجاری مهم در دیگنمایشگاهسایر 

به آدرس  2020سپتامبر  3-1نمایشگاه بین المللی حمل و نقل) ماشین آالت سنگین و کامیون( در شهر خورکم 

  http://saentrex.nl 230اینترنتی

را به عنوان  LNG هلند از دو دستاورد چشمگیر این شرکت در اروپای شمال غربی خبر داد و نقش Shell معاون اجرایی شرکت

نخستین دستاورد شرکت هلندی ورود کشتی فوق پیشرفته سوخت رسان با ظرفیت . سوخت دریایی در آیندة انرژی جهان مهم خواند

بندر روتردام است . این شناور ارزشمند به شرکت شل به  Cardissa Western مترمکعب موسوم به 500حمل شش هزار و 

این . از ترمینال گازی بندر روتردام تامین کند LNG امکان می دهد ، نیاز مشتریان در اقصی نقاط اروپا را پس از بارگیری سوخت

سرمایه گذاری در یک  CFT و Victrol NV گزارش ضمن اشاره به دومین دستاورد شرکت شل ادامه داد : شل با شرکت های

بر همین اساس و با توجه به . به ظرفیت سه هزار مترمکعب نیز به توافق رسید LNG مشترک برای اجاره بلند مدت یک بارج حمل

خارج از بندر روتردام خواهد بود ، این شرکت می تواند خدمات خود را در اختیار تعداد بیشتری  LNG اینکه حوزة عملیاتی بارج حمل

مدیر اجرایی شرکت شل در پایان این گزارش افزود : شل با . ز جمله شناورهای عملیاتیِ آب های داخلی اروپا قرار دهداز مشتریان ا

تعهد خود را نسبت به ایجاد زنجیرة تامین قوی و پایدار  Gate بهره مندی از شناورهای سوخت رسان و دسترسی به ترمینال گازی

ی دهد . افزون بر آن ، با اعمال مقررات سختگیرانه برای مقابله با آالینده های منتشر شده از برای پاسخ به نیازهای مشتریان نشان م

  .231سوی شناورها، شل با همکاری مشتریان و شرکای خود به صورت جدی برای ایجاد راهکارهای پاک انرژی تالش می کند

 

 پیشنه همکاری :

ست کشور هلندی در رأس یک هیات بلندپایه از مدیران و فعاالن بندری و مالنی شولتز فن هاخن،وزیر امور زیربنایی و محیط زی -3-1-10

اقتصادی این کشور ضمن حضور در بندر شهید رجایی، از بخش های مختلف این بندر بازدید و برای یافتن زمینه های همکاری مشترک با 

  .232مسئوالن بزرگترین بندر تجاری ایران دیدار و گفتگو کرد

4-1-10-  

 : مشترک و موضوع فعالیتتاریخچه اتاق 

به ثبت رسیده است. هدف از تاسیس این اتاق براساس اساسنامه  196تحت شماره  1382اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند در سال 

مصوب عبارتست از جمع آوری اطالعات بازرگانی در مورد کشور هلند و انتقال آنها به اعضاء اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند و 

همچنین دعوت از هیئت های اقتصادی هلند، اعزام گروههای بازرگانی ایرانی، برگزاری و مشارکت در نمایشگاههای تخصصی و بین 

                                                           
 /160759https://economic.mfa.ir/portal/newsviewمعاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه  230
 /106101http://portalhamlonaghl.ir/faرسانه تخصصی حمل و نقل٬لجیستیک و خودرو  231
 /933089https://www.dana.ir/newsشبکه اطالع رسانی راه دانا  232

http://saentrex.nl/
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المللی، ارتباط با سفارت ایران در هلند و سفارت هلند در ایران به منظور تسهیالت بازرگانی، کمک به اخذ روادید برای بازرگانان 

لی بین بازرگانان دو کشور، تحقیق و فراهم نمودن امکانات گسترش صادرات ایران به هلند، برگزاری عضو، رفع اختالفات احتما

سمینارهای تخصصی و انتشار بولتن های اطالعاتی در زمینه توسعه روابط اقتصادی و صنعتی بین ایران و هلند حاوی قوانین و 

ه مشترک و انتشار فصلنامه به زبان انگلیسی و فارسی جهت استفاده مقررات بازرگانی و صنعتی دو کشور و سایر مطالب مورد عالق

 اعضاء و عالقمندان.

 اهداف اتاق

 اهداف و وظایف اتاق مشترک به شرح ذیل می باشد:

 کوشش در جهت گسترش ارتباطات و مراودات صاحبان صنایع و بازرگانان ایرانی و کشور مقابل در زمینه تجارت، صنعت،  

 کشاورزی، معدن و سایر امور مربوطه.خدمات، 

 مطالعه و بررسی بمنظور فراهم آوردن زمینه های الزم برای سرمایه گذاری های صنعتی و بازرگانی و معدنی و کشاورزی در 

 دو کشور.

قرار دادن این جمع آوری و ارزیابی اطالعات آماری و سایر مطالب سودمند در مورد مسایل بازرگانی، صنعتی و اقتصادی دو کشور و 

اطالعات در اختیار متقاضیان ایرانی و کشور مقابل و همکاری با سازمان ها و مقامات صالحیتدار ایران و کشور مقابل به منظور تشویق 

 و توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور. گسترش مبادله هیات های نمایندگی و اقتصادی بین دو کشور.

م افزار، انتشار بولتن اطالعاتی در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین ایران و کشور مقابل حاوی انتشار مجله و کتاب و جزوات و نر

 قوانین و مقررات اقتصادی دو کشور و سایر مطالب مفید و مرتبط.

ها و  مشارکت در برپایی و اداره نمایشگاه ها و سایر فعالیت های مشابه، در چهارچوب قوانین مربوط و کمک به موسسات، سازمان

اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و کشور مقابل عالقمند به شرکت در نمایشگاه های بین المللی که در ایران و کشور مقابل برگزار 

 می شود.

 برگزاری گردهمایی ها و همایش ها در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور. 

  .همکاری و تشریک مساعی با اتاق های متقابل در کشور مقابل
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 کمیته های تخصصی

تشکیل کمیته های  از آنجا که برای جمع آوری اطالعات بازرگانی احتیاج به همفکری و طبقه بندی اولویت ها در هر زمینه میباشد

ن اساس کمیته های زیر تخصصی میتواند مسیر همکاریها در اتاق را هموار تر نموده و بهره وری درحل مشکالت را موثرتر نماید. بر ای

 هت فعالیت و کمک به اعضا تشکیل گردیده است.ج

  233کمیته بانکداری و بازرگانی ؛ کمیته هم اندیشی ؛ کمیته کشاورزی و صنایع غذایی ؛ کمیته صنعت و معدن

 نتیجه گیری:

برنامه های  وارد درآنچه در صنایع پایه و مادر و همچنین راهبردی استراتژیک مهم و حائز اهمیت است زیر ساخت ها و آینده این م

منطقه خلیج  کالن و بلند مدت هر کشوری است. آنچه که اهمیت موضوع صنایع نفتی و سوختی از جمله بانکرینگ را در ایران و

ربیات و تکنولوژی فارس  و همچنین هلند و بندر روتردام قابل توجه کرده است موقیعت ژئوپلیتیک این دو کشور است و باید از تج

اال دستی و استراتژیک  ین دو کشور استفاده نمود و همچنین می توان برنامه مشترک و راهبردی با توجه به اسناد بهای روز دنیا در ا

روپا و همچنین نقش ابین ایران و هلند در زمینه های صنعتی و راهبردی دریایی و نفتی نگارش و تصویب شود.اهمیت دو قاره آسیا و 

وجود می باشد می دی جهان را نباید نادیده گرفته شود و موارد مشترکی که بین دو کشور مکلیدی این دو کشور در محاسبات اقتصا

ی خود در منطقه و تواند ابعاد جدید و بزرگی را رقم بزند که هم منافع دو کشور تامین شود و همچنین رقبای تجاری و استراتژیک

ان های مهم برای نامه دست پیدا کرد نخست بررسی و تعیین مک جهان را کنار بگذارند.از جمله مواردی که می توان به این تفاهم

ستند جنوب شرکت های دانش بنیان و همچنین مناطق حیاتی برای حضور شرکت های ایرانی و خارجی که خواهان سرمیاه گذاری ه

ای این صنعت های حمایت کشور و تعیین جزایر برای ارائه سوخت و این صنعت. نکته دوم ؛ هماهنگی و رایزنی های منطقه ایی بر

ودن کیفیت و از سمت ایران و امادگی برای انجام سوخت رسانی برای تمامی صنایع کشتیرانی کشورهای منطقه و قابل رقباتی ب

ت در جنوب کشور توجیه بودن اقتصادی آن برای سایر کشور)رقباتی بودن آن(.نکته سوم ایجاد زیر ساخت های مهم و نوین این صنع

لیج فارس )تنگه و رایزنی ها بین المللی با کشور های مهم در این صنعت از جمله هلند غ حال اینکه که دو منطقه خ و هماهنگی

عتی و چه سیاسی هرمز ( و نقش اساسی بندر روتردام هلند در اقتصاد اروپا می توان اینم هماهنگی در سطوح مختلف کشوری چه صن

توان اینگونه تفاهم  وجه به قراداد این و چین و همچنین مواضع این و کشورهای  منطقه میمورد ببرسی و رایزنی ها قرار بگیرد.بات

توسعه های اقتصادی  نامه نگارش و تصویب شود و نقش کلیدی ایران در منطقه و مخصوصا رقبای تجاری ایران را چندین برابر نماید و

 ده نماید.حریم ها می تواند ابزاری به عنوان اهرم استفاان به ایران که نقش کلیدی در انرژی جهان دارد را در زمان ت
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 ایعربستان در مناسبات منطقهتحوالت ژئوپولیتیکی خاورمیانه ایران و 

 2011پس از سال 

 

 ایمان جمشیدپور نصیرمحلهحشمت اله علی زاده ؛  مهدی مهدوی زاده؛

 عضو هیات علمی دانشکده علوم و فنون فارابی،

 مدرس دانشکده علوم و فنون فارابی

 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی 

 

 :چکیده

فارس و تأثیر انداز ژئوپلیتیک خلیجسابقه گشته است. چشمدستخوش تحوالتی بی 2011 سپتامبر 11روابط ایران و عربستان پس از 

توان در چهار دوره قبل از انقالب اسالمی، بعد از انقالب اسالمی تا پایان جنگ تحمیلی، از پایان آن بر روابط ایران و عربستان را می

ای و عوامل کرد. این چهار دوره که متأثر از شرایط جهانی، منطقهسپتامبر تاکنون تشریح  11سپتامبر و از  11جنگ تحمیلی تا 

ای جویانه در کسب رهبری منطقهآمیز رقابتتأثیرگذار درونی بوده نوع روابط متفاوتی را در پی داشته است و بعضاً از رفتار مسالمت

آمیز رو به گسترش تا باله آن نوعی روابط مسالمتدر دن است. متغیر بوده 1366در قبل از انقالب اسالمی تا رفتار خصمانه در سال 

سپتامبر و تحوالت جدید منطقه ازجمله سقوط طالبان و صدام حسین  11ویژه بعد از ای بین دو کشور بههمکاری و همگرایی منطقه

پرداخته شود و نتایج حاصله حاکم بوده است. در این مقاله سعی گردیده به تحوالت ژئوپلیتیکی خاورمیانه در روابط ایران و عربستان 

باعث گردیده گه متحدین این کشور در سطح منطقه کاهش پیدا نموده و از طرفی محور  2011عبارتند از تأثیرات عربستان بعد سال 

لبنان و حماس در فلســطین(، به چالش جدی برای حاکمان این کشور ...موســوم به مقاومت )متشکل از ایران، سوریه، حزب ا

 شده است.تبدیل

 ژئوپولیتیک؛ خاورمیانه؛ مناسبات؛ ایران؛ عربستان؛کلیدواژه: 
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 مقدمه

ـال     ـ ـی    2011خاورمیانه از س ـ ـت. این        -میالدی با تغییرات سیاس ـ ـده اس ـ تاریخی عمدهای در سطح دولت و منطقه مواجه ش

شد، گذشته از اینکه نقشه سیاسی جهان عرب مییاد « بهار عربی»و یا « بیداری اسالمی»تحوالت که در مقاطعی از آن تحت عنوان 

ــت، موجی از بی   ــته اس ــقوط برخی حکام عرب را به همراه داش ــامانی را نیز در قالب جنگرا تغییر و دومینوی س های ثباتی و نابس

ای و فرامنطقه ای  های منطقه  ای و فرامنطقه ای و رقابت   های منطقه  ای، مداخالت قدرت  های فرقه  های خونین، درگیری داخلی، نزاع

ـت. با پرتنش   ـدن محیط امنیتی خاورمیانه، الگوهای کارکردی و رفتاری بازیگران منطقه  زدهتر و آشوببه همراه آورده اسـ ای تر شـ

ــتخوش تغییر و دگرگونی زیادی شد. بررسی رفتار و کنش بازیگران منطقه ـــ ــان ای در خاورمیانه پسهم دسـ ـــ ازاین تحوالت، نشـ

ــاس، در کنار             دهد ک  می ــتیزش را برگزیدند. بر این اسـ ه این بازیگران به لحاظ نظری الگویی از رقابت، ائتالف، موازنه گرایی، سـ

ستماتیک، رفتارگرایی، جامعه   شاخص  سی سی تحوالت      هایی که در قالب نظریات  سی، مطالعات دین و... به تبیین و برر  2011شنا

ترین موضــوع مطالعه، الگوی رقابت، ماهیت،  ی، همگرایی و چرایی آن پرداخته شــد، مهمنظمخاورمیانه از منظر وحدت، نظم و یا بی

ــت. حمله آمریکا به عراق در،ابعاد، انگیزه ــامانی را در خاورمیانه به وجود آورد و در  2003ها و چرایی آن بوده و هس اولین موج نابس

ـکل گرفت که به    ـ زن قوا در منطقه به نفع برخی از بازیگران؛ یعنی ایران و به ضرر منزله تغییر تواپی آن نظم جدیدی در منطقه ش

اهلل لبنان و وسه روزه رژیم صهیونیستی با حزب   شد. از سوی دیگر، تحوالتی چون جنگ سی   بازیگران دیگر؛ یعنی عربستان تعبیر می 

ـتان، به   ها نیز از منظر بازیگران منطقهودو روزه حماس با این رژیم، همگی آنسپس جنگ بیست ـ منزله تغییر توازن ای چون عربس

سته       شد. و به دنبال نقش برج سرائیل تلقی  سازش و یا همراهی با ا ای در قوا در منطقه به نفع ایران وبرتری محور مقاومت بر محور 

سالمی »عنوان میالدی خاورمیانه که از آن به 2011ای بود و تحوالت معادالت منطقه البته  -شد یاد می« بیبهار عر»و یا « بیداری ا

شت     نوع نام سر تفسیر تحوالت حکایت دا و درنهایت ظهور و گسترش پدیدهای    -گذاری این تحوالت نیز خود رقابت و کشمکش بر 

سال   -های تکفیریبه نام گروه ستی از  سیاسی این گروه   2014تروری های  ها با قدرتمیالدی، با توجه به پیوند ایدئولوژیکی، قومی و 

ضای کارکردی منطقه خاورمیانه با تحت تأثیر قرار گرفتن این جریانات، نه   امنطقه ستری ف شــــــــمکش و    ی؛ در چنین ب تنها با ک

ـک و ایدئولوژیکی که این    های جدیدی مواجه شد، بلکه تنش و رقابت نیز بخش بسیار مهمی از این کنشنزاع ـ ها شد. آثار ژئوپولتی

ــد تا بازیگران و قدرتای میطقهای و فرامنتحوالت بر بازیگران منطقه ــت، موجب ش ای، الگوهای رفتاری راهبردی های منطقهگذاش

ها به همراه داشــته باشــد. بر اســاس این، برخی از بازیگران، تحوالت جدید را خود را طوری تنظیم کنند که حداکثر برد را برای آن

ــنظیر و جدیدی میمنزله فرصت بیبه ــد نظم جدیدی در منطقه مطابق الگو و نگرش خاص خود شکل نگریستند و امیدوار بودنــ ــ

شـــدت خواهان بر هم زدن نظم موجود و ایجاد نظم دیدند، بهرفته میگیرد. برخی دیگر از این بازیگران که نظم قدیمی را ازدســـت

رو، ازعه بازتعریف کرد. ازاینای را در قالب رقابت و منها، پویش منطقهجدیدی مطابق اراده و خواست خود شدند. کشمکش میان آن

در تالش برای ایجاد این نظم جدید، هرکدام از این دو بازیگر؛ متأثر از مالحظات متفاوت و بعضــاً متضــاد ملی، قومی، ایدئولوژیک و 

ییرات در باخت داشــته باشــد، با درک و برداشــت از تغ -ها از منظر بردتوانســت برای آنژئوپلیتیک خود، آثاری که این تحوالت می

ای و فرامنطقه ای، کنش کارکردی، اســتراتژی و دکترین خود را تنظیم کردند و بر اســاس آن، به بازی عمیق ســطح داخلی، منطقه

 رقابت در منطقه وارد شدند.

 بیان مسئله:
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الملل که روابط بین ترین نظریهدانند. عمدهالملل را رشــته مطالعه جنگ و صــلح میهای روابط بینبســیاری از اندیشــمندان، رشــته

ها نظریه مسلط در این رشته است؛ یعنی رئالیسم نیز عمدتاً به مسائلی چون امنیت، منازعه نظامی، مبارزه بر سر قدرت، موازنه       سال 

توان گفت پس از جنگ جهانی دوم تا پایان جنگ ســــــرد، ایــــــن مفاهیم و قوا، بازدارندگی و رقابت تسلیحاتی پرداخته است. می

ــوی دیگر، مهم الملل را شکل میترین ابزار تحلیل روابط بینها مهمیر آننظا ـــ الملل در ترین موضوع مطالعه روابط بیندادند. از سـ

المللی در های جنگ سرد، عبارت از مناســبات میان دو ابرقدرت غرب و شــرق بود و از این رو، تحلیل کلیه تحوالت بین  طول سال

ــــــطوح مختلف به سطح  الملل به معنای رقابت دو ابرقدرت آمریکا و شوروی در جنگ سرد، تقلیل داده شد. درنتیجه نظام بینســ

عنوان واحدهایی با  ای بههای منطقهپرداخت و به نظامالملل در چارچوب جنگ ســرد میالملل به مطالعه نظام بینرشــته روابط بین

هایی دیگر در مقابل  الملل دوقطبی، عالوه بر اینکــه فرصتی برای ظهور نظریه  نتوجه بود. فروپاشــی نظام بی  های مستقل بیپویایی

ـیر رئالیستی از روابط بین    ـ های نظام  الملل فراهم ساخت، از سوی دیگر، زمینه را برای مطالعه مناطق مختلف مستقل از پویاییتفس

های مخصوص به خود مناطق مختلــف ازآنجاکه دارای پویایی  های جدید، الملل نیز مهیا کرد. بر اساس این، در چارچوب تحلیلبین

ــدند. به  بودند، درنتیجه باید در جای خود نیز مطالعه واقع می        ــتگی مطلقی به آنچه در   دیگر، امنیت منطقه  عبارت شـ ای، دیگر وابسـ

توجه به رفتار متقابل بازیگران گذشــت، نداشــت. با توجه به این، یکی از مباحث عمده،  ها میالملل میان ابرقدرتســطح نظام بین

ـد که می  های منطقهای یا اندرکنشمنطقه ـد. به  ای و الگوی حاصله از آن شـ دیگر، عبارتتوانست مبتنی بر منازعه یا همکاری باشـ

آینده آن،  بینی در موردها، بررسی نتایج آن و پیش برای فهم مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی هر منطقه عنایت به این اندرکنش     

ــی اندرکنش  16اهمیت بســزایی یافت. در کنار این بود که  ـــــ ای ها میان بازیگران منطقهیکی از مفاهیم عمدهای که در بررســـــ

ــد. البته هرچند که قبل از این در طول  1«ای های منطقهرقابت»الملل قرار گرفت، مفهوم مورداستفاده اندیشمندان روابط بین ـــ شـ

ــرد نیز با م ـــ ــرق و غرب سروکار داشتیم، اما با توجه به تحوالت نظام  فاهیمی چون رقابت میان ابرقدرتجنگ سـ ـــ ها یا رقابت شـ

ای نیز بسیار های منطقهسپتامبر، مفهوم رقابت 11الملل دوقطبی و تحوالت پس از ویژه پس از فروپاشــــــــی نظام بینالملل بهبین

 ای قرار گرفت.مطالعات منطقه الملل وموردتوجه اندیشمندان حوزه روابط بین

 

 مبانی نظری:

 های آن:مفهوم رقابت و پویایی

ــورد مفهوم رقابت منطقه   ـــ ــمنی ندارند   در مـ ـــ ای اجماع نظر وجود ندارد. برخی بر این باورند که دو دولت رقیب، با یکدیگر دشـ

(Kuenne, 1989: 554-566؛ اما اکثر نظریه) و دشمنی جزئی از رقابت میان دو یا چند بازیگر   پردازان بر این باورند که خصومت

سیم     منطقه ساس تق ست. بر ا سی           ای ا سیا ساس بدی دارند،(  سبت به یکدیگر اح شمنی به انواع اجتماعی )بازیگرانی که ن بندی د

شکار یا پن     ها و آمال)بازیگرانی که آرمان سی یکدیگر را قبول ندارند( و نظامی )بازیگرانی با خصومت آ سیا سبت به هم که  های  هان ن

ــود(، برخی معتقدند رقبای منطقه    می عنوان پردازند بلکه هر یکدیگری را بهتنها به رقابت با یکدیگر می ای نهتواند منجر به جنگ شـ

ـت       120، 1387نمایند )حاجی یوسفی،:دشمن اجتماعی، سیاسی یا نظامی خود نیز تصور می ـ ـی رقابت میان دو یا چند دول ـ ( برخ

ــوع مورد اختالف در نظر می        را عمد  ( در این زمینه، بیان    Bennett, 1996: 157-184گیرند. ) تًا با توجه به یک یا چند موضـ
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ــر یک کاالی کمیاب ملموس یا غیرملموس به رقابت بپردازند و اغلب روابط خود با   کنند که دولتمی ــت بر س های رقیب ممکن اس

ــفر  یکدیگر را به ــل جمع ص ــمندان به رقابت عنوان بازی یا حاص ــاس، برخی اندیش  3و موقعیتی2های مکانی تلقی نمایند. بر این اس

شود که معموالً بر سر سرزمین، منابع، راههــــــای آبی، مناطق  نمایند. ازنظر آنان، رقابت مکانی، به رقابتی گفته میاشــــــاره می 

ـورت می  ماهیگیری، راه ـ قعیتی، رقابت بر سر قدرت نسبی نظامی، موقعیت سیاسی که رقابت موگیرد، درحالیهای تجاری و غیره ص

را نیز به «  ایدهای»( برخی دیگر رقابت   Thompson, 1995: 203اقتصادی و نفوذ سیاسی بر یک منطقه جغرافیایی است )     –

نا که ازنظر آن     این دو افزوده بدین مع ند،  بت می   ا قا         ها، رقا یا ال ما  یدئولوژی راهن ند برای تحمیل یک ا به    توا فاوت  ی هویت ملی مت

(نیز، صورت گیرد از منظــــر برخــــی دیگر، رقابت ضرورتــــاً در جنبه نظامی خالصه       Clermont, 2002: 118-121دیگری.)

ــه مینمی ـــ جویانه نیز داشته باشد. همچنین، الزامی نیست که هر رقابتی مبتنی بر احساس تهدید از تواند جنبه مسالمتشود، بلکـ

اند. نخست؛ رقابت استراتژیک که در آن رقبا، یکدیگر    ها متصور شده  باشد. بر این اساس، دو نوع رقابت میان دولت   سوی دولت دیگر 

صور می    شان ت سوی      را تهدیدی عمده در راه نیل به اهداف و منافع ساس تهدیدی از  ستراتژیک که رقبا اح نمایند؛ دوم؛ رقابت غیرا

اند، همگی به یک اندازه     های رقیب که در یک منطقه قرارگرفته       های از دولت  اینکه مجموع  کنند و یا  بازیگر یا بازیگران دیگر نمی   

ـکل استراتژیک درآید با نوعی خصومت نیز همراه خواهد بود. در    احساس خطر و تهدید از یکدیگر ندارند. رقابت درصورتی ـ که به ش

ـمن و تهدیدی    های رقیب یکدیگر را بهاین حالت دولت ـ ـه امنیت ملی خود تصور می   عنوان دش ـ ـه در    علی ـ نمایند. این رقابت ریش

ــی دولتمردان و تصمیم های ذهنی دولتتصورات یا برداشت ـــ گیرندگان و ها داشته، در این حالت باید به بررسی روابط بین االذهانـ

صور می  سفی،. نمایند یا خیر، پرداخت )حاجی اینکه آیا یکدیگر را تهدیدی علیه امنیت ملی خود ت ست  124:1387یو (این در حالی ا

شت      صورات و بردا ستراتژیک دارد، ت های ذهنی بازیگران از یکدیگر در ماهیت رقابت تأثیر کمتری دارد. که در رقابتی که جنبه غیرا

ـتراتژیک می    ـ دوم به توان رقابت آمریکا و شوروی در زمان جنگ سرد و همچنین منازعه دو کره از جنگ جهانی در مورد رقابت اس

ــاره کرد. در مورد دوم، می   بعد و یا حتی منازعه هند و پاکستان را به  ــــ توان فرانسه و  عنوان رقابتی که جنبه استراتژیک دارد، اشــ

اند که عمدتاً هم بر ســر رهبری اتحادیه اروپا بوده اســت، اما به میالدی با هم رقابت داشــته 1950آلمان را مثال زد که پس از دهه 

ـکل    صورت تهدیداتی علیه امنیت ملی خود نمیهمدیگر به ـ است؛ اما رقابت   Competitionنگرند. به عبارتی این نوع رقابت به ش

ــوم   ــــ ــوی دشمن است      به Competitionدربردارنده ترکیبی از رقابت به مفهوم  Rivalryبه مفهــ ــــ عالوه تصور تهدید از ســ

(Colaresi, Rasler and Thompson, این پژوهش رقا )     بت ایران و ترکیه را در قالبCompetition کند،   وتحلیل می تجزیه

توان گفت که دهد. همچنین میمورد بررســی قرار می Rivalryکه رقابت عربســتان ســعودی با ایران را در قالب مفهومی، درحالی

ر یک منطقه که هر یــک دیگری را شود که میان دو یــا چند دولت د  رقابت استراتژیک رقابتی مکانی، موقعیتی و ایدهای تلقی می

ــاس تنظیم می  تهدیدی علیه امنیت ملی خود تصور می ـــ ــت خارجی و دفاعی خود را بر این اسـ ـــ کنند،  نمایند و درنتیجه سیاسـ

 18 گیرد. رقابت غیراستراتژیک نیز همین ماهیت مکانی، موقعیتی و ایدهای را دارا است، اما در این نوع رقابت، طرفین یاشــکل می

صور نمی   طرف صم یا تهدیدی علیه امنیت ملی خویش ت ضرورتاً  کنند و درنتیجه نمیهای موجود در یک منطقه، یکدیگر را خ توان 

(برای فهم رقابت  121:1387کنند )حاجی یوسفی،.های خارجی یا دفاعی خود را نیز بر این اســــــــاس تنظیم میگفت که سیاست

ضرورت  های رقابت نیز توجه کرد. دیگر پویاییعبارتدارد افزون بر ماهیت رقابت به فرایند رقابت یا به میان بازیگران در یک منطقه، 

ای با یکدیگر نیز مهم اســت. بر این اســاس، دیگر، عالوه بر ماهیت رقابت، بررســی چگونگی اندرکنش بازیگران رقیب منطقهعبارتبه

ــدت    توان حدس زد که در برخی موقعیت   می ــدت رقابت رو به افول گذارد.      گیرد و در برخی موقعیت  ها یک رقابت شـ های دیگر شـ
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توان شـــرایطی را که به افزایش یا کاهش رقابت  ای دارای این فایده عملی اســـت که با آن میهای رقابت منطقهرو فهم پویاییازاین

ـکال سیاسی، نظامی و اق   ای میهای منطقهشود، درک کرد. رقابتمنجر می ـ که تصادی به منصه ظهور برسند. درصورتیتواند در اش

ستراتژیک درآیند می   این رقابت شکل ا شمن خود      ها به  شوند، یعنی اینکه رقبا یکدیگر را د شکل بین االذهانی نیز مطرح  توانند به 

اســی، نظامی،   ای را در چهار بخش ســیهای منطقهتوان فرایندهای رقابتتصــور کرده و تهدیدی علیه خود بینگارند. از این رو می

(چون رقابت در واقع میان حکومت ها و تصمیم گیرندگان  122:1387اقتصادی و بین االذهانی تقسیم بندی کرد  )؛ حاجی یوسفی، 

گیرد، از این رو، ممکن اســــــت روابط ها نیز در مقابله با رقیب یا رقبا شــــــکل میصورت می گیرد، در نتیجه سیاست خارجی آن

ـــــتخوش نوساناتی گردد و سیاستدیپلماتیک دولتهای  ـــــود. از سویی دیگر، از آنجا که در رقیب دسـ هایی برای مهار آن اتخاذ شـ

ــی صحبتها و بیانیه   ـــ ــطح سیاسی رقابت، بررسـ ـــ ای بدین  های منطقههای سیاسی رقابتهای رقبا مهم است، بنابراین، پویاییسـ

س       سطح  ســــــــت که روابط دولتهای رقیب با یکدیگر در  ست معنا ست و همچنین بازیگران رقیب چگونه با   یا های واقعی چگونه ا

برند. پویایی نظامی رقابت نیز بدین معنا نیســت  هایشان، این جنبه از رقابت را شکل داده و به پیش میها و گفتمانها، بیانیهلفاظی

های نظامی  ها سیاستظور فرایندی است که دولتشوند، بلکه منهــای رقیب ضرورتاً وارد یک منازعه نظامی با یکدیگر می  که دولت

های رقیب نمایند. برای نمونه؛ استفاده از دکترین بازدارندگی در سیاست دولتو دفاعی خویش را با توجه به رقیب یا رقبا تنظیم می

کدیگر بپردازند و در نتیجه های رقیب ممکن است به ترسیم سناریوهای احتمالی منازعه با یامری عادی اســت. افزون بر این، دولت  

ـازند. همچنین دولت      ـ ـاس آماده س ـ های رقیب ممکن است به شدت خریدهای تسلیحاتی رقیب، نیروهای نظامی خود را بر این اس

نایع نظامی        ــ نابراین فهم پویایی          –هزینه های نظامی آن و حتی تحوالت در صـ دفاعی آن را مورد مراقبت و نظارت قرار دهند؛ ب

ـی سیاست    نظامی به ـ های نظامی، تحوالت نظامی و غیره بازیگران رقیب است. افزون بر این، رقابت  های دفاعی، هزینهمعنای بررس

سی         میان دولتها می سیا ست رقابت  صادی نیز به خود بگیرد. برای نمونه، ممکن ا شکل اقت سبات تجاری رقبا   –تواند  نظامی بر منا

ـبات تجاری        تأثیر بگذارد، بدین شکل که سطح مباد ـ ـی مناس ـ الت اقتصادی آنها کاهش یابد؛ بنابراین، برای فهم این پویایی بررس

 (23:1387های رقیب، ضروری است )حاجی یوسفی، میان دولت

ـت      ـ ـه در تصورات یا برداش ـ ـی یا نظامی    های ذهنی دولترقابت بین األذهانی ریش ـ ها داشته و به طور حتم مبتنی بر رقابت سیاس

که آیا یکدیگر را تهدید امنیت . در این حالت باید به بررســی روابط بین االذهانــی دولتمردان و تصمیم گیرنــدگان و این      نیســت  

ــور می  ـــ گردد  های رقیب حائز اهمیت مییابی دولتسازی و هویتنمایند یا خیر، پرداخت. در این حالت، بحث هویتملی خود تصـ

 (1390)کتزنشتاین،

 ای  های منطقهسازی رقابتالملل و مفهوموابط بینهای رنظریه

ـته روابط بین   پردازد. درواقع، بررسی علل  الملل عمیقاً به مباحثی چون جنــگ، صلح، همگرایی، واگرایی، رقابت و همکاری می  رشـ

ــته را از ابتدا تاکنون شــکل داده اســت. د و عوامل شــکل های ر این میان نظریهگیری حوادث و روندهای فوق محور اصــلی این رش

ــک، از    های منطقه  ویژه کنشکنند تا تبیینی عمیق از روندهای فوق و به     گوناگونی وجود دارند که تالش می    ای ارائه دهند. بدون شـ

قرار دارند که عالوه بر اینکه از « ایمجموعه امنیتی منطقه»و « ســـیکل قدرت»، «رئالیســـم»هایی مهمی چون ها، نظریهمیان این

ــیاری از زوایای   توانند به  های الگوهای رفتاری بازیگران خاورمیانه برخوردارند، می        بیت باالیی در تبیین دالیل و انگیزه   جذا  خوبی بسـ

 ویژه مفهوم رقابت را توضیح و تبیین نمایند.ای و بههای منطقهعمیق کنش
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 رئالیسم و نئورئالیسم

ـیاری ا   گرایی ریشهگرچه، طرفداران واقع  ـ ـون تزو، استراتژیت    های بس ـ ز اصول این نظریه را به دونیم هزار سال پیش و به آثار س

ــیدید فرمانده آتنی و مورخ جنگ ــمندان واقعچینی، توس ــانزدهم، توماس های پلوپونزی و اندیش گرایی همچون ماکیاولی در قرن ش

 رسانند.لتز در عصر ما میهای پس از جنگ جهانی دوم و کنت واهابز در قرن هفدهم، هانس مورگنتا در سال

 ایمجموعه امنیتی منطقه

 3« ها و هراسمــردم، دولت  »در ویرایش کتاب  2« باری بوزان»طور مبســوط توســط     اولین بار به1«ای،مجموعه امنیتی منطقه»

تحلیل چهارگانه )داخلی،  مطرح گردید. متفکران این حــوزه و ازجمله باری بوزان، ضمن توجه و استفاده از سطوح  1983در ســال 

ای ای، رهیافت جدیدی را برای تحلیل مســائل و موضــوعات منطقهای( در تحلیل موضــوعات منطقهای، جهانی و بین منطقهمنطقه

سرد و با کنار رفتن رقابت     « منطقه گرا»ابداع کردند و آن را رهیافت  ســــــــــاس عنوان کردند که با پایان جنگ  نامیدند و براین ا

ــرایط برای دولت ها از درگیریابرقدرت ــمن اینکه ش ــتراتژیک در مناطق مختلف جهان، ض ها و مناطق برای های نظامی و رقابت اس

ــی خود فراهم شده است، سطح منطقه        –تنظیم روابط نظامی  ــــ ها، آشکارا به مکان هندسی، منازعه و   ای نیز برای دولتسیاســ

ــگرانی که در پی تبیین ام   ــطح تحلیل تبدیل       همکاری و برای پژوهشـ ــتند، به سـ ــر هسـ ــت )بوزان و  ور امنیتی معاصـ ــده اسـ شـ

 .(31:1388ویور،

ها فرآیندهای عمده امنیتی کردن و غیرامنیتی های از واحدها که در آنمجموع»را « ایمجموعه امنیتی منطقه»ها بر این اساس، آن

ــکالت ام تنیده شدهها آن اندازه درهمکردن یا هردوی آن ـــ وفصل توان جدای از یکدیگر تحلیل یا حلها را نمینیتی آناند که مشـ

 (1392:31)بوزان، ویور و ویلد،« کرد

ستفاده همزمان بوزان و همکاران وی از رهیافت تلفیقی برای تعریف      ــایان توجه در ارائه این تعریف، ا ـــــ شـــ تعریف کردند. نکته 

ـند       « ایمجموعه امنیتی منطقه» ـ ـت. در این تعریف، نویس ـ ـیدند تا با ترکیبی از رهیافت   اس ـ گرایانه و سازه های نوواقعگان کوش

های مربوط به انگارانه به شیوه جدیدی از درک تحوالت امنیتی در مناطق جهان پس از جنگ ســرد برسند. در واقع، زمانی که ایده

شوند و آن هنگام که  گرایانه نزدیک مینوواقع هایاند، به رهیافتوضعیت سرزمینی یک کشور و نحوه توزیع مورد را توجه قرار داده    

شدن به  ست       به فرآیند امنیتی  شده ا سازه نگارانه پررنگ  شگران توجه کرده اند، رهیافت های  عنوان برآیند تعامل بین االذهانی کن

 .(1393:74)کوزهگر کالجی،

عنوان عامل مهمی نگی عملکرد آن، بر توزیع قدرت بهالملل و مناطق و چگوبنابراین، بر اساس یک فهم رئالیستی از ماهیت نظام بین

ــت. در چنین رویکردی، بازیگران در یک نظام را در     که عمدتاً رفتار بازیگران یک نظام را تعیین می ــــ کند، توجه خاصی شده اســ

الملل و یا  که نظام بین بهترین حالت، رقیب و در بدترین حالت دشمن یکدیگرند و هرگز باهم دوست نیستند. بر این اساس تا زمانی   

شورها رقابت       یک نظام منطقه شد، روابط میان ک ستوار با سبی قدرت ا شت ن آمیز خواهد بود و هرآینه خطر جنگ نیز وجود ای بر انبا

 ( 1389:60دارد )بوزان،

 روش تحقیق
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ضر که با رویکرد کاربردی تهیه  صیفی   روش تحقیق مقاله حا ست. در این رو  -شده، روش تو ضمن جمع تحلیلی ا های  آوری دادهش 

سایت موردنیاز از کتاب صیف این داده    ها، مقاالت، مجالت و در برخی موارد، از مطالب  ست با تو شده ا ها و های معتبر علمی، تالش 

 ها اهداف آن محقق شود.تحلیل آن

 یافته تحقیق

 پیشینه روابط و رقابت ایران و عربستان

سیار زیاد در باورهای دینی   هایدر قبل از انقالب، باوجود تفاوت سعودی به    –ب ستان  سنی و ایران به عرب عنوان عنوان رهبر جریان 

شور به دنبال بهبود روابط باهم بوده     شیعی، هر دو ک شور  سال  میالدی می 1928اند. آغاز این روابط به یک ک سد. در  و  1966های ر

ــاه در   1968 ـــ ــتان( رکورد بازدید از یکدیگر را  میالدی نیز، حاکمان وقت دو کشور )محمدرضا شـ ـــ ایران و ملک فیصل در عربسـ

سال      سته بودند. در این  سعودی به   شک ستان  سائلی مانند خلیج   ها، گرچه عرب سر م شت و  طور مداوم با ایران بر  فارس اختالفاتی دا

بین آمریکا و شــــــــوروی یکی از  نامیدند و لیکن اولویت داشتن مسائل جنگ سردمی« عربستان»اعراب، استان خوزستان ایران را 

ـده بود. در سال    ازاین که انگلستان تصمیم به پس 1968عوامل مؤثری بود که همگرایی و درک متقابل تهران و ریاض را موجب شـ

شد،           خروج از خلیج ستان واگذار  سون به ایران و عرب ستانه نیک ستراتژی دو فارس گرفت و متعاقب آن رهبری منطقه در چارچوب ا

ــور مهم منطقه خلیج  ران و عربستان به ای ــــ توانست  های گوناگونی که میفارس و غرب آسیا، باوجود داشتن اختالف  عنوان دو کشــ

ــتراتژیک       های گسترده میان آن زمینه ساز تنش  ــــ ها باشد، ناگزیر دست دوستی به یکدیگر دراز کردند و به دو متحد اصلی و اســ

ــدند )احمدی،  ـــ ــو و تهدیدهای   امنیتی غرب و ایاالت –های سیاسی امر ناشی از الزام .(این241:1386تبدیل شـ ـــ متحده از یکسـ

ـدن عوامل تنش   کمونیسم و پان ـ ها به زدایی و واگرایی در روابط دو کشور، آنعربیسم از سوی دیگر بود. بدین ترتیب، با کمرنگ ش

عالوه بر اینکه  1979امنیتی در جهت تأمین نظم منطقه سوق یافتند. پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال، –های سیاسی همکاری

ــطح منطقهدگرگونی ــورهای ای و بهالمللی به همراه آورد، پیامدهایی را نیز برای بازیگران منطقهای و بینهای مهمی در س ویژه کش

شیه خلیج  شی توازن قو حا سالمی با هویت جدیدی که برای خود   ای منطقهفارس در قالب فروپا شت. درواقع، انقالب ا ای به همراه دا

ستی و انقالبی تعریف می       به ضد امپریالی ستیز،  ستکبار شیعی، ا ــی برای نظام   کرد، بهعنوان هویت  ــــ شــ شاهی و  منزله چال های پاد

ـاس آن بنانهاده بودند؛ یعنی ایدئولوژی    بازی 50کار غرب منطقه ارزیابی شد. در این دوره ایدئولوژی که دو محافظه ـ گر خود را بر اس

کار( و متحد سنی محافظه –شــــیعی انقالبی و ضد استکباری جمهوری اســــالمی ایران در مقابل ایدئولوژی وهابیســــم )عرب       

فارس، اهداف  ه خلیجشد. بدین ترتیب، در این زمان که در ســــــــطح منطقآمریکا یکی از دالیل اصلی تعارض دو کشور شمرده می

ـترش نفوذ بر گروه         ـیع( گسترش نفوذ و تثبیت خود در منطقه و گسـ ـالم )مبتنی بر تشـ های مخالف این کشورها ایران تبلیغ اسـ

ست خارجی     سیا ستانی قرار گرفت که عمده  سرکردگی در منطقه،    قرارگرفته بود، در مقابل، اهداف عرب ساس تالش برای  اش را بر ا

های طرفدار ایران و محدود کردن های انقالبی و جریانیابی شیعیان و کانونها، جلوگیری از قدرتمنطقه و رهبری آنوحدت اعراب 

ویژه اینکه با آمریکا و جبهه غرب منافع مشــترک فراوانی در مهار ایران، ثبات در منطقه،  دهی کرده بود. بهنفوذ ایران قرار ســازمان 

شت ) .  ب و بهحذف نفوذ ایران در میان اعرا سطین و لبنان دا شور   Cordesman, 2011;10 ویژه در فل ( این موضوع، رقابت دو ک

(بدین ترتیب، با توجه به این Cordesman, 2011: 5های درون منطقه خلیج فارس افزایش داد ).گیری از شکاف را از طریق بهره

ابت بین دو کشور مجدداً احیاء شدند و دو کشور مجدداً به رقابت  اهداف، با پیروزی انقالب اسالمی، عوامل گذشته و جدید تنش و رق
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شد. در این دوران رخ دادن یکسری تحوالت      ژئوپلیتیک بازگشتند. با این تفاوت که این بار عامل ایدئولوژی نیز به این رقابت افزوده 

فارس با  ، تشــکیل شــورای همکاری خلیجاز قبیل جنگ عراق علیه ایران و ســپس حمایت قاطع عربســتان از تهاجم صــدام به ایران

ای ایران که به گفته بسیاری از کارشناسان باهدف جلوگیری از نفوذ منطقه 1981فارس در سال،همکاری کشــورهای کوچک خلیج  

صدام        شمگیر تولید نفت خود برای حمایت از  ستان برای افزایش چ شده بود، همچنین تالش عرب سالمی ایران بنا که  و مهار انقالب ا

مسائل و موضوعات مهمی بودند   1366تبع آن به کاهش قیمت نفت منجر شــــــد و درنهایت مسئله کشتار حجاج ایرانی در سال،به

ــتای       تنها رقابت ژئوپلیتیک بین دو کشور را دامن می که نه ــــ زد، بلکه در تشدید شکاف دو کشور نیزکمک مؤثری داشت. در راســ

سنی و وهابی          رقابت ایدئولوژیک نیز، ازآنجاکه شیعه ایران در مقابل ایدئولوژی  سی و انقالبی  سیا سالمی، ایدئولوژی  پس از انقالب ا

ستان قرار می  شد تا رقابت عرب شکل    گرفت، بدین ترتیب، در کنار عوامل ژئوپلیتیک، عامل مذهب نیز موجب  ستان  های ایران و عرب

ـان جنگ تحمیلی و ب     تازه ـ ـس از پای ـ ـیدن افراد عمل  ای به خود بگیرد. پ ـ ـت خارجی و داخلی ایران،   ا به قدرت رس ـ گرا در سیاس

ای قطبی،( در ســطح منطقه  الملل از دوقطبی به تکالملل )فروپاشــی شوروی و تغییر نظام بین  اضافه وقوع تحوالت در نظام بینبه

ها،( هرچند ویژه با سعودیران با همسایگان و بهزدایی و اعتمادســازی ای  )حمله عراق به کویت،( و در ســطح داخلی )سیاست تنش  

رغم اینکه در ای فروکش نکرد. در این دوره بههای بین دو طرف کاســته شــد، اما رقابت بین این دو بازیگر منطقهاز میزان دشمنی

ای، سیستم امنیتی منطقه   گانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی، های ژئوپلیتیکی ازجمله مسئله فلسطین، جزایر سه   برخی حوزه

ــمن مبتنی بر تحوالت   اختالفات و تعارضاتی بین دو کشور وجود داشت، اما برداشت ایران و عربستان از یکدیگر به       ــــ عنوان دشــ

ـعودی و مواضع رئیس      مورداشاره نیز تغییریافته بود. چراکه با دستور کار قرار گرفتن سیاست ـ ـتان س ـ جمهور ترمیم روابط با عربس

سعه روابط         ت و جهتوق شرایط برای بهبود و تو شده بود. درنتیجه،  ست خارجی ایران عوامل ایدئولوژیک کمرنگ  سیا گیری جدید 

شورای همکاری خلیج     شورهای  ستان و درنتیجه ک صول   فارس فراهمبین ایران و عرب گرایان و شده بود. روی کار آمدن طیفی به نام ا

نژاد که تغییر و تحول استراتژیکی و تاکتیکی  ســالمی ایران، به ریاست آقای محمود احمدی  ها در جمهوری ابه قدرت رســیدن آن  

ای از روابط و تنش بین ایران و عربستان آغاز شد. گرچه در آغاز دولت   در سیاست و روابط خارجی ایران را به همراه داشت، دور تازه   

ســــــــــتان، در زمره      جمهور جدیهای گرمی به رئیسفارس پیامنهم، اعراب خلیج شاه بیمار عرب ستادند و ملک فهد، پاد د ایران فر

ـتین رهبرانی بود که به آقای احمدی    ـ ـاس        نخس ـ ـت خارجی خود را بر اس ـ نژاد تبریک گفت؛ دولت جدید ایران نیز اولویت سیاس

شورهای منطقه قرار داده بود، و در این زمینه رئیس      سالم و ک سترش روابط با جهان ا قت ایران دیدارهای متعددی نیز از جمهور وگ

ــال، چهار بار از کشورهای شورای همکاری خلیج ــــ فارس، کویت و عمان و بحرین انجام داده بود و حتی در طول نزدیک به دو ســ

ــعودی دیدار کرده بود )روحی،  ــتان س ــت و جهت 91:1391عربس ــیاس ــول و  ( اما س ــت به اص گیری دولت نهم که مبتنی بر بازگش

المللی موجب شد تا روابط دو کشور ای و بینهای داخلی، منطقهاولیه انقالب بود و سپس وقوع یکسری تحوالت در عرصههای آرمان

مجدا به سمت تعارض و تقابل سوق یابد. بدین ترتیب، پس از گذشــت دو دهه از همزیستی تهران و ریاض و روابط نزدیک بین دو   

ست جمهوری آقایان ها    شور در دوران ریا سط آمریکا،          ک سین از قدرت تو صدام ح ضعیت عراق و حذف  شمی و خاتمی، با تغییر و

ست        سیا شیعی در  صر  شدن عن سته های منطقهپررنگ  سوم به  ای ایران، برنامه ه و یا  « بهار عرب»ای ایران، تحوالت جهان عرب مو

سالمی » ست     « بیداری ا سیا سپس ناکامی  ستان در این حوزه و  سترش         ویژه درها و بههای عرب ضور و گ سوریه و یمن، ح صه  عر

ستی پدیدهای به نام گروه سوریه و خودنمایی آن  -های تروری صه تحوالت خاورمیانه و درنهایت دکترین  تکفیری در عراق و  ها در عر

ــت. درنتیجه، باوجود تالش   ــیده اس ــاس خود رس ــور به مرز جدی و حس های مقطعی که جنگ نیابتی آمریکا، تنش و تقابل دو کش
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شور برای بهبود روابط دوجانبه و همکاری احجن شته تر در مدتهای عمیقهایی از هر دو ک گرا اند و حتی افرادی عملهای طوالنی دا

اند؛ عنوان وزیر خارجه، به قدرت رسیده جمهور و ظریف به 52عنوان رئیس در سیاست و روابط خارجی ایران؛ یعنی آقای روحانی به  

های  های لفظی ترســناک و رقابت استراتژیک شده؛ بلکه این روابط در سال تنها لبریز از جنگو عربســتان نه   اما امروزه روابط ایران

سی و               سیا سر منافع  ضادهای مذهبی و ایدئولوژیکی بر  شــــــــد، ابعاد جدیدی چون ت ســــــــائلی که گفته  اخیر با توجه به م

ــتراتژیک و هژمونی منطقه  ـــ ها در کشورهایی چون بحرین، یمن و سوریه نیز ت. اعتراضات و ناآرامیای نیز به خود گرفته اسژئواسـ

ــن میان،  Berti & Gzansky, 2014های دو کشور به وجود آورده است )  برخورد مستقیمی را میان منافع و سیاست    ــــ .( در ایــ

ـطوح مختلف، رقابت و دشمنی دو کشور را شت        ـ ـتند که در س ـ اب بخشیده و آن را به پیش  فاکتورها و عوامل مختلفی وجود داش

 برده است.

 دکترین سلمان

شی که برای مرکز علوم و امور بین   سعودی      نواف عبید در پژوه ستان  شگاه هاروارد انجام داده، دکترین دفاعی به عرب الملل بلفر دان

ـخگوی نیا    ـ زهای در حال تغییر امروزی پیشنهاد کرده و امیدوار است که اصالحات داخلی ضروری در این کشور کلید بخورد تا پاس

شاهی            شور پاد سعه یافته نیروهای مورد نیاز این ک ساختار تو شه  شد. عبید در این پژوهش نق شور با و تهدیدهای بالقوه فردای این ک

  ها،های جهانی را طراحی کرده اســـت. او، با توجه به تغییر رژیمبرای هدایت جهان عرب، ایجاد ثبات در منطقه و ایفای مســـئولیت

خواهد جایگاه خود را شود که اگر پادشاهی عربستان میها و شــــــکاف قومیتی در خاورمیانه، به مقامات سعودی یادآور می انقالب

عنوان رهبر عرب منطقه تحکیم و به همســایگانش درنبرد برای رســیدن به ثبات کمک کند، باید به خوبی خود را ســازماندهی و  به

اش پیش رو خود را آماده کند. از این رو، یک ارزیابی از دکترین دفاعی ســعودی، اهداف راهبردی های داخلی و خارجیبرای چالش

ـی        و همچنین تهدیدات نظامی بالقوه ـ ـت که به عرصه سیاس ـ اش ارائه داده است. به اعتقاد نواف عبید، این یک دکترین فعاالنه اس

ـعودی    گرایی غربی به طور خاص زوال مداخله –در حال تغییر  ـ دهد تا دو هدف ضروری را واکنش نشان می –و خیزش رهبری س

ــازد: اول اینکه، از عربستان در برابر تهدیدات داخلی همچون افراطی   ـــ ــور برآورده سـ ـــ گری و تروریسم برای بقا و امنیت این کشـ

ست    ثباتیکند؛ و دوم، از جهان عرب در برابر بیحفاظت می سیا شی از  ، نبردهای قدرت و اختالفات قومیتی در های هژمونیکهای نا

 Obid شود.)گوید که از این مجال است که نظم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا حفظ میکند. ســپس میمنطقه، حفاظت می

a, b, 2014 55  ــان، هرچند افزایش جمعیت این کشور عربی، کاهش مداوم قیمت نفت در ـــ ــیاری از کارشناسـ ـــ ( به اعتقاد بسـ

ـدید شکاف      الس ـ ـکاف و افزایش تنش بین ایران و عربستان، تش ـ ـوریه و همچنین    های فرقههای اخیر، ش ـ ای در یمن، عراق و س

ها و استراتژی اند که مقامات ســــعودی را به بازنگری در سیاست  ای ایران و دکترین اوباما از عوامل بسیار مهمی بودهمناقشه هسته

ــادی –دفاعی  ــت، اهدافی که در    امنیتی و اقتص ــت، اما در پس طراحی این دکترین اهداف دیگری نیز نهفته اس ــانده اس خود کش

ــقی، روزنامه    ــت. در این زمینه، جمال قاش ــاختن خاورمیانه جدید اس ــتای نظم جدید در منطقه و تالش برای س نگار و یکی از راس

ـتان در تبیین این موضوع می   برجسته ـ ـان داد که ما     »گوید: ترین روشنفکران عربس ـ حمله به یمن کار درستی بود. جنگ یمن نش

ها پیش نسبت به مسئولیت خود در خاورمیانه ریاض از مدت»افزاید: او در ادامه می«. قادر به رهبری و تشــــــــکیل ائتالف هستیم

هار عربی فکر کردیم که فرد کرد. پس از آغاز بکردیم که مشــــــکلی بروز میکرد؛ همیشه تنها زمانی شکوه و شکایت میتجاهل می

شــده و ایران صــلح منطقه را از لبنان گرفته تا  کند؛ اما امروز آمریکا از منطقه خارجآید و آن نظم کهنه را دوباره احیا میدیگری می
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توانیم بحرین و از سوریه تا یمن دچار مشکل کرده است. به همین خاطر یک نظم نوین الزم است و ما همان کسانی هستیم که می       

ــازی کنیم ــه را تحت عنوان  Zand, 2015:1 « .)خاورمیانه ویران را نوس ــیاری از مقاالت خود، این اندیش دکترین »( او که در بس

شد         کند، بیان میمعرفی می« سلمان  سعودی توسط پادشاه پر انرژی جدیدی رهبری خواهد  ساس این دکترین، پادشاهی  دارد بر ا

تر از آن، ایران وســطایی عربی پایان داده و نظم نوینی را در منطقه ایجاد کند و مهمتعصــبات قرونها و تواند به حســاســیتکه می

شــیعه را کنار زند. بر این اســاس، بسیاری هدف استراتژیک این دکترین و سخن از ایجــاد نظم نوین در منطقه را به مقابله بانفوذ 

ران، با افزایش تنش میان تهران و ریاض، عربســتان برای حفظ و تقویت نفوذ خود در کنند. ازنظر این متفکایران در منطقه تلقی می

ست )       شته ا سنی مذهب عرب این دکترین را طرح و نگا ضای  شاه   Zand, 2015: 2میان اع .(از منظر، بروس ریدل، از آنجا که پاد

ــاهد افزایش نفوذ ایرا       ــــ شــ سلمان،  سر جاه طلبش؛ یعنی محمد بن  ستان و پ ستان  جدید عرب ن در منطقه ناامن جنوب غربی عرب

ــلط بر بغداد، دمشق و بیروت اکنون بر چهارمین پایتخت عرب نیز نفوذ     هستند و با نگرانی اعالم می  ــــ ســ کنند که ایران بعد از ت

ـاس، آن   Ridel, 2015پیداکرده است ) ـ ـتراتژیک با ایران را بنانهاده   ( بر این اس ـ کنند  یز ادعا میاند. برخی دیگر نها یک رقابت اس

های دفاعی و امنیتی خود که عنوان دکترین سلمان را به خود گرفته است و با رقابت نظامی در   ها با بازنگری در سیاست  که سعودی 

های سیاسی و  کند تا کشــورهای عربی برای مقابله با چالش 56عنوان پلیس منطقه ارائه یمن، سعی کرده است، تصویری از خود به

 .خود، به ریاض نگاه کنندامنیتی 

 های جهان عربتحوالت ژئوپلیتیکی خاورمیانه و قیام

توان به تحوالتی مربوط دانســـت که در بســـتر ژئوپلیتیک بخش بســـیار مهمی از رقابت و نزاع صـــورت گرفته در خاورمیانه را می

ســت کشورها را نســبت به منطقه و نسبت به     داده است. این تحوالت ژئوپلیتیکی، رویکرد سیامیالدی رخ 2005ای از سال منطقه

توجهی از سیاست خارجی ایران و عربستان در قبال هم را باید   رو، تبیین بخش قابلیکدیگر دچار دگرگونی اساسی کرده است. ازاین   

ــتجو کرد. درواقع، چندوچون این تحوالت ژئوپلیتیکی که در ددر گستره ژئوپلیتیک منطقه ـــ های مختلف ورهای و تحوالت آن جسـ

کالم الگوهای رفتاری دو بازیگر را در ها در قبال هم و در یکبوده اســــــت، شکل روابط ایران و عربستان، نوع سیاست خارجی آن  

ست. از منظر ژئوپلیتیکی، تحوالت جنگ عراق ) ،(       سامان داده ا شمنی و رقابت  ستی، د سی 2003قالب دو سه روزه حزب نبرد  اهلل و

ــرائی ــت 2006ل ) ،(لبنان و اس ــرائیل ) ،(نبرد بیس ــال،قیام2008ودو روزه حماس و اس و جنگ داخلی  2011های جهان عرب از س

ــوریه، ظهور داعش و درنهایت تحوالت یمن در سال     ــــ ها بر توازن قوای و حمله عربستان به این کشور و تأثیر همه این   2015ســ

سر نظم مطلوب منطقه     ترین تحوالتی بودند که مبنای ای، ازجمله مهممنطقه شور را بر  ستراتژیک دو ک شتند  رقابت ا ای بنیان گذا

ــوی آمریکا و تغییر رژیم و قدرت 9:1396)نورعلی وند،  ـــ ــغال عراق از سـ ـــ ــیعیان در این کشور را می( اشـ ـــ توان سرآغاز یابی شـ

شکل  سیا و  ران منطقهگیری دوره جدیدی از تعامالت و رویکردهای میان بازیگرویدادی تلقی کرد که به  ای، توازن قدرت در غرب آ

شور            ستان از توان کافی برای نفوذ در این ک صدام، ایران و عرب سقوط  ست. قبل از  صویر نوینی از منطقه کمک کرده ا درمجموع، ت

ــور ایران و عربستان در تحوالت عراق فراهم شد  ـــ )دهشیری و برخوردار نبودند، ولی پس از سقوط صدام، زمینه برای ورود دو کشـ

.( درواقع، درنتیجه حمله نظامی آمریکا به عراق، عالوه بر تغییر موازنه قوا، سیســــــــتم مثلثی توازن قوا میان 129:1395حسینی، 

ـتان در چارچوب یک نظام دوقطبی، به      ـتان و عراق از بین رفت و ایران و عربسـ ـتقیم در مقابل یکدیگر قرار   ایران، عربسـ طور مسـ

که به لحاظ استراتژیک  2006اهلل لبنان بر اسرائیل در تابستان .( متعاقب تحوالت عراق، پیروزی حزبJahner, 2012:44گرفتند )
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ـائل خلیج      ـطین شد؛ بااتصال ژئوپلیتیکی مسـ فارس به مدیترانه از طریق عنصر منجر به افزایش نقش ایران در مسائل لبنان و فلسـ

آن را به  58را سبب افزایش قدرت ایران و نقش شیعیان در منطقه غرب آسیا و به تعبیری  شیعی، مقامات عربستان که این تحوالت

کردند، تمام تالش خود را برای کاهش نفوذ و قدرت ایران در منطقه به کار بســتند و این امر نقش بســیار هالل شــیعی تفســیر می

ـال،    مهمی در الگوی رقابتی دو کشور بازی کرد. تحوالت انقالبی جهان عرب ـ تری صحنه ژئوپلیتیک که به شکل عمیق 2011در س

صه      ای را درنوردید، رویداد مهم دیگری بود که حوزهمنطقه ســــــــتان را عر صم ایران و عرب های از عراق، لبنان و های تقابل و تخا

ـوریه و یمن و بحرین نیز کشاند. سقوط و فروپاشی بسیاری از حکام عرب که یا متحد ع      ـتان بوده و یا اینکه   فلســطین به سـ ربسـ

ستان وارد کرد. این تحوالت که هم به         شوک بزرگی را به عرب شتند،  شور قرار دا سایگی این ک سی برای    منزله چالشدر هم سا های ا

ای را بر شد، بار دیگر معادالت منطقهمنزله افزایش نقش هژمونیک ایران در منطقه ارزیابی میشد و هم بهحکومت سعودی تلقی می

صمات و رقابت       شدید تخا سمت فاز  شور را به  ست       هم زد و الگوی رفتاری دو ک س شی و یا  سوق داد. در پی این تحوالت و فروپا ها 

نظمی که  -ای موردنظر خودهای سیاسی دیکتاتور مآبانه در منطقه، عربســتان که شاهد فروپاشــی نظم منطقه شدن برخی از نظام

بود با آشکارسازی خصومت و عملکرد مستقیم ساسی  -حمایت سیاســی و نظامی آمریکا قرار داشت   کار وهای محافظهبر پایه دولت

سماً و علناً محور برنامه       ســــــــالمی ایران، رویکرد مواجهه محور را ر صادی و امنیتی علیه جمهوری ا های خود قرارداد. درواقع اقت

ــتان که سرایت انقالب ـــ ــوریه و سقوط بعربسـ ـــ مثابه فرصتی طالیی برای سدکردن نفوذ رو به رشد شار اسد را بههای عربی به سـ

ــه رویارویی جدی و عملی با تحرکات ایران در منطقه      1396،12نگریست )نورعلی وند،ایران در عراق و شامات می ( ضمــن اینکه ب

شد. تحول مهم ژئوپل     تر و عمیقپرداخت، به رقابت جدی شیده  سالمی ایران ک عنوان یتیکی دیگر در منطقه که بهتری با جمهوری ا

شتاب  سم داعش در عراق و      عامل  سطح تهدیدهای فوری امنیتی، ظهور تروری ست. فراتر از  ست، ظهور داعش ا دهنده رقابت مطرح ا

ـطح منطقه    ـ ای ای بین ایران، عربستان و ترکیه و از سوی دیگر، در سطح فرا منطقهسوریه، از یک سو رقابتهای ژئوپلیتیک را در س

ای بین روسیه و آمریکا افزایش داد. هرچند این بازیگران در سیاست اعالمی خود، مبارزه با داعش را در اولویت سیاســــــت منطقه 

ــــــــــــــود  خود قرار داده بودند، اما برخی از این بازیگران در چارچوب رقابت های ژئوپلیتیک، از کارت داعش علیه برخی دیگر س

ستان از جمله  می ستند. عرب ستی موجود در عراق و    ج شکار و نهان از داعش و دیگر گروههای تروری این بازیگران بود که با حمایت آ

ستیابی به اهداف منطقه    ست. بهرهای که از منظر این بازیگر، می سوریه، برای د صتی برای تغییر    ای خویش بهره برده ا ست فر توان

سترش ن      سوریه به نفع خود و جلوگیری از گ ساختار        فوذ و قدرت گروهشرایط عراق و  سنی در  سهم اعراب  شیعی و افزایش  های 

 (13:1396قدرت، تلقی شود )نورعلی وند،

 ای ایران:افزایش قدرت و نفوذ منطقه

گرفته بین ایران و عربستان در تحوالت جدید خاورمیانه، برای آن نقش یکی دیگر از فاکتورهای مهمی که در تشــدید رقابت شکل   

شوند، افزایش قدرت و نفوذ ایران و به عبارتی افزایش عمق استراتژیک و ضریب نفوذ ایران در منطقه است )روحی ئل میبه سزایی قا

ــوریه و        310:1394دهبنه و مرادی،  ــالمی ایران در عراق، لبنان، یمن و سـ .(با توجه به تحوالت منطقه و نقش آفرینی جمهوری اسـ

ـ -عربی-ناکامی جبهه غربی ـوریه، بسیاری به گسترش نفوذ ایران در منطقه پس از بیداری اسالمی اذعان کردند.   ترکی در موضوع س

ستان با ایران در منطقه غرب        پس ازاین، یکی از عوامل مهم تشدید رقابت، رقابت میان دو کشور بر سر گسترش شعاع نفوذ بین عرب

ـوذ ایران در منطقه را ن        ـ ـن زمینه این متفکران که نف ـ ـی متفاوت با سلطه   آسیا شد. در ای ـ طلبی غربی  فوذی گفتمانی و از جنس
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شور در منطقه ارزیابی می     می سایر همفکران این ک ستان و  ستند و همچنین آن را در چالش با قدرت عرب رو، مقامات  کردند، ازایندان

یران در منطقه، رقابتی چشمگیر سعودی که از عمق و ضریب نفوذ ایران نگران شده بودند، برای مهار و غلبه بر گسترش شعاع نفوذ ا

 را با ایران شروع کردند.

 های رقابت و جنگ نیابتی ایران و عربستانعرصه 

شت. ایران و عراق دو بازیگر        فارس، تحت قطبجهان عرب برای چند دهه، منطقه خلیج شیعه قرار دا سنی و  شکار و پنهان  بندی آ

ضعیت عراق    صلی این دو قطب بودند، اما با تغییر و سطین،           ا صه لبنان و فل سپس تحوالت عر سط آمریکا،  سین تو صدام ح و حذف 

سعودی و ایران به          ستان  شور عرب شد و دو ک صل جدیدی در منطقه آغاز  صلی منطقه در برابر هم به ف صف آرایی  عنوان دو رکن ا

خصوص سوریه و   تان، بحرین و بهتوان گفت که در یک دهه گذشته، کشورهای عراق، لبنان، فلسطین اشغالی، افغانس      پرداختند. می

 گونه نام برد:توان ایناند؛ که در ذیل میشدههای رقابت استراتژیک بین دو کشور تبدیلدرنهایت یمن به صحنه
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رقابت استراتژیک بین دو کشور -1جدول   

 عربستان ایران

 عراق؛ عرصه رقابت استراتژیک و جنگ نیابتی

 نیابتیلبنان؛ رقابت استراتژیک و جنگ 

 فلسطین؛ صحنه رقابت و جنگ نیابتی

 تحوالت تونس

 انقالب مصر

 تحوالت یمن

 انقالب لیبی

 تحوالت بحرین

 

 گیرینتیجه

ــال  موج تحوالت و دگرگونی ــــــ ــعودی را در    2011های جهان عرب پس از ســــــ ــــــ ــتان ســــــ ــــــ  میالدی، عربســــــ

ــره دگرگونی       بروز آن       محــاصـ قرار دارد کــه همواره از  یی  یرات               هــا درهــا ث ــأ بود. ت ــان  منــاک و هراســ ی ب طراف خویش   ا

کاری عرب در معادالت  این تحوالت که به شــــــکل ســــــقوط متحدین، تضعیف جایگاه این کشور و محور اعتدال عربی یا محافظه

ــه، حــزب ا     مــنــطــقــه ــوری ــران، ســ ــکــل از ای ــه مــقــاومــت )مــتشــ ــــــــــــــــــوم ب ــقــویــت مــحــور مــوســ  ...ای، ت

ــ  ــطین(، چالش مشـ ــــــ ــروطیت و ضـــعف داخلی و برمال شـــدن ضـــعف لبنان و حماس در فلســـــــ ــــــ  های حکومتی وــــ

ــتـان را بران وا    -اجتمـاعی  ــت، عربسـ ــی، بوده اســ ــیـاسـ ــتراتژی منطقـه   سـ تا اسـ ــت  هد. بر این داشــ  ای خود را تغییر د

ــقوط هم         هد سـ که شــــا ــعودی  مات سـ قا قه     اســــاس، م نان منط ما ــی در پی ــر و تونس، تغییرات اســــاسـ  ای خود در مصـ

ب            ــی در  عتراضـ نی در عراق و ظهور یــک دولــت                      یمن و جنبش ا ــ عثی و سـ قوط نظــام ب ــ یز سـ ن باًل  ــد و ق بودن  حرین 

تنها با دعوت از دو  رو، مقامات سعودی نهنوعی با غافلگیری استراتژیک مواجه شدند و ازاینشیعی در عراق را به چشم دیده بودند، به  

ــاهــــان،          ــگــــاه پــــادشـــــ ــور اردن و مــــغــــرب در قــــالــــب طــــرح بــــاشـــــ  کشـــــ

ــورای همکــاری خلیج  مــداخلــه در بحرین در قــ ــــــــــــــپر جزیره شـ  فــارس، کنترل حمــایــت از متحــدین خودالــب سـ

ــی و از طریق اعطــای کمــک   ــیعــه هراسـ ــدیــد علیــه ایران و شـ  هــای مــالی و نظــامی بــه حکــام در یمن، تبلیغــات شــ

ــبــه             ــد هژمونی خود را بر شـ ــعی کردن ــه خود                منطقــه، سـ ــا الحــاق بحرین ب ــنــد، بلکــه بعــدًا ب  جزیره عربی تــداوم بخشـ

ــدد ــورای همکــاری خلیج درصــ ــورای همکــاری خلیج تبــدیــل شـ ــاسفــارس بــه اتحــادیــه شـ  فــارس برآمــدنــد و بر اســ
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ــعف   ــا تقویــت ضـ ــیــبآن ب ــالمی ایران در     هــای آسـ ــا اقــدامــات جمهوری اسـ ــه ب ــتراتژیــک خود برای مقــابل  پــذیری اسـ

ــازی درون                       ــه ســ موازن گوی  ل ــد، ا بودن یران  ــا ا یر رقــابــت ب گ طی کــه در نقــا گر  ی ین و د حر ن    ب برو یش    گرا و  پ  گرا را در 

ــمن این     . یه نیز ضـ ــور ند در بحران سـ ند، رویکرد خود             گرفت ــالمی ایران پرداخت با جمهوری اسـ ید  ــد بت شــ قا به ر  که 

ــائــل منطقــه  ــا ایران را تهــاجمیدر قبــال مســ ــاهزاده محمــد بن ای و همچنین رقــابــت ب  تر کردنــد. در این زمینــه، شــ

ــتــان در بریتــانیــا، طی   ــفیر عربسـ ــت نواف بن عبــدالعزیر، سـ ــتی در نیویورک تــایمز، نوشــ  مــا معتقــدیم کــه» :یــادداشـ

ــت  ــیــاســ ــیــاری از سـ ــوریــه خطر بیبسـ  ثبــات کردن و نــاامن کردن خــاورمیــانــههــای غرب هم در قبــال ایران و هم سـ

ــت روی  را بــه دنبــال دارد. این ــکوت کنیم و دســ ــتیم در قبــال آن سـ ــر نیسـ ــت و مــا حــاضـ  یــک قمــار خطرنــاک اســ

گذاریم    ــت ب ـــــــــــــ مه «دسـ چاره    » :افزود ، او در ادا تان  ــ ندارد جز این عربسـ قاطع که در امور بین ای  ــودالمللی   تر شـ

 و بیش از گذشته مصمم شود که برای برقراری ثبات واقعی که منطقه به آن نیاز دارد به پا خیزد.
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 2030ملی عربستان سعودی در افق ساز امنیت روندهای بحران

 سجاد محسنی

  طیش آمتخکع  یک   ابط ر  سن طلم ر  طی گی     س  م اس،  ی طب،

 

 چکیده

ای از حیث موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک از جایگاه مهمی در ترین بازیگران منطقهعنوان یکی از مهمعربستان سعودی به

و با روی کار آمدن دولت جدید تالش کرد تا رویکرد  2015منطقه برخوردار است. این کشور از سیاست خارجی بسیاری از کشورهای 

ای و های منطقهجهان عرب و رقابت 2011خود را در حوزه سیاست داخلی و خارجی تغییر دهد. این مسئله هم تحت تأثیر تحوالت 

رار گرفته است. باوجوداین روندهایی در این کشور وجود دارد که های محمد بن سلمان ولیعهد این کشور قهم تحت تأثیر بلندپروازی

شود که عربستان سعودی در دهد؛ موضوعی که منجر به طرح این پرسش میامنیت ملی عربستان سعودی را تحت تأثیر قرار می

 2030انداز ت ژئوپلیتیکی در چشمبا چه تهدیداتی در حوزه امنیت ملی روبرو است؟ آیا این تهدیدات منجر به تغییرا 2030انداز چشم

سازهایی که در این مسیر خواهد شد؟ طبیعتاً دامنه تهدیدات بر اساس ثبات روندهایی است که در حال جریان هستند اما شگفتی

 داری است که درکند مشکالت ریشهتر میتوان در پاسخ گفت که آنچه تهدیدات را برجستهدهند جای بحث دیگری است. میرخ می

های نوظهور تا توقعات فزاینده ذات حکمرانی سیستم سیاسی سعودی و در بافت اجتماعی این کشور وجود دارد که طیفی از جنبش

گیرد. با توجه به این مقدمه پژوهش حاضر به دنبال آن است تا روندهای مهاجران خارجی و حجیم شدن طبقه متوسط را در بر می

تواند تغییراتی را در بررسی کند، روندهایی که در صورت تداوم می 2030انداز ودی را در چشمساز امنیت ملی عربستان سعبحران

 ژئوپلیتیک منطقه باعث شوند.

 کلمات کلیدی:

  2030انداز عربستان سعودی، امنیت ملی، گسست اجتماعی، چشم
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 مقدمه -1

و خارجی  سعودی به حوزه سیاست داخلیرد عربستانباعث شد تا رویک 2015سعودی از روی کار آمدن دولت جدید در عربستان

ت خارجی تحت و در حوزه سیاس« اصالحات اجتماعی و اقتصادی»تغییر کند. در حوزه سیاست داخلی برخی از تغییرات تحت عنوان 

حصار قطر و نمود یافت. باوجوداین، در حوزه سیاست خارجی چندین نقطه عطف مانند ناکامی در ان« گرایی سیاسیبرون»عنوان 

تر ست هوشمندانهدر کنار ناکامی در دستیابی به اهداف ترسیم شده در خصوص یمن و البته سیا 2021بازگشت به رابطه در ژانویه 

تغییرات اندکی بازگشت به  جزیره باعث شد تا باخصوص در شبهعنوان بازیگر قدرتمند جدید بهامارات متحده و خیزش این کشور به

ت داخلی اما کارانه در سیاست خارجی و بازگشت به سیاست پیش از ملک سلمان از سر گرفته شود. در حوزه سیاسسیاست محافظه

خصوص نمود یافت و در حوزه اقتصادی همچنان رویکردهای اصالحی در جریان است. این رویکرد در حوزه اجتماعی و حقوق زنان به

رسید. در این مسیر پروژه مگاسیتی نئوم به نماد این « سانفتیاد نفتی به اقتصاد پگذار از اقتص»ترین حالت خود در قالب به برجسته

 شده است.گذار اقتصادی تبدیل

خصوص محمد بن سلمان در حوزه داخلی روندهایی را به با تمام این اوصاف رویکرد بلندپروازانه اقتصادی دولت ملک سلمان و به

ه سیاسی در این است که آیا تسری اصالحات از حوزه اقتصادی و اجتماعی به حوز وجود آورده که قابل بررسی است. سؤال مهم

تواند ثبات سیاسی یرسد و آیا عربستان سعودی معربستان سعودی اتفاق خواهد افتاد؟ آیا گذار اقتصادی با موفقیت به سرانجام می

ربستان سعودی عبررسی روندهای جاری در حوزه داخلی ها نیازمند خود را در کنار تغییرات اقتصادی حفظ کند؟ تمامی این پرسش

باوجوداین،  است. این کشور همواره در حوزه سیاست داخلی به مثابه جعبه سیاهی بوده که ورود به آن کمی دشوار بوده است.

تالش شده  این پژوهش های درونی ساختار سیاسی این کشور باشد. دردی گویای پیچیدگیتواند تا حدوهای سیاسی میخروجی

تواند نشان دهد که احتمال بحران در این کشور ساز برای امنیت ملی عربستان سعودی بررسی شود، آنچه میاست تا روندهای بحران

کی جدیدی را در خود تواند تغییرات ژئوپلیتیفارس میخصوص حوزه خلیجای است و اینکه آیا منطقه غرب آسیا و بهتا چه اندازه

ساز امنیت ملی عربستان سعودی شود و سپس روندهای بحرانخیر. برای این منظور ابتدا مفهوم امنیت ملی بررسی میداشته باشد یا 

 شود.ارزیابی می

 

 مطالب اصلی -2

دهد منیت ارائه میااین بخش از مقاله دربرگیرنده چارچوب مفهومی که درواقع تفسیر موسعی از امنیت را در برابر تفسیر مضیق از 

 شود. در زیر ابتدا به چارچوب مفهومی کار پرداخته خواهد شد.های امنیت ملی عربستان میبحرانو 

 ز امنیت ملی و گذار از تعریف سنتی تعریف موسع ا-2-1
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شود که صورت کالسیک، در قالب تعریفی مضیق از امنیت و معطوف به جلوگیری از تهدید یا اجبار نظامی تعریف میامنیت ملی به

را نیز وادار به  236و باری بوزان 235، دنیل دودنی234ی شرایط جدید نبود. این مسئله بسیاری از اندیشمندان مانند ریچارد اولمانگویا

بازتعریف »گرفت. ریچارد اولمان نیز در مقاله تر از امنیت ملی کرد که ابعاد مختلفی را در بر میبازتعریف مفهوم امنیت و تعریف موسع

اید این تعریف از امنیت منجر به تمرکز دولت بر تهدیدهای نظامی و نادیده گرفتن دیگر تهدیدها و ش»کند که: استدالل می« امنیت

از دید وی تهدیدات غیرنظامی و ناظر بر  (.Chandra & Bhonsle, 2015: 338« )تری شودنادیده گرفتن تهدیدهای خطرناک

 زا باشد.تواند هزینهحوزه داخلی می

عی و منظور خروج از تعریف محدود امینت، تالش کرد تا جدای از مفهوم کالسیک آن، ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتمابوزان نیز به

. مفهوم زان تأکید زیادی بر بعد اجتماعی امنیت دارد. بو(Smith, 1999: 83)محیطی را نیز به تعریف امنیت اضافه کند زیست

هویت  صورت تحلیل امنیت در حوزهصورت امنیت هویتی نیز درک شود؛ اولی ویور امنیت اجتماعی را بهتواند بهامنیت اجتماعی می

واند تهدیدی ت(. بر اساس این تعبیر هر چیز که گفتمان سنتی را به چالش بکشد می107: 1388شیهان، کند )فرهنگی تعریف می

رویکرد بوزانی با  علیه امنیت تلقی شود. طبیعی است که در ذات این تعریف امنیت دولت نهفته است و نه لزوماً امنیت ملت چراکه

ود که در شجی مهم در سطح اجتماعی به حمله به هویت ملی مربوط میها، تهدید خارمحوریت دولت است. در روابط بین دولت

ی و فرهنگی مهمی تواند تهدید اجتماعتر حتی تبادل عقاید و ارتباطات میگیرد. در سطوح پایینمالحظات سیاسی قرار می زمره

: 1378اند )بوزان، شدهخل کشور واقعها در داایجاد کند. مشکل اصلی تهدیدات اجتماعی ازنظر امنیت ملی این است که اغلب آن

 تر و پایدارتر باشند.توانند خطرناکچنین سطوح امنیتی می ( بر این اساس147 -176

داند آنچه که رویکرد وی را به مکتب کپنهاک نزدیک محور و مبتنی بر موضوعات سیاسی میایوب، امنیت در جهان سوم را دولت

تواند یا باید ت به آن معنا نیست که این حوزه میتأکید بر اولویت حوزه سیاسی در تعریف امنی»ه: کند کحال عنوان میکند؛ بااینمی

منظور ایوب از این مطلب آن است که چنانچه موضوعات «. های اجتماعی مرتبط با مسئله امنیت مجزا باشدها و فعالیتاز دیگر حوزه

ی تهدید سیاسی را ایجاد و دولت و نهادهای آن را تهدید یا اجتماعی و فرهنگ محیطیها مانند اقتصادی، زیستموجود در دیگر حوزه

 (.146: 1389کنند، در آن هنگام این موضوعات امنیتی خواهند شد )عبداهلل خانی، 

تشکیل ادوارد آزر و چونگ این مون، به بعد نرم امنیت توجه دارند. از نظر آنان، مشروعیت، یکپارچگی و توان سیاست سازی اجزای 

کند و توجهی از اراده، روحیه و شخصیت ملی را تعیین میافزاری امنیت هستند. از نظر این دو، مشروعیت بخش قابلدهنده بعد نرم

عنوان یکی از ابعاد دهنده کلیه سطوح مدیریت امنیتی است. دیدگاه مون و آزر در خصوص نقش مشروعیت در امنیت بهشکل

های امنیتی ساختن ها یکی از مؤلفههای بوزان و ویور درباره امنیتی ساختن قابل جمع است. آندیدگاه افزاری مفهوم امنیت بانرم

دانند؛ در همین حال مون و آزر نیز میزان باالی مشروعیت موفق را میزان باالی پذیرش موضوع امنیتی از سوی مردم و مخاطبان می
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انسجام »افزاری مفهوم امنیت در جهان سوم، مفهوم دانند. بعد دیگر نرممنیتی میسیاسی را عامل مؤثری در مدیریت موفق موضوعات ا

های غربی عموماً تهدید خارجی است اما برای کشورهای جهان سوم، تهدید اساساً منشأ داخلی است. تهدید برای دولت« اجتماعی

کند؛ ها آسیب وارد میدات محیطی و اقتصادی داخلی به آنها را هدف قرار دهد، تهدیدارد و بیشتر از اینکه تهدید نظامی بیرونی آن

(. درنهایت سومین معیار در بعد Smith, 1999: 85 شود.)بنابراین در اینجا یک رابطه مستقیم میان امنیت و توسعه نیز برقرار می

ها، گیریاین فضا ارزیابی تهدید، تصمیم افزاری مفهوم امنیت، مسئله توان سیاسی و قابلیت به انجام رساندن امور امنیتی است. درنرم

 (.148: 1389گیرند )عبداهلل خانی، ها، بسیج و تخصیص منابع جملگی در قلمرو توان سیاسی جای میبیان و اجرای سیاست

تر و چیدهبندی کرد که امنیت اجتماعی بعد جدید از امنیت است که پیگونه جمعهای امنیت ملی را اینتوان مؤلفهبر این اساس می

شود، اثرات بلندمدتی دارد، به توان اقتصادی گرده خورده است، مشروعیت و یا عدم مشروعیت تر از امنیت نظامی ظاهر میخطرناک

های جهان سوم شود و درنهایت پشتوانه سیاست خارجی قدرتمند است. بر این اساس است که دولتسیستم سیاسی را موجب می

ر حوزه داخلی در های مشروعیت ساز دتواند این باشد که مؤلفهدانند. یک دلیل مهم مینیت داخلی میبیشترین نگرانی را از ام

باعث شده  گیرد به خصوص کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که اقتصاد مجزا نیزکشورهای جهان سوم کمتر مورد توجه قرار می

از برای امنیت ملی سگیرند. بر این اساس در زیر به متغیرهای بحرانزای اجتماعی را نادیده بهای مشروعیتکه وابستگی به پدیده

ین کشور از بدو عربستان سعودی پرداخته خواهد شد، متغیرهایی که برخی از آنها بلندمدت و ریشه در تاریخ سیاسی و اجتماعی ا

 اند.تاکنون داشته 1932تأسیس در سپتامبر 

 م بحران ساختاریر سیاسی قانونمند و تداوفقدان ساختا -2-2

های سیستمیک های مؤثر هستند، آماج فشارها درنتیجه نارساییهای سیاسی مرکزگرا به همان میزان که سود برنده از سیاستسیستم

گیرند. در فضای مرکزگرایی سعودی نیز این مسئله استثنا نیست. دولت سعودی همواره به سبب فقدان ساختار سیاسی نیز قرار می

توان به چنین ساختاری اتکا کرد و آیا ناچار به تغییر در ساختار سیاسی ین نگرانی را داشته است که تا چه میزانی میقانونمند ا

این نگرانی  2011والت خواهد شد و آیا این تغییر از پایین و سطوح اجتماعی و یا از باال و در قالب اصالحات سیاسی خواهد بود. تح

ود ندارد. در عمیق کرد و نشان داد که تضمینی در خاورمیانه برای ساختارهای سیاسی متصلب وجرا برای سیستم سیاسی سعودی ت

ترین نقص ساختار سیاسی سعودی است که در حال حاضر تمایلی نیز برای تغییر این میان فقدان قانون اساسی جامع و مشخص مهم

های غیررسمی شده که رچوبه شدن صداهای متعارض به چاهای حزبی و کشیدآن وجود ندارد. این شرایط منجر به عدم فعالیت

های قانونی و فقدان تواند در قالب اعتراضات عمومی خود را نشان دهد. در زیر دو نمود مهم این مسئله که شامل نارساییدرنهایت می

 شود، عنوان خواهد شد.های حزبی میپذیرش فعالیت

 های قانونینارسایی -2-2-1
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« 237نامه اساسی حاکمیتنظام» از معدود کشورهای دنیاست که هنوز قانون اساسی مکتوبی ندارد و از سندی به نام عربستان سعودی 

نظامنامه حکومت عربستان، دولت عربستان بر سه قوه استوار است که شامل قوه مقننه، قوه مجریه و  44برد. مطابق اصل سود می

عربستان  (. قوانین حکومتی804: 1388آید )نادری، شاه مرجع تمام این قوا به شمار میشود. بر مبنای این قانون پادقوه قضائیه می

قوانین شورای »، «هاقوانین استان»، «قوانین شورای مشورتی»، «قوانین شورای وزیران»، «نامه اساسی حاکمیتنظام»از ای مجموعه

تر است که با حکم نامه اساسی حاکمیت از همه مهمقوانین، نظامشود. در میان این گرفته می« قوانین شورای بیعت»و « امنیت ملی

حال، سطح رسمیت این قوانین برحسب مورد و گروه اجتماعی فرق به تصویب رسید. بااین 1992سلطنتی ملک فهد در اول مارس 

توان ته است. تا حدودی می( از سوی دیگر این نظامنامه به صورت جزئی به موضوعات مختلف نپرداخ59: 1393کند )استنسلی، می

 تر را به شرط زمان و تصمیمات پادشاهی معطوف کرده است. گیری در موارد خاصگفت که نظامنامه حکومتی تصمیم

شود و اگر پادشاه ماء مشورت میهای مختلفی با علگیری به شکلبرای پرهیز از تصویب احکام متعارض با اسالم، در فرایند تصمیم 

ین میان شورای مشورتی کند. در ادرخواست صدور فتوا می« هیئت الکبار العلماء»به مشورت رسمی نیاز داشته باشد، از  درباره قوانین

تأسیس شد، مشاوره به پادشاه  1993عنوان بازوی تخصصی پادشاه فعالیت دارند. وظیفه اولیه شورای مشورتی که در سال نیز به

های حکومتی بپردازد و احکام یا اصالحاتی را درباره قوانین موجود پیشنهاد بررسی سیاستدرباره مسائل مهم است و ممکن است به 

تأسیس  2007ل ازجمله نهادهای تأثیرگذار در ساختار سیاسی عربستان است. این شورا در سا« شورای بیعت»دهد. در کنار این؛ 

مچنین ثروتمندان هکند؛ . این دو شورا را پادشاه هدایت میشد و تنها کسانی مخاطب این شورا هستند که پادشاه یا ولیعهد باشند

قوانین حاکم بر (. 60: 1393کنند )استنسلی، دیگر دیدار میصورت غیررسمی و موقتی با یکآیند و بههای اصلی گرد هم میشاخه

ان ثبات ساختار فضای سیاسی اطر میزخگیرد به همین عربستان سعودی به دلیل فقدان تدوین تا حدود زیادی تحت شرایط شکل می

شود که یکی از این خألها در زمان نیز مستقیماً بسته به تمایالت پادشاهی بوده است به همین خاطر همواره خألهایی را موجب می

 شود؛ موضوعی که در طول تاریخ عربستان سعودی بیشترین چالش را برای این کشور در پیانتخاب جانشین برای پادشاه پدیدار می

های سیاسی اشاره توان به عدم توجه نظامنامه اساسی حکومت به فعالیت(. در کنار این موضوع می809: 1388داشته است )نادری، 

 های حزبی و تبعیت حداکثری از مرکز قدرت قرار داده است.فرض را بر عدم تمایل به فعالیتکرد، موضوع مهمی که پیش

 لیت احزاب سیاسیممنوعیت فعا -2-2-2

گیرانه دولت سعودی از ابتدا داند. برخورد سختعربستان سعودی از معدود کشورهایی است که هرگونه فعالیت حزبی را غیرمجاز می

تاکنون و عدم وجود سابقه فعالیت حزبی مشخص در این کشور سبب شده تا نیروهای حزبی قدرتمند چه مخالف و چه حتی موافق 

ترین نمودهای مرزی حتی بیشتر نیز بوده است. یکی از مهمهای درونرد. این فشار بر گروه مخالفنتواند در عربستان سعودی شکل بگی

اند، افرادی که تحت عنوان جریان الصحوه نیز فعالیت های اخوانی بودهمرزی علمای خواهان اصالحات با گرایشاپوزیسیون درون

فشار دولت سعودی شدت تحترویکرد ملک عبداهلل به تفکر اخوانی، به و تغییر 2011خصوص پس از تحوالت کنند. این جریان بهمی

                                                           
 االساسی للحکم. نظام 237



 

561 
 

( برخورد با جریان الصحوه و سردمداران آن مانند سلمان العوده، ناصر العمر، عایض Washington institute, 2018قرار گرفتند )

اند، باعث تضعیف این جریان شده ان اخوانی بودههای گاه و بی گاه این افراد که عمدتاً مکتب دیده جریالقرنی و سفر الحوالی و حبس

(؛ موضوعی که بحث نفوذ alshamsi, 2011: 11است؛ جریانی که خواهان اصالح و تغییر نرم سیاسی در ساختار سعودی هستند )

ه الشرقیه نیز ها افزایش داده است. در کنار این جریان شیعیان منطقرا در عربستان مطرح و حساسیت دولت سعودی را نسبت به آن

(، این Vassiliev, 2013:158های وهابی محمد بن عبدالوهاب مخالف بودند )از زمان روی کار آمدن دولت سعودی اول با آموزه

در عربستان تبدیل « آتش زیر خاکستر»دار ایدئولوژیک در کنار نارضایتی سیاسی و توزیع نامناسب قدرت، شیعیان را به اختالف ریشه

تر مراتب خشنهای شیعی بهاهلل الحجاز و جریانهای درونی، برخورد دولت سعودی با حزبرای پیشگیری از وقوع بحرانکرده است. ب

بوده است؛ و پس اتهام انفجار برج الخبر به شدت تحت فشار سیاسی قرار گرفت و بسیاری از نیروهای خود را از دست داد. از دید 

-Matthiesen, 2010: 179ریاض داشته است )-نقش زیادی در تعمیق شکاف تهرانگیری آن دولت سعودی این حزب و شکل

ترین این ای نیز بوده است که یکی از مهم(. باوجود جریانات ایدئولوژیک قابل تشخیص، تاریخ سعودی شاهد اعتراضات پراکنده180

ملک خالد در أبها تالش کردند تا ادامه دهنده مشاهده کرد؛ جایی که دانشجویان دانشگاه  2012توان در مارس اعتراضات را می

ترین اعتراضات رخ داده در هزاره اعتراضات جهان عرب باشند؛ اگرچه این اعتراضات نیز در ادامه راه به جایی نبرد اما یکی از بزرگ

خروجی قانونمندی  دهد که عربستان سعودی هیچ(. مجموع این مسائل نشان میAl-Rashid, 2018: 129جدید در عربستان بود )

 های خارج از حلقه حاکمان تعریف نکرده است.برای درخواست

 

 پیوند مشروعیت سیاسی با گذار اقتصادی -2-3

ترین وجوه مشروعیت بخش سیستم سیاسی بدانیم آنگاه باید اذعان کرد که اگر سیستم سیاسی عنوان یکی از مهماگر اقتصاد را به

هایی در حوزه مشروعیت سیاسی خواهد داشت. اکنون اگرچه د را با موفقیت طی کند آنگاه چالشسعودی نتواند گذار اقتصادی خو

های گذار، درآمدهای نفتی است که گذاری در زیرساختها بر گذار اقتصادی تأکید دارند اما همچنان موتور محرک سرمایهسعودی

اقتصادهای نفتی و به خصوص عربستان شده است. عربستان  طی چندسال اخیر با چالش روبرو بوده است و منجر به کاهش درآمد

ترین حوزه نفتی جهان در دریا )السفانیه( نیز ترین حوزه نفتی جهان )الغوار( در ساحل، بلکه دارای بزرگتنها دارنده بزرگسعودی نه

اده است به صورتی که پیش از ( که این موضوع جذابیت اقتصاد نفتی را برای عربستان افزایش د679-678: 1387هست )کوهن، 

بخش باشد. های برای عبور از اقتصاد نفتی در دوره ملک فهد صورت گرفت که نتوانست نتیجهمیالدی نیز تالش 90این در دهه 

ترین راهکارهایی است که عربستان سعودی در راستای جلوگیری از و اقتصاد پسانفتی یکی از مهم 2030انداز حرکت به سمت چشم

اتخاذ کرده است. این کشور به « توسعه پایدار اقتصادی»پذیری اقتصادی این کشور در قبال نوسانات قیمت نفت و دستیابی به آسیب

های ای را از پویایی اقتصاد ملی آغاز کند. تجربه تاریخی نشان داده که بازیگران موفق در سیاستدنبال آن بوده تا افزایش قدرت منطقه

اند. عربستان سعودی نیز با تمرکز بر این حوزه تالش کرده تا مسیر عمدتاً بازیگران اقتصادی قدرتمندی بودهای و جهانی، منطقه

 مشروعیت سیاسی را از قدرت اقتصادی بپیماید.
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عربستان سعودی برای حرکت به سمت اقتصاد پسانفتی نیازمند ایجاد آرامش در سیاست خارجی و حرکت به سمت خروج از فضای 

های اقتصادی، چندان توفیقی نداشته های اجتماعی و حقوق زنان و برنامهرغم گشایش در عرصهامنیتی است، فضایی که علیبسته 

اند کار را برای تداوم پذیر شدهاست این در حالی است که موج جدید بازگشت دانشجویانی که با فرهنگ سیاسی جدیدی جامعه

 فضای سیاسی کنونی دشوارتر خواهد کرد.

های خارجی نیازمند کاهش تنش سیاسی در درنهایت اینکه سیاست توسعه اقتصادی پسانفتی مبتنی بر توریسم و جذب سرمایه

های میزبان مهمان« قصر الصفا»و « قصر السالم»، «قصر یمامه»ای از سوی عربستان بوده است. هرچند این روزها حوزه داخلی و منطقه

تواند حل باقی مانده است؛ وضعیتی که میای و داخلی عربستان بدون راههای منطقهچنان تنشسیاسی پرتعداد بوده است اما هم

 های اقتصادی را در پی داشته باشد.ها و عدم توفیق در اجرای برنامهنوعی دوگانگی در سیاست

 

 حقوق بشر و فشار افکار عمومی جهانی -2-4

ستان سعودی شرایط را شکننده کرده است. این کشور از حیث حقوق بشر و های سیاسی و اجتماعی در عربمسیر پرنوسان آزادی

ها از دوران والیتعهدی ترین تالشهای سیاسی و اجتماعی همواره در معرض قضاوت افکار عمومی جهانی است. در این راستا مهمآزادی

سازی اعالم و قوانین جدید را برای تنظیم و یکپارچه ملک عبداهلل ارزیابی جامع نظام قضایی را 2007ملک عبداهلل آغاز شد. در اکتبر 

طرح پنجگانه ملک عبداهلل برای توسعه نظام قضایی  2009های تجدیدنظر اعالم کرد. در ابتدای سال نظام دادرسی قضایی و دادگاه

ازمان حقوق بشر در این کشور در قالب راهبردی بیست ساله اعالم شد. در همین راستا دولت عربستان موافقت خود را با تشکیل دو س

های مختلف اقتصادی، آموزشی، قضایی و حتی دفاعی سابقه تغییراتی در مدیریت بخشدر اقدامی بی 2009اعالم کرد. وی در فوریه 

محض اصطکاک (. باوجوداین روند اصالحی در این کشور پر نوسان و دستوری بود که به216: 1391این کشور به وجود آورد )اسدی، 

تواند نمود. دولت سعودی نشان داده است که اگر قرار باشد اصالحاتی رخ دهد، این اصالحات تنها میبا سطوح سیاسی شکننده می

 از مسیر ساختار سیاسی و حکم پادشاهی باشد و با درخواست یا یا اقدام از سطوح پایین سیاسی و اجتماعی مقابله کرده است.

ها را یک از نسلهای از هرکدام را انتخاب کرده و هیچصورت گزینشی بخشه نسل حقوق بشر بهاین، حکومت سعودی از سباوجود 

ها را پذیرفته است نیز شروطی متناسب با ایدئولوژی وهابیت طور کامل رعایت نکرده است. هرچند در بندهای از اصولی هم که آنبه

که نشان  2012تا  2007اعمال خشونت و تبعیض نسبت به زنان از سال ها گنجانده شده است؛ اما نوسان در و اقتدارگرایی سعودی

های اخیر به ناچار امتیازاتی )هر چند محدود( را به های سالالمللی و نارضایتیها به خاطر فشارهای بیندهنده این است که سعودی

این فشارها نیز در حوزه برخورد با جرائم سیاسی و نوع  (. بخشی از74: 1394اند. )میرزایی؛ داوند، ها، اقشار )زنان( اعطاء کردهاقلیت

توان ( در این حوزه می68-62: 1388اعدام دولت سعودی است که حواشی زیادی در افکار عمومی جهانی داشته است )خرازی، 

 بازتاب گسترده اعدام شخ نمر را یادآور شد. 
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مهمی از زندگی  هاین بر زنان در درجات مختلف برقرار است و جنبهبا وجوداین بیشترین فشار بر حوزه زنان است. سرپرستی مردا

اند. سیستم سرپرستی در قانون هایی برای برداشتن قیمومیت مردان بر زنان راه انداختهشود. بخشی از زنان کمپینزنان را شامل می

ه اجازه یا حضور بدسترسی به برخی از خدمات با صراحت قید نشده است اما برخی از مقررات قانونی خاص وجود دارد که زنان برای 

: 1394شناس، یک قیم یا سرپرست نیاز دارند ازجمله ازدواج یا طالق، سفر و عمل جراحی مربوط به باروری )سادات اخوی؛ خدا

ه خاطر د. بگیرن(. در حوزه قضایی نیز این تبعیض وجود دارد. زنان به شدت از سوی حکومت سلطنتی مورد تبعیض قرار می703

ردان در نظام قضایی متری نسبت به استوار است زنان با رفتارهای خشن کارانهاینکه حقوق کیفری عربستان بر اصول اسالمی محافظه

ها در ارتباط با موضوعی باشد که در غیاب مردان توانند در دادگاه شهادت دهند مگر اینکه شهادت آنها نمیشوند. آنمواجه می

ه به صورت منسجم شاهد (. با وجود تمامی این موارد اما فضای داخلی عربستان هنوز نتوانستEsposito, 2008: 2داده است )رخ

رامی در حال تغییر گردد که به آهای اجتماعی باشد که یکی از دالیل آن به بافت سنتی عربستان برمیهای اعتراضی در حوزهجریان

 است.

 

 زنان وقعات فزاینده در حوزه حقوقت -2-5

سو عدم ارائه حقوق شده است. از یک های پنهان اجتماعی به معمایی سیاسی تبدیلبحث حقوق زنان در عربستان با حرکت از الیه

زنان در درازمدت افزایش نارضایتی را در پی خواهد داشت و از سوی دیگر ارائه چنین حقوقی توقعات فزاینده و مطالبه بیشتر را به 

داند. این ابهام دولت سعودی را درخصوص حقوق زنان بسیار محتاط در هر دو حالت دولت سعودی خود را بازنده میبار خواهد آورد. 

توان از آن تحت عنوان شکاف ساختاری کرده است که سبب افزایش شکاف میان دولت و جامعه زنان سعودی شده است؛ آنچه می

های دگرگونی ناپذیر و پایدار در جامعه انسانی پدید مقتضای برخی ویژگیبههایی هستند که ، شکاف238های ساختارینام برد. شکاف

(. این موضوع تقابل رویکرد سیستمی با رویکرد اجتماعی را نیز در پی دارد. 100-101: 1387اند و همواره وجود دارند )بشیریه، آمده

هایی در دوران ملک عبداهلل تحت عنوان دومین نشست دولت سعودی منفعالنه در حال نظاره افزایش این شکاف است. اگرچه تالش

هایی در دوره ملک سلمان و ( و تالشWynbrandt, 2010:294در مکه ) 2003در دسامبر « انجمن ملی گفتگوی روشنفکری»

دارد. های ذهنی جامعه زنان سعودی فاصله زیادی خصوص تحت عنوان اصالحات بن سلمانی صورت گرفت اما همچنان تا ایدئالبه

دهد متناسب نیست. نیمی از روند تحصیلی جامعه زنان سعودی با خدماتی که دولت سعودی به این بخش از جامعه ارائه می

(. 189: 1391شوند )سردارنیا، درصد نیروی کار را شامل می 5دهند ولی از این میان التحصیالن عربستان را زنان تشکیل میفارغ

های دولت سعودی ترین چالشاست زنان برای حضور در محل کار را ایجاد کرده است که یکی از مهماین مسئله نارضایتی و درخو

کار برای محیط کار مشترک زنان و مردان است. در غیر این صورت حضور زنان در در این بخش راضی کردن طبقه سنتی و محافظه

 های آن نیست.دولت سعودی حاضر به پرداخت هزینهای است که در حال حاضر های گستردهمحیط کار نیازمند زیرساخت

                                                           
238 . Structural Cleavages  
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 یاسیس -اتباع بیگانه و افزایش سهم خواهی اجتماعی -2-6

خصوص های امنیتی و بهای امنیتی بوده است. در دیدگاهحجم مهاجرت و نوع رفتار مهاجران در کشورهای میزبان همواره دغدغه

(. البته شاید مکتب Astor,2009:p 5یت در دستور کار قرارگرفته است )عنوان موضوع کار امنمکتب کپنهاک نیز مهاجرت به

های بزرگ کرده است اما پدیده مهاجرت تا حدود زیادی فعالیت داشت عمده توجه خود را معطوف به قدرت 90کپنهاک که در دهه 

ز کشورهای حساس شده است کمتر ادر کشورهایی مانند عربستان که روند اقتصادی رو به رشدی داشته و نیاز به نیروی کار ا

ای را نیز به این موضوع اضافه کرد چراکه بسیاری های منطقهتوان تحوالت منطقه و ناآرامییافته نبوده است. گذشته از این میتوسعه

یت اجتماعی، اند. عالوه بر این، مکتب کپنهاک در توجه خود به امناز مهاجران یمنی و سوری مقصد خود را عربستان انتخاب کرده

طور که یک دولت برای بقای خود به امنیت نیاز دارد، یک ملت ویور همان های قومی و نژادی نیز توجه دارد و بنا به گفتهبه گروه

تواند منجر به (. تنوع قومی و عدم تشابه فرهنگی میFriis, 2000:p 3قومی و هویتی به امنیت نیازمند است ) هم در زمینه

ستیزی، هویت فرهنگی، فقدان یکپارچگی، تضادها و های ناشی از احساسات بیگانهخشونتسی بلندمدت شود و به های سیاچالش

با هویت ملی، فرهنگ و اقتصاد کشور میزبان  (. این حجم از تنش مهاجرانAnoil, 1992: 17های قومی و نژادی دامن بزند )نزاع

ه به نوعی این های سیاسی قرار بگیرد. فضای سیاسی فرانسمورد توجه سیستم باعث شده تا این موضوع به عنوان موضوعی امنیتی

علیه دولت میزبان  های سیاسیتوانند در آینده به جریانهای مهاجری میدهد که جریانهای حوزه خلیج فارس میهشدار را به دولت

 تبدیل شوند.

سوم جمعیت این یا و خاورمیانه بوده است به صورتی که حدود یکعنوان مقصد مهاجرین از سراسر آسعربستان سعودی از دیرباز به

نوعی همزمان با اکتشاف شده است که بهشروع  1930دهند. مهاجرت کارگران به عربستان از اواخر دهه کشور را مهاجرین تشکیل می

روند مهاجرت  1970های نفتی در دهه برداری از مخازن نفتی و نیاز به نیروی کار بوده است که البته با گسترش فعالیتو بهره

 Globalمیلیون مهاجر در این کشور گزارش شده است ) 9حدود  2013کارگران نیز به این کشور افزایش یافت تا جایی که در سال 

Detention Project, January 2016: 4های مختلف منجر به اعتصاب شد عربستان سعودی (. در پی اعتراضاتی که طی سال

های شغلی برای تبعه سعودی وابستگی عربستان را به نیروهای تاکنون در پی آن بوده است تا با اولویت قرار دادن جایگاه 1985از 

یکی از راهکارهایی بوده است که در دهه هشتاد و نود دولت ملک فهد « 239سعودی کردن یا سعودیزاسیون»غیربومی کاهش دهد. 

ریاض جایی « 241منفوحه»در منطقه  2013را وادار به خروج از عربستان کرد. در نوامبر  240قانونیبه دنبال آن بسیاری از کارگران غیر

ها و نیروهای امنیتی ایجاد شد که دو کنند درگیری میان آنها زندگی میخصوص اتیوپیاییکه بسیاری از تبعه آفریقای شرقی و به

هزار کارگر  150به تنش شد دیدبان حقوق بشر اعالم کرد که بیش از  نفر کشته و تعدادی مجروح شدند. در پی این حادثه که منجر

                                                           
239 . Saudisation 
240 . Illegal workers 
241 . Manfouha 
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(. در همین راستا عربستان U.S. Department of State, 16 January 2014اتیوپیایی از عربستان سعودی اخراج شدند )

از این کشور دیپورت  هزار سومالیایی نیز 40مقامات سعودی اعالم کردند که حدود  2014و آگوست  2013سعودی بین دسامبر 

ها با مهاجران دامن زد. (. حوادث دیگری نیز در پی آن بر اختالفات بومیHuman Rights Watch, December 2013شدند )

فرانس پرس گزارش داد که مهاجری که در یک مرکز نگهداری و بازداشت مهاجرین غیرقانونی در اطراف مکه بود  2014در مارس 

ها را از یک آشوب و ر از این مهاجران زخمی شدند این در حالی بوده است که پلیس در تالش بوده تا آننفر دیگ 9کشته شد و 

درگیری بازدارد. از دید پلیس مکه این اقدام ضروری بود چراکه این گروه قصد ایجاد آشوب بودند که به مرکز نگهداری مهاجران 

 Global Detentionرا تصویب نکرده است ) 242وارگان سازمان مللکرد عربستان سعودی هنوز کنوانسیون آآسیب وارد می

Project, January 2016:3.این اقدام دست دولت سعودی را برای برخورد با مهاجران خارجی باز کرده است .) 

 

 های نوظهور و تنش با سطوح سیاسیجنبش -2-7

های اجتماعی جدید ها و جنبشگیرد حرکتنترل قرار میشدت در عربستان سعودی تحت کهایی که بهصورت کلی یکی از حوزهبه

های فمینیستی که پا را فراتر های جدید مانند جنبشهای مرسوم زنان برای حضور حداکثری، برخی از جنبشاست. در کنار تالش

م برای سیستم سیاسی گرایی در حال تبدیل به چالشی مهگرایی و همجنسزیستهای محیطگذارد در کنار جنبشاز حقوق زنان می

 دهند.خصوص اینکه هنوز بخش مهمی از بافت اجتماعی این جامعه را طرفداران تفکر سنتی تشکیل میسعودی است به

کند که این مسئله اصطکاک بین سطوح دولتی ها از امنیت با تعریف دولت سعودی از امنیت تداخل پیدا میتعریف موسع این جنبش

عنوان موضوعی مردانه مورد توجه که امنیت همواره بهازآنجایی»کند که: استدالل می« 243آن تیکنر»دهد. یو فرودولتی را افزایش م

اند و از آغاز قرن جدید بوده که زنان به موضوع امنیت توجه ندرت در ادبیات امنیت مورد توجه قرار گرفتهقرار گرفته است؛ زنان به

 ,Smith«)گذاردری از مسائل امنیتی وجود دارد که بر زنان بیشتر از مردان تأثیر مینویسند و بسیاکنند و در مورد آن میمی

تواند تضمین کننده امنیت باشد تحت این شرایط این جنبش های جدید نمی(. تعریف مرسوم از امنیت از دید جنبش91 :1999

: 1384ها ارائه دهد )قوام، ، استقالل و نظایر اینزدگیتالش دارد تا تعریف جدیدی از مفاهیم قدرت، حاکمیت، منافع ملی، آشوب

انجام  2017عنوان دولتی که اصالحات اجتماعی را در سپتامبر و اکتبر (. بر اساس این تعاریف، آنچه برای دولت عربستان به205

سنتی و مذهب گرا نیز وزن عالوه اینکه نیروهای های اجتماعی است. بهتواند تهدیدکننده باشد؛ ماهیت سیاسی جنبشداده است می

کنند تفاوت بین هنجارها و سنت را برجسته کنند و این موضوع به بافت مذهبی خاص خود را دارند چراکه جنبش مدرن تالش می

های ای مانند عربستان سعودی البته مسئله زنان و گروهدر جامعه (.Alhussein, 2014: 2زند )کار جامعه آسیب میو محافظه

زیست گرایی مورد توجه بوده اگرچه جریان جدید قدرت و محمد بن سلمان تالش مواره بیشتر از موضوعاتی مانند محیطنوظهور ه

                                                           
242 . UN Refugee Convention 

243 . Ann Tickner 
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ها خصوص جامعه زنان جنبشزیست تعریف کنند اما دغدغه اجتماعی جامعه سعودی و بهدارند تا کالنشهر نئوم را نماد حفظ محیط

 های عمومی به شدت تأکید شده است.خصوص در حوزهبر جدایی دو جنس به در این کشور همچنانو حقوق اجتماعی است. 

 

 تقویت و قدرت گیری طبقه متوسط -2-8

ها و تهدیدات خاص خود را داشته ای عمل کرده که فرصتعنوان شمشیر دو لبههای سیاسی بهطبقه متوسط همواره برای سیستم

شود. در این راستا عربستان سعودی نیز در مسیر تاریخی خود با قلمداد میترین دریچه ورود به طبقه متوسط است. آموزش مهم

نوعی هم درنتیجه فشار از پایین و هم درنتیجه اقدام از یافته است. این روند بههایی روبرو شده که تقاضا برای آموزش افزایشبرهه

علما با خروج زنان و دختران از منزل برای تحصیل سطح سیستمی بوده است. در اوایل تشکیل حکومت عربستان سعودی بسیاری از 

مخالف بودند. به دنبال این موضوع، عفت همسر ملک فیصل، همانند اعتدالیون و مردان طبقه متوسط از آموزش زنان حمایت کرد. 

جه مناسبی را برای زمین و بود 1956ای را برای آموزش پسران خود تأسیس کرده بود در سال ملکه عفت که در ابتدا مدرسه نمونه

نام کردند و این مدرسه کوچک های ساکن جده دخترانشان را در آنجا ثبتتأسیس مدرسه دخترانه تخصیص داد. بسیاری از خانواده

نام شده بودند. در سال درصد از پسران در مدارس ثبت 20درصد از دختران و  2تنها  1960آموز پذیرش کرد. در سال دانش 1300

(. در کنار تمایالت خاندان سلطنتی به آموزش البته اقتصاد Zuhur, 2011: 222درصد افزایش یافت ) 48واد زنان به نرخ س 1990

 ترین دالیل آموزش و توسعه طبقه متوسط بود.نفتی عربستان نیز به سبب نیازمندی به نیروی متخصص یکی از مهم

آموزش دختران را آموختن احکام قرآن برای انجام وظایف همسری سیاست آموزشی هدف از  153در عربستان سعودی وجود ماده  

اداره هدایت دینی بر آموزش دختران نظارت داشت. در نتیجه افزایش اعتراض  2002کند؛ بنابراین تا سال و مادری اعالم می

ها بالمانع اعالم شد. البته آن های زنان در عربستان به این ماده، آموزش دختران تا سطوح عالی با اجازه سرپرست قانونیسازمان

 (.7: 1392شود )محمدی، های دولتی این کشور نظیر دانشگاه ملک فهد در ریاض هیچ زنی پذیرفته نمیهمچنان در برخی دانشگاه

زنان ورود به بازار کار و نیازهای روزافزون اقتصادی نیز دلیل دیگری برای افزایش طبقه متوسط در عربستان سعودی است. مشارکت 

درصد از زنان  3/78در نیروی کار محدود است زنان سعودی همانند مردان در تمام مقاطع تحصیلی در حال گرفتن مدرک هستند. 

تر دارند. نظام آموزشی عربستان درصد از مردان بیکار مدرک متوسطه یا پایین 76که التحصیل دانشگاه بیکار هستند درحالیفارغ

های سنتی نظیر تدریس، خدمات تجاری، خدمات درمانی و آن ها به رشتهین نیروی کار نیست. چراکه آنسعودی نیز آماده پذیرش ا

 (.Rajkhan; Dana, 2014: 20دهی زنان محدود هستند )هم عموماً به حوزه خدمات

دختر در دانشگاه خصوصی آموزان وکار زنان دارد. در استان شرقیه دانشآموزش دانشگاهی نقش مهمی در کمک به آموزش و کسب 

های زنانه در دانشگاه دمام و در کنند. همچنین محوطههای مجزای برای زنان دارد شرکت میشاهزاده محمد بن فهد که بخش

التحصیل دانشجوی زن فارغ 8000دانشگاه احصاء وجود دارد. دانشگاه دولتی زنانه در ریاض، شاهزاده بنت عبدالرحمان، ساالنه حدود 

التحصیل شده فراهم اندازه کافی شغل برای تمام زنان و مردان فارغتواند به(. باوجوداین، حکومت نمیMontagu, 2015: 35دارد)
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خصوص دانشگاه علم و تکنولوژی ملک عبداهلل های شغلی یک عامل مؤثر در افزایش بیکاری در این کشور است. بهکند و نبود فرصت

 وکار در عربستان سعودی دارد.ه کالنی در ایجاد کسب)کوثر( در حجاز نقش مهم و بودج

    

 نتیجه -3

های های سیاسی، در حوزه حقوق اجتماعی و آزادیخصوص در دولت جدید خود تالش کرده تا علیرغم بلندپروازیعربستان سعودی به

تواند تا برخی از جهات بیند که مید میهایی رو متوجه خوهایی داشته باشد. دولت سعودی در این مسیر چالشاجتماعی نیز فعالیت

شود که عدم توجه به قیمت تغییر کالن در ساختار سیاسی منجر شود باوجوداین مسیری که در جریان است روندهایی را شامل می

خاورمیانه  های قدرت درجهان عرب نشان داد که پایه 2011تواند تبعاتی داشته باشد. تحوالت ها نیز برای دولت سعودی میبه آن

ها برای افزایش تواند تضمین کننده ثبات سیاسی باشد. بر این اساس تالشهای مرکزی هم نمیلرزان است و لزوماً اتحاد با قدرت

تواند بر روندهای جاری در این کشور های اجتماعی آغاز شده است که میمشروعیت سیاسی از گذرگاه توسعه اقتصادی و ارائه آزادی

 بر این اساس باید به چند نکته مهم اشاره کرد. اثر بگذارد.

نخست اینکه ابعاد جدید امنیت غیرقابل انکار هستند. اضافه شدن بعد اقتصادی به مفهوم کالسیک امنیت در کنار امنیت اجتماعی 

کشانند. ثباتی میا بیترین دالیلی هستند که یک سیستم سیاسی را به ثبات و یساز مشروعیت سیاسی باشند مهمتواند زمینهکه می

 عربستان سعودی تالش کرده تا به حوزه داخلی و تقویت قدرت داخلی از رهگذر اقتصاد نگاه کند.

ها دوم اینکه فقدان قانون اساسی در این کشور و مرکزیت تصمیمات پادشاهی در سیستم سعودی سبب شده تا به همان میزان نارسایی

کند اما به دولت سعودی در این زمینه گهگاه متمم یا بندهایی را نظامنامه حکومتی اضافه می نیز به پای شخص پادشاه نوشته شود.

 آن میزان از شمولیت قانونی که بتواند پوشش دهنده باشد نرسیده است.

ی حقوق ترین دالیل فشارهانوعی به یکی از مهمسوم اینکه افزایش فشارها از جانب جامعه زنان بر سیستم سیاسی این کشور به

بشری بر این کشور تبدیل شده است. اگرچه دولت سعودی حق رانندگی در کنار مسافرت بدون اجازه محارم را به زنان سعودی داده 

رسد توقعات فزاینده زنان و مطالبه گری المللی دارد. به نظر میاست اما از دید این جامعه همچنان فاصله زیادی با هنجارهای بین

 لت سعودی با حجم بیشتری ادامه یابد.تر از دوگسترده

چهارم اینکه عربستان سعودی همچنان هم در حوزه سطوح باالی سیاسی و هم در سطوح اجتماعی از بافت سنتی قدرتمندی 

گرایی نشان جنسزیست گرایی و همهای فمینیستی، محیطهای نوظهور مانند جنبشبرخوردار است که واکنش مثبتی به جنبش

 سرعت در حال رشد و نمو هستند.ها بهالمللی این جنبشین در حالی است که تحت تأثیر فضای بیندهد انمی
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تواند جریانات روشنفکری را به اصطکاک با سطوح توسعه است و این موضوع میپنجم اینکه طبقه متوسط در این کشور درحال

ترین نیروی پیش برنده این روند نیز طبقه تحصیل ود و مهمرسد تقاضا برای مشارکت سیاسی بیشتر شسیاسی بکشاند. به نظر می

 المللی نیز دارند.ای است که مناسبات بینکرده

اند و با گذشت حدود یک نسل از مهاجرت ناپذیر جامعه سعودی تبدیل شدهششم و درنهایت اینکه مهاجران خارجی به بخش جدایی

رند به همین خاطر این روند در دهه جدید افزایش داشته است و با توجه به اینکه مندی از مزایای اجتماعی و سیاسی داتقاضای بهره

توانند به تهدیدی علیه امنیت در سطح دولت برای عربستان سعودی تبدیل دهند میحدود یک سوم از جمعیت سعودی را تشکیل می

 شوند.
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 تقابل سیاست خارجی عربستان سعودی و ترکیه با رویکرد سازه انگاری 

 

 محبوبه شهبازی – 3شیرزاد آزاد  – 2ساجد بهرامی جاف  – 1

 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه فروسی مشهد ، شهر پاوه )نویسنده مسئول( – 1

 نشگاه فردوسی مشهد ، شهر همداناستادیار علوم سیاسی دا– 2

 مین دانشگاه ارومیه ، شهر تکاببرنامه ریزی آمایش سرزجغرافیا و ارشد  کارشناس– 3

 

 چکیده

هایی بوده روابط کشورهای عربستان و ترکیه همواره دچار فراز و نشیب 2002سال بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در 

است. به عبارت بهتر این روابط نوسانی میان همگرایی و واگرایی بوده و هرگز نتوانسته است به روابط مستحکمی میان طرفین منجر 

قیب را در روابط آنها حاکم ساخته است. با نظر به این شود. در واقع تعارضات اساسی میان آنکارا و ریاض وجود دارد که الگوی ر

در قالب چند محور ذیل مورد  2002های بعد از برنده در اختالفات ریاض با آنکارا را در سالترین ابعاد پیشتوان مهممالحظات می

عربستان سعودی و ترکیه با رویکرد . هدف از این مقاله بررسی عوامل تاثیرگذار بر تقابل سیاست خارجی خوانش و بررسی قرار داد

دهد که عواملی مانند هویت، قتل های تحقیق نشان میسازه انگاری است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است. یافته

 خاشقچی، مصر، ایران، کردها، فلسطین و ...از عوامل تاثیرگذار بر تقابل سیاست خارجی این دو کشور است.

 ارجی، عربستان سعودی، ترکیه، سازه انگاریسیاست خ کلمات کلیدی:
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 مقدمه

ها و های ژئوپلیتیک و تعارضات ایدئولوژیکی و همچنین چالشروابط عربستان سعودی و ترکیه طی یک دهه اخیر با وجود رقابت

، عربستان 2012. در سال گیری بحران سوریه اوج همکاری ریاض و آنکارا بودنوسانات متعدد کژدار و مریز دنبال شده است. شکل

سعودی در کنار ترکیه و قطر با تشکیل مثلث قدرتمند به منظور برکناری بشار اسد، فشارهای زیادی به نظام سوریه وارد نمودند. 

های سلفی رادیکال و نیروهای اپوزیسیون سوری بودند. با این حال شدت گرفتن ریاض و آنکارا همچنین از حامیان سرسخت گروه

، 2013ای به ایجاد سردی در روابط ریاض و آنکارا منجر شد. مواضع متفاوت در قبال کودتای نظامی مصر در سال های منطقهرقابت

کرد، المسلمین به رهبری محمد مرسی حمایت مینخستین عامل تنش در روابط دو کشور بود. در حالی که ترکیه از دولت اخوان

کرد. این امر به اختالف ایدئولوژیکی و گفتمانی میان این دو بازیگر السیسی حمایت می عربستان آشکارا از کودتای عبدالفتاح

ها را به عنوان گروهی تروریستی المسلمین است، عربستان سعودی، اخوانیگردد؛ در حالی که ترکیه حامی سرسخت اخوانبازمی

 رسی تقابل عربستان و ترکیه در سیاست خارجی هستیم.. در یاین مقاله با رویکرد سازه انگاری به دنبال برمعرفی کرده است

 سیاست خارجی

توان بیان نمود که سیاست خارجی عبارت است از یک عنوان انتزاعی از روابط موجود بین نهادهای در تعریف سیاست خارجی می

گیرد باط آنها با یکدیگر قرار میهای سیاسی و ارتسیاسی. سیاست خارجی با این تعریف در ارتباط مستقیم با چگونگی تشکیل گروه

(Hill, 2003.) اند و این موضوع را مورد های تاریخی تغییر و تحول آنها دانستهای سیاست خارجی را به هویت مرزها و شیوهعده

نوعی کند که سیاست خارجی به عنوان ( بیان می1987(. ریچارد اشلی ) Shapiro, 1998, Walker, 1993اند )تاکید قرار داده

 (. Leira, 2019: 188خاص از عملکرد سیاسی در تولید مرزها مورد توجه قرار گرفته است )

باشد و به عنوان توان بیان نمود که سیاست خارجی در برگیرنده دو مولفه اصلی در ارتباط با اهداف ملی میدر تعریفی دیگر می

عناصر مرتبط با سیاست خارجی در تمامی کشورها اعم از بزرگ و کوچک  گیرد.ابزاری برای دستیابی به آنها مورد استفاده قرار می

هایی که ( عقیده دارد که سیاست خارجی از کنش2002(. کارلسنایس )Couloumbis, 1990: 114باشد )به صورت یکسان می

سازه سیاسی فضایی از سوی  شود و نمایندگان مردم درهایی شکل گرفته در تعریف میبه صورت اهداف، تعهدات و یا دستورالعمل

نمایند به صورتی که اهداف و شرایط کنونی کنشگران چه حکومتی و چه غیر حکومتی برا اجتماعات مدنی این اعمال را دنبال می

باشد شان نیز میتمامی رفتارها تاثیرات قابل توجهی گذاشته است و همچنین این عملکردها خارج از حوزه مشروعیت سرزمین

(Carlsnaes, 2002: 335.) ( نیز بعتقاد دارد که سیاست خارجی به عنوان یک راهبرد یا رویکردی انتخاب 2012والری هادسن )

های دیگر دست یابند ها ملی است تا بتوانند از این طریق به اهداف مورد نظر خود در روابطشان با سرزمینشده از سوی حکومت

(Hudson, 2012 .) 

تبیین سیاست خارجی بر اصول واقع گرایی تاکید بسیاری داشته است و سعی نموده است تا رفتار و  ( در1374هانس مورگنتا )

دهند را براساس واقع گرایی در روابط بین المللی بررسی نماید. در واقع این دیدگاه هایی که کشورها پیش روی خود قرار میسیاست

پردازد ها و تاحدودی به پیش بینی رفتار آنان در عرصه بین المللی میسوی دولتاعتقاد دارد که مفاهیم منافع ملی و شروط عقالنی از 

(Carlsnaes, 2002: 33در واقع سیاست خارجی یعنی کنش .) هایی خاص در جهت تحت تاثیر قرار دادن دیگران که خارج از

هایی که از نمود که در این بین رفتارها و کنش توان بیانها قرار دارد. بنابراین میها و حکومتقلمرو سیاسی و تحت حاکمیت دولت
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های مختلفی دخیل هستند. از آنجایی که ژئوپلیتیک به دهد عوامل و بنیانهای خودشان رخ میها در فراتر از سرزمینسوی دولت

نماییم که مشاهده میشود و در بحث مرتبط با سیاست خارجی نیز ما عنوان علمی برای تصاحب قدرت و قدرت آزمایی محسوب می

های تواند تحت تاثیر بنیانتواند سیاست خارجی را به صورت عاملی که میعنصر قدرت به صورت پنهان موجود است بنابراین می

ها و رفتارهای توان انتظار داشت تا کنشژئوپلتیکی قرار داشته باشد بررسی نمود. زیرا بدون در نظر گرفتن عوامل ژئوپلیتیکی نمی

 ها و کشورها مورد پذیرش و مشروعیت قرار گیرد.کشور از سوی سایر ملتیک 

 رویکرد سازه انگاری

)مشیرزاده،  داندشناسیی که واقعیات اجتماعی را نتیجه توافق و باور کنشگران به وجود آنها می انگاری، مبتنی است بر هستیسازه

و اوایل  1980بین الملل در جامعه شناسی مطرح بوده است. از اواخر  سازه انگاری رویکردی است که پیش از طرح در روابط(. 1391

این نگرش بر ساخت اجتماعی واقعیت تاکید . های اصلی روابط بین الملل تبدیل شده استسازه انگاری به یکی از تئوری 1990

ن معناسازی است که به واقعیات جهانی کند و ایگیرد و معنا پیدا میهای انسانی در فضایی اجتماعی شکل میکند، که همه کنشمی

ها و منافع کنند. هویتهای جهانی ایفا میدر سیاستها، هنجارها و فرهنگ نقش مهمیدهد. در تئوری سازه انگاری، هویتشکل می

سازه . نمایدمی ها را تعییناست که موضوع تعامل دولت «فرایند»شود و این ها ایجاد میها توسط هنجارها، تعامالت و فرهنگدولت

توانند با روابط نهادینه میان آنها گسترش یابد و روابط ها و هنجارهای اجتماعی مردم میپردازد که چگونه هویتانگاری به این امر می

شود میدر سازه انگاری از آن جا که منافع از روابط اجتماعی حاصل . ها بر اساس معنایی است که آنها برای یکدیگر قائلندمیان دولت

ای است که به معنای درک از خود و ها با هم بر اساس معنایی است که آنها برای یکدیگر قائلند. هویت یک امر رابطهو روابط دولت

های بین انتظارات از دیگران است. عمل نسبت به دیگران بر اساس معنایی است که نسبت به آن کارگزار وجود دارد. همچنین اولویت

باشد نگاه سازه انگاران به هنجارها و قواعد نیز مهم می. شودان بر اثر جامعه پذیری درون جامعه بین الملل حاصل میالملل کارگزار

ها بر جنبه ها دارند اینست که لیبرالدر زمینه تاکید بر هنجارها با نظریات لیبرال اشتراک دارند اما تفاوت محسوسی که با لیبرال

کنند و بر این اعتقادند بر جنبه تکوینی آنها نیز توجه مید در حالی که سازه انگارها عالوه بر جنبه تنظیمیهنجارها تاکید دارنتنظیمی

آیند. از میان اندیشمندان این تئوری کراتاکویل، انف و کاتزنستاین بیشتر بر که هنجارها در پی فرایند های مانند تعامالت بوجود می

 (.915: 1382ادیان، )ه انداهمیت هنجارها تاکید کرده

 روش تحقیق

تحلیلی و با استفاده از رویکرد سازه انگاری با مراجعه به منابع فارسی و انگلیسی به تقابل سیاست -روش تحقیق به صورت توصیفی

 خارجی ترکیه و عربستان در سیاست خارجی پرداخته است.

 های تحقیقیافته

 عدم به اعتمادی بی و همکاری بین همیشه سعودی عربستان و ترکیه روابط تاریخی، نظر ازروابط خارجی ترکیه و عربستان: 

 نوزدهم، است. در شده آغاز عثمانی دوران از که است ملت دو تاریخی دشمنی دلیل به این. است بوده نزدیک روابط و اطمینان

 در جنگ این. داشت شد، سعودی - عثمانی جنگ به منجر که سعودی دولت اولین  سعود آل خاندان با جدی درگیری عثمانی

 این ترکیه، در که حالی در شود،می دیده عثمانی امپراتوری از مستقل کشور یک ایجاد برای تالش اولین عنوان به سعودی عربستان

 که شد عثمانی حکام توسط نظامی رحمانه بی جویی انتقام یک به منجر این. شودمی تلقی سنی جنبش علیه جنگ معموالً جنگ
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 و ترکها بین ابدی دشمنی دلیل، همین به. بودند هاسعودی مذهبی رهبران از بسیاری اعدام و سعودی اول دولت نابودی شاهد

 جنگ از پس عثمانی امپراتوری فروپاشی. شودمی منعکس کشور دو هر در تجدیدنظرطلبی اخیر مبارزات با که دارد وجود هاسعودی

 سال در حجاز هاشیمی شد. حاکمان خواهد آینده در مدرن عربستان استقرار و سعودی حیات تجدید به منجر نهایت در اول جهانی

 دادند قرار عثمانی حمایت تحت را مدینه و مکه مقدس شهرهای و کردند بیعت عثمانی سلطان با مصر در عثمانی فتح از پس 1517

 اما بود، مدت کوتاه موفقیت این. کرد بیرون را آنها انگلیس کمک با مکه حسین شریف که هنگامی 1916 در اعراب شورش اینکه تا

 اگرچه) اردن مدرن پادشاهی به هاشمی سلطه کاهش. کردند بیرون حجاز بیشتر و شهر دو هر از را هاهاشمی هاسعودی زودی به

 بهار که هنگامی ابتدا در سعودی عربستان و ترکیه (.کردند حکومت عراق بر دهه چندین بیستم قرن اواسط در هاشمی پادشاهان

 ترتیب بدین و یافتند اتحاد اسد، بشار با ریاض و آنکارا آشکار مخالفت دلیل به سوریه داخلی جنگ اثر در بیشتر شد، آغاز عربی

. سوریه دیکتاتور راندن بیرون امید به. کردند مالی تأمین درگیری این در را اسد ضد مختلف نیروهای دو هر ترکیه و سعودی عربستان

 احساس این و شد، روبرو سعودی عربستان مخالفت با که داد، المسلمین نشان اخوان از را خود حمایت همچنین ترکیه حال، این با

 محمد مصر، وقت جمهور رئیس و MB عضو سپس و شد آغاز مصر کودتای ،2013 سال در. بود کرده ایجاد ریاض در را ناخوشایندی

 آنکارا بین واگرایی نشانه اولین این اما کرد، محکوم را اقدام این ترکیه شد، برکنار سعودی طرفدار السیسی عبدالفتاح توسط مرسی،

 علیه موفقیت با سعودی عربستان ،MB قبال در ترکیه موضع با عربستان مخالفت دلیل به ،2014 اکتبر در. ریاض است و بود

 . کرد مخالفت کرد متحد ملل سازمان امنیت شورای در دائمی غیر عضویت برای ترکیه پیشنهاد

. گرددمی باز عثمانی دوران به که دارد اجتماعی و جغرافیایی مدت طوالنی شکاف در ریشه ترکیه هویتگفتمان عثمانی گرایی: 

 قسمت و گرفت بر در قاره سه از دربرگرفته را وسیع بسیار ایمنطقه هفدهم، و شانزدهم قرن در خود، قدرت اوج در عثمانی امپراتوری

 استقرار محل وسیع هایسرزمین این. داشت خود کنترل تحت را شمالی آفریقای و غربی آسیای اروپا، شرقی جنوب از ایعمده

 افراد تئوکراتیک، عثمانی دولت یک عنوان به. بود یهودیان و مسیحیان ویژه به اقلیت، تا مسلمان اکثریت از متنوعی بسیار جمعیت

 خودمختار نیمه جوامع میلت، سیستم به معروف بندی، طبقه سیستم این. کردندمی بندی طبقه مذهبی اعتقادات اساس بر را خود

 ,Kenanکنند ) حفظ را خود قانون و قضات ها،دادگاه قوانین، تا داد اجازه غیرمسلمان جوامع به و کرد ایجاد را امپراتوری درون

 تأمین از سنتی طور به ترکیه. شودمی مختل اسالمی فکری مکتب بین اختالف اثر در نیز سعودی عربستان و ترکیه روابط (.2005

 اهل متوسط تفکر با اسالمی مدارس تأسیس برای بیشتری بودجه ترکیه ،2010 سال از اما کرد،می خودداری اسالمی مدارس اعتبار

 سعودی عربستان در سعودی بودجه با مدرسه کردن کن ریشه برای ترکی تالش نتیجه در کرد، آغاز وهابی تندرو تعالیم برابر در سنت

 .است بیزار مشابه شیوه به سعودی نفوذ از نیز ترکیه اما است، ایران نفوذ کردن محدود دنبال به نیز ترکیه تالش آید. اگرچهمی بوجود

 به برهانی و سختگیرانه اصطالحی، رویکرد یعنی شود،می شناخته سلفیت یا وهابیت با سعودی عربستان در اسالماسالم گرایی: 

 سلفیت را خود جنبش دهندمی ترجیح آنها شود،می تلقی تحقیرآمیز وهابیون خود نظر وهابیت از اصطالح اینکه به توجه با. اسالم

 ابن توسط که اسالمی، اندیشه مکتب چهار از یکی حنبالیسم، به هاوهابی. نامندواقعی می اسالم را خود نسخه که حالی در بنامند،

 از شکل این که زمانی هستند. از پایبند شد، معرفی نهم قرن اواسط در عربستان جزیره شبه در حنبل بن احمد توسط بعداً و تیمیه

. داشت تسلط عثمانی، حکومت قرن پنج جمله از عربستان، جزیره شبه در مسلمانان اکثریت مذهبی ترجیحات است بر داشته اسالم

 و کافر مرتد اسالمی اصطالح در زیرا شود،می مجازات مرگ به که گناهی داند،می اسالم مرتد را شیعه و بدعت را شیعه وهابیت

 را وهابیان شیعیان مقابل، در. دهند شکل زمین روی دوباره را آن تالشند در هاوهابی که است اسالمی الهی نظم برای خطرناک



 

575 
 

. م) کربال جنگ زمان از آنها سنی اجداد که همانطور اند،شده منحرف درست مسیر از که دانندمی سنی ستمگر و افراطی مسلمانان

 . (Chiragh, 2005کرد ) تفسیر را سوریه و عراق در عربستان شیعی ضد سیاست توانمی ترتیب این به. اندکرده را کار این( 680

 بر خود اسالمی نگاه با که تالشند در دائماً آنها اما کنندمی مدارا هاسعودی اسالمی، اندیشه مکاتب و سنی کشورهای سایر در مورد

 بود کرده موعظه. است ترنزدیک است اسالم پیامبر که اسالمی اولیه شکل به آنها ناباوری اسالم که کنندمی ادعا و بگذارند، تأثیر آنها

 شماره دشمن مصر. کنندمی رقابت دارند، را سنی اسالمی اندیشه دیرینه سنت که کشورهایی دیگر با هاسعودی چارچوب، این در

 نیستند، پایبند وهابی اسالم به آنها مصر، اسالمی اخوان مورد در. کندمی پیروی آن از نیز ترکیه و است وهابی اسالم عقیدتی یک

 اسالمی اخوان با اسالمی هایشبکه هاسعودی عبدالناصر، جمال زمان از. دارند اسالمی مشترک دیدگاه هاسعودی با آنها که هرچند

 در ایعمده نقش هاشبکه این. باشد وهابی جنبش به آنها جلب و مصری گرایان ملی هزینه کمک آنها هدف تا اندکرده ایجاد مصر

 اخوان که دهدمی نشان ریاض به نسبت مرسی محتاط و معتدل نگرش حال، این با. داشتند عربی بهار در مصری گرایان اسالم بسیج

 نتیجه، در. دهدمی ترویج است، اسالمی اندیشه هایمکتب سایر بر مبتنی که را اسالم از تریمعتدل نمایه و کندمی رد را وهابیت

 مستقل سیاست مورد در سعودی عربستان بودن جدی دهندهنشان و بود توجه قابل مصر در اخیر کودتای در عربستان ضدمرسی نقش

 به سعودی ایمنطقه برتری برای چالش بزرگترین ترکیه وجود این با. است ترکیه و ایران قبال در عملی سیاست و ریاض در مرسی

 هاسعودی. کندمی ریزی برنامه اسالمی غنی سنت و عثمانی باشکوه گذشته همچنین و ترکیه فعلی اقتصادی و ژئوپلیتیکی قدرت دلیل

 باعث این و نیستند موافق ترکیه جهانی و رو میانه اسالم با هاترک بودن غیرعربی منشأ همچنین و جزمی پارامترهای برخی دلیل به

 .(Daniel, 2013است ) برخوردار عرب چشم برای دوم اهمیت از اسالم در آنها سهم و باشند بیگانه فرهنگی نظر از آنها شودمی

دموکراتیک مسائل تأکید داشت. طی مالقات دوجانبه داوود های داخلی سوریه بر حل دولت ترکیه در اوایل ناآرامیبحران سوریه: 

اوغلو، وزیر امور خارجه وقت ترکیه و مقامات سوری، ترکیه تالش کرد بر گزینه اصالحات در سوریه تأکید کند. دولت ترکیه طی 

ظر ترکیه همچون لغو قانون تالش کرد بشار اسد برنامه اصالحات خود را اعالم و بر موضوعات مورد ن 2011های ژوئیه و اوت ماه

وگوی ملی توجه کند. اما دولت ترکیه بعد از مدتی اندازی گفتحکومت اضطراری، اجازه به مخالفان برای تشکیل احزاب سیاسی و راه

 ای جدی برای انجام اصالحات در سوریهمحور خود به این نتیجه رسید که اراده و منفعت های غربگرانهبا سیاستکوتاه و همسو 

مهمتر از همه، ترکیه . وجود ندارد یا بشار نفوذ الزم در ساختار سیاسی سوریه برای پیشبرد و محقق ساختن اهداف مزبور را ندارد

، نیروهای معترض پیروز یتنها داند و بر این اعتقاد است که درجنس تحوالت سوریه را متفاوت از تحرکات انقالبی جهان عرب نمی

های افراطی مخالف به قدرت برسند و این با هدف ترکیه بیم آن دارد که با برکناری سریع بشار اسد گروه حال . با اینخواهند شد

سلفی -های افراطیترکیه مبنی بر ایجاد یک حکومت سکوالر دموکرات در سوریه همخوانی ندارد. زیرا در صورت قدرت گرفتن گروه

یز وجود دارد؛ بنابراین، در این راستا دولت ترکیه پیشنهاد برگزاری انتخابات ها به خاک ترکیه ندر سوریه احتمال کشیده شدن تنش

های سوری را ارائه داده است تا بتوان از طریق آرای حکومت آینده سوریه را تعیین کرد. اردوغان اخیراً اعالم کرده با حضور همه گروه

عنوان بخشی از راه حل بحران تواند در مرحله انتقالی بهمی یعنی بشار اسد «نیست پذیرفرایند گذار بدون اسد امکان »است که 

ای برای رقابت دو کشور کرده های نفوذ مشترک را عرصهریاض حوزه -تقابل ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک دمشق  .سوریه قلمداد شود

کارانه عربی های محافظهسیاست است. بدین ترتیب بحران سوریه فرصت خوبی را برای عربستان سعودی فراهم کرد تا با سقوط اسد،

ها داعش تنها زمانی شکست خویش را در موضعی برتر قرار دهد. وزیر امور خارجه عربستان سعودی اعالم کرده است که تروریست

ر جمهورئیسجمهور سوریه برکنار شود. عادل الجبیر در نشست امنیتی مونیخ در آلمان ادعا کرد بشار اسد،  رئیسخواهند خورد که 

است و بازگرداندن ثبات به منطقه منوط به برکناری وی است. « ها در منطقهتروریست گراییآهنربایی مؤثر برای جذب افراط»سوریه 
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)یزدانی، « این هدف ماست و به آن خواهیم رسید. تا زمانی که در سوریه تغییر ایجاد نشود، داعش شکست نخواهد خورد»وی افزود: 

1396.) 

 حامی ترینفوری حماس رهبری مرسی، دولت سقوط از پس. باشد اقتصادی و سیاسی عمدتا مبارزه که رودمی رانتظافلسطین: 

 واقعی اهداف امر این زیرا است مرسی به نسبت( دوحه و) ریاض منفی نگرش نگران مشعل خالد. است داده دست از را خود ایمنطقه

 ریاض به بیشتر حمایت برای احتماالً مشعل که معناست بدان این. دهدمی نشان را فلسطین در فتح از حمایت برای سعودی عربستان

 خود اقتصادی و سیاسی حضور افزایش برای فرصت این از دارد قصد که است ترکیه برای خوبی خبر این. شد خواهد متوسل آنکارا به

. بود خواهد فلسطین به خود آینده سفر در اردوغان کار دستور در اصلی موارد از یکی جنبه این. کند استفاده باختری کرانه و  غزه در

 .یابد گسترش سال آینده چند طی سعودی عربستان علیه ایران و ترکیه های همکاری که رود می انتظار صورت این در

 اخوان مرسی، علیه اخیر کودتای از پس. بود خواهد بعدی چند نظامی و اقتصادی سیاسی، عناصر ترکیب با مصر در ترکیه نقشمصر: 

 حاکمیت به ریاض منفی نگرش. دهدمی نشان را مادی و ایدئولوژیک حمایت برای ترکیه به تمایل از هایینشانه حاضر حال در اسالمی

. دهدمی قرار سیاسی تحوالت زمینه پیش در را مصر و ترکیه اسالمی اخوان اتحاد ترکیه، و ایران به شدن نزدیک دلیل به مرسی،

 انتقاد با قبالً مصر سیاسی امور در ترکیه سیاسی مشارکت. دارد مصداق مصر در نیز ایران و ترکیه همکاری سوریه، و فلسطین همانند

 وزیران جمله از ایران، و ترکیه مقامات. است گرفته صورت مرسی بازگرداندن برای آنها درخواست و مصر ارتش از اوغلو داود و اردوغان

 .کنند حمایت اسالمی اخوان از که اندکرده توافق آنها و اندکرده برگزار مصر بحران درباره را جلساتی خارجه، امور

 از دیپلماتیک اختالفات ادامه در ترکیه و شد روبرو مشکالتی با عربستان و ترکیه روابط قطر، 2017 دیپلماتیک بحران دلیل بهقطر: 

 برنامه پیشبرد با ترکیه دولت که است کرده استدالل اقتصادی، کارشناس فیرزلی،. جی نیکالس. کرد. م حمایت عربستان برابر در قطر

 و کند: ترکیه استفاده خود نفع به بحران این از است کرده تالش فارس، خلیج همکاری شورای هزینه با عثمانی نئو طلبانه توسعه

 اقتصادی و نظامی ساحلی ساحل بازسازی: کنندمی استفاده مشخص برنامه یک پیشبرد برای ایبدبینانه طرز به احیا، حال در ایران

 توسط پیش سال صد دقیقاً بودند آن از که جهان از بخشی عراق، جنوب به عمان از عربستان جزیره شرقی شبه جناح امتداد در

 و انگلیسی گذاران سیاست از بسیاری رسدمی نظر به که زمان آن در. شد خروج به مجبور 1917 سال در سلطنتی دریایی نیروی

 کرده ترکیه علیه مجازات اعمال به تهدید پاسخ، در سعودی، اند. عربستانداده دست از جهان از قسمت آن به را خود عالقه آمریکایی

 اردوغان، طیب رجب خود، نوبه به. است داده ترکیه انجام طلبانه توسعه سیاست مهار موضوع با را هاییبحث عربی متحده امارات با و

 برای را خود نیروهای ترکیه این، بر عالوه. کرد متهم گذاریبدعت و بودن اسالمی غیر به را سعودی عربستان ترکیه، جمهور رئیس

 ،2018 مارس 1 تاریخ (. درŞafak, 2019است ) کرده مستقر امارات و عربستان کودتای به اقدام برابر در قطر دولت از دفاع

 اندشده دوبله عربی زبان به که را ترکی هایسریال پخش هاعرب عالقه بیشترین به دستیابی برای سعودی عربستان MBC هایکانال

 اخوان و ایران کنار شرارت در مثلث از بخشی عنوان به ترکیه از سعودی، ولیعهد سلمان، بن محمد ،2018 مارس در. کردند متوقف

 نوعی  عنوان به را کانادا اقدامات و کرد حمایت سعودی عربستان از کانادا با اختالف در ترکیه ،2018 آگوست در. کرد یاد المسلمین

 . کرد کشورها رد سایر داخلی امور در دخالت

 کنسولگری در خاشوقچی جمال پست، واشنگتن روزنامه نویسنده و سعودی نگار روزنامه ،2018 اکتبر 2 درخاشقچی:  جمال قتل

 نظر در سعودی عربستان و ترکیه آینده خصومت در عطف نقطه یک عنوان به اقدام این. شد کشته استانبول در سعودی عربستان

 انتقاد از او اگرچه است، شده کشته اردوغان توسط جمله از سعودی، دولت توسط وی که است شده ادعا گسترده طور به. شد گرفته
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(. Patrick, 2018) است کرده عنوان سلمان بن محمد ولیعهد بنای را مقصر عوض در و کرده خودداری سعودی عربستان از مستقیم

 دانیممی ما: گفت اردوغان. کرد متهم نگار روزنامه قتل به را سعودی دولت مستقیماً اردوغان خاشقجی، مرگ از پس ماه یک تقریباً

 قتل پشت افراد استادان که گفت همچنین است. وی شده صادر سعودی دولت سطوح باالترین از خاشقجی کشتن دستور که

 خاشقچی بدن که است معتقد اردوغان مشاور و ترکیه ارشد مقام یک آکتای، یاسین. گرفت خواهند قرار دید معرض خاشوقچی در

. بود او بقایای ترراحت شدن حل کردند، تکه تکه را خاشوقچی بدن آنها اینکه دلیل: گفت وی. شد حل اسید در شدن تکه تکه از پس

 کنند.می نابود را آن بلکه کنندمی تکه تکه را او بدن تنها نه آنها که بینیممی اکنون

 وخیم دلیل به حال، این با. کردمی حمایت ارامنه کشی نسل مورد در ترکیه از سنتی طور به سعودی عربستانارامنه:  کشی نسل

 سعودی عربستان ،2019 سال در. است کرده ارمنستان مسئله طرح به شروع سعودی عربستان ترکیه، و عربستان روابط فزاینده شدن

 بندر ریما سعودی خانم شاهزاده آن موجب به کند، حمایت متحده ایاالت کنگره در کشی نسل شناختن رسمیت به که کرد موافقت

 رسمی طور به متحده ایاالت توسط کشی نسل. کرد محکوم را ترکیه متحده، ایاالت در سعودی عربستان زن سفیر اولین سعود، آل

 از قبل ،1996 و 1984 ،1975 ،1951 در جمله از است، شده شناخته رسمیت به بار چندین قانونی موارد و هاقطعنامه ها،بیانیه در

 شود. شناخته رسما ارمنستان کشی نسل مورد در متحده ایاالت 2019 قطعنامه در مجلس دو هر در قطعنامه در اینکه

 اماراتی، و مصری سعودی، همتایان به خود اظهارات در کوهن، یوسی موساد رئیس ،2020 سال آگوست درترک:  ضد ائتالف

 آنها بالقوه حمایت از که را ترکیه متحدان از دیگر تعدادی حتی و برد نام منطقه صلح برای جدید تهدیدی عنوان به ترکیه از صریحاً

 اسرائیل، سعودی، عربستان. دارد قوی روابط اسرائیل با 1990 دهه از اولی کشور قطر، و آذربایجان مانند. کرد جدا است، برخوردار

 توسعه سعودی، کارشناس سعود با لیبی، و سودان عراق، سوریه، در ترکیه با مداوم هایدرگیری دلیل به عربی متحده امارات و مصر

 الصرهان. اندگرفته نظر در خاورمیانه برای جدید خطر یک عنوان به 2018 سال از اردوغان طیب رجب نظر تحت را ترکیه طلبی

 . داندمی اول جهانی جنگ در عثمانی اسالمیست پان های سیاست آینه عنوان به را آن

 روزگاری سودان. شوندمی درگیر سودان، ویژه به مسلمان، کشورهای سایر در نفوذ برای همچنین سعودی عربستان و ترکیهسودان: 

. کند حمایت یمن در عربستان جنگی هایتالش از تا است کرده قطع ایران با را خود روابط 2015 سال از اما بود، ایران سابق متحد

 در و کرد تسهیل ترکیه به شدن نزدیک برای را وقت، دیکتاتور البشیر، عمر سعودی، عربستان نفوذ از سودانی ترس وجود، این با

 ترکیه حضور به نسبت سعودی عربستان ترکیه، هایرسانه (. طبقsabah, 2019) شد اعطا ترک پیمانکاران به سوآکین اجاره نتیجه

است  سعودی عربستان امنیت تهدید و سعودی نفوذ از سودان بردن برای ترکیه تالش از ترس زیرا است، بوده بدبین بسیار سودان در

(Oruç, 2019) . 

انگاری است که یکی از بهترین الگوها برای تحلیل روابط ترکیه و عربستان رویکرد سازه: خارجیتعارض هویتی در سیاست 

 منافع و هستند هادولت خارجی سیاست منافع کننده تعیین هاهویت عبارتی به. دارد نظر خارجی سیاست و هویت میان رابطه  به

د اروپایی، یک بعد ترکی و یک بع یک است، قائل خود برای بعدی چند هویت یک ترکیه. کشورها خارجی سیاست راهنمای چراغ

تر شده است. در بعدی دیگر، ترکیه از اسالم بعد اسالمی که بعد از روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه نسبت به گذشته برجسته

ع کامالادر تضاد با هویت مذهبی کند. این موضوعبارتی این جریان را نمایندگی میکند و بهمعتدل از نوع اخوان المسلمین دفاع می

بینی نسبت به اجتماع، سیاست ها با تبلیغ وهابیت و رهبری جهان عرب، اساسا خود را از نظر جهانو عربی عربستان قرار دارد. سعودی

 .دانندها میو مذهب در تضاد با ترک



 

578 
 

کنند که اکثر آنها سنی مذهب هستند اما زندگی میها مسلمان در عربستان و ترکیه میلیون: رقابت بر سر رهبری جهان اسالم

 قالب در مثبتی هایهمگرایی هرگز دار هستند،های که در دنیای اهل تسنن داعیهحکومت این پرسش مطرح است که چرا با وجود

 از یکی شک دونب گیرد؟نمی صورت منطقه حتی و کشور دو این در مسلمانان میان اتحاد تقویت برای جدید نهادهای و ساختارها

رضات و رقابت سیاسی میان طرفین است. طی سالهای اخیر همواره این تصور وجود داشته است که ترکیه به تعا اصلی، دالیل

 الگوی دار داعیه ترکیه. کند احیا را خود فرهنگی و تاریخی عمق تا است بوده اسالم جهان رهبری و گرایی عثمانی احیای  دنبال

کند. عربستان نیز در مقابل تالش ده آل برای کشورهای اسالمی معرفی میای الگوی را خود که نحوی به است اسالمی نوین تمدن

دارد تا با گسترش اسالم سلفی در آسیا و آفریقا، قرائت خود از اسالم را به مسلمانان در تمامی کشورهای عربی و اسالمی القا کند. 

های هویتی ترکی تالش دارد تا خود را وارث امپراطوری دد. به عبارتی ترکیه با تقویت سازهگرعربی باز می-مسئله دیگر به تقابل ترکی

تواند منافع طرف مقابل را به عنوان یک داند و همین مسئله میعثمانی نشان دهد و در مقابل عربستان خود را رهبر دنیای عرب می

ای در عدالت توسعه، ترکیه تالش داشت تا به یک بازیگر برتر منطقهبه طور کلی بعد از به قدرت رسیدن حزب . رقیب تحدید نماید

در  2023معادالت سیاسی و اقتصادی تبدیل شود. به عبارتی اهداف راهبردی ترکیه به نحوی تعیین شده بود که ترکیه تا سال 

تعدیل گرایشات سکوالریستی، به دنبال منطقه به عنوان بازیگر تاثیر گذار شناخته شود. از طرف دیگر نوعثمان گرایی با تاکید بر 

 عثمانی امپراطوری سابق کشورهای در ترکیه فرهنگی و اقتصادی سیاسی،تر و در قالب قدرت نرم در زمینه نفوذ سیاست خارجی فعال

 .تابدنمی بر را مسئله این داندمی اسالمی القری وام عرب دنیای پیشرو را خود که عربستان. است

دانند، اما اشتراکاتی همچون ای و در عین حال رقیب یکدیگر میاض و آنکارا هر دو خود را بازیگران بزرگ منطقهریبحران کردها: 

کنارگذاشتن اسد در آینده سیاسی سوریه دارند. اما آیا این اشتراک مواضع در مورد آینده سوریه بعد از اسد نیز باقی خواهد ماند؟ 

 گرتسهیل عاملی عنوان به  گردد. هرچند که عربستان بر حمایت از کردهاقبال کردها باز میمسئله دیگر به اختالفات دو طرف در 

توان اظهار داشت اختالفات در مجموع می. داد قرار حمله مورد را سوریه شمال کردهای مستقیما ترکیه اما داند می سوریه تجزیه در

ها بیشتر در حوزه تحوالت میدانی منطقه غرب آسیا بوده همگرایی اساسی در میان ترکیه و عربستان همواره وجود داشته است و

هایی که برای تفاهم آنکارا و توان گفت با وجود گامتوان در قبال تحوالت سوریه یافت. بنابراین میاست که بهترین نمونه آن را می

ر عمیق است. همچنین بحران اخیر قطر نیز نشان های تعارض و رقابت آنها بسیاریاض طی سالهای اخیر برداشته شده است، اما زمینه

 .دارد نیز افزایشی روند  داد که این تعارضات

اصرار بر دیکته الگوی مورد نظر در ارائه نظم منطقه ای و هژمونی گرایی، تعارضات میان ریاض و آنکارا : ایتبیین الگوی نظم منطقه

ای رهای مختلف منطقه ای تبدیل کرده است؛ بطوریکه داعیه رهبری منطقهرا به منازعه غیر مستقیم در عرصه های میدانی در محو

در اختیار داشتن نمادهای اسالمی و استفاده از آنها به عنوان ابزاری در جهت حقانیت  و یکسو از عربی –با تکیه بر گزاره های اسالمی 

شده است تا سعودی درصدد تحمیل خواسته و مطالبات  ای از جمله ترکیه از سوی دیگر، به عاملی تبدیلخود بر دیگر قدرت منطقه

ای بر دیگر مدعیان و رقبا باشد. به اضافه اینکه در این مسیر عالوه بر منابع ذکر شده در جهت ترغیب و تشویق خود در عرصه منطقه

نقش مهمی در پیشبرد اهداف ای سعودی، راهکار استفاده از پترودالرهای نفتی و تطمیع مالی نیز دیگران به قبول رهبری منطقه

)حمله  های اخیر با استعانت به راهبردهایی چون عمق استراتژیکاز سوی دیگر نیز آنکارا در سال. کندمنطقه ای سعودی ایفا می

 های نوعثمانی گری، به دنبال احیای رویای امپراتوری )عثمانی( در شمایلی نوهای تکفیری( و سیاستسوریه و حمایت از تروریست

ای، همزمان گرایی با هدف افزایش نقش منطقهای آنکارا در جهت هژمونیدر زیر پرچم رهبری ترکیه است. بنابراین در الگوی منطقه
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باشد؛ مانند آنچه در سوریه در حال تعامل و تعادل از یکسو و ارعاب از طریق فعالیت فیزیکی مستقیم از سوی دیگر قابل پیگیری می

 .توان در آن دیداز تعامل و ارعاب را میوقوع است که وجوهی 

 نتیجه گیری

های در خصوص بحران ها و منافعبه دلیل تعارض دیدگاه ویژه بعد از ولیعهدی محمد بن سلمانبه2013 روابط ریاض و آنکارا از سال

زدایی در روابط آنکارا و ریاض هایی از تنشنشانه2020زا شده است. با این حال از ماه نوامبر منطقه و ترور جمال خاشقچی تنش

زدایی شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و هراس ریاض و کامالً مشهود است. یکی از دالیل عمده این تنش

های حقوق بشر، آنکارا از به قدرت رسیدن جو بایدن است. عربستان به دالیل متعددی از جمله افزایش فشارها درخصوص پرونده

ازگشت آمریکا به برجام، کاهش قراردادهای تسلیحاتی و عدم همراهی آمریکا در جنگ علیه یمن؛ و ترکیه نیز به دالیلی نظیر رویکرد ب

، از 400ای ترکیه و احتمال تشدید اختالفات پیرامون سامامه اسمنفی بایدن به اردوغان، مخالفت بایدن با سیاست خارجی منطقه

این در حالی است که دونالد ترامپ با محمد بن سلمان و رجب طیب اردوغان روابط خوبی . نگران هستند روی کار آمدن جو بایدن

پیمان ای به فقدان دونالد ترامپ به عنوان همرایط مبهم منطقهش پرتو در آنکارا –زدایی ریاض داشته است. در حقیقت دلیل تنش

گردد. با این حال به دلیل انباشته شدن اختالفات استراتژیکی طی یک دهه گذشته و وجود اختالفات ایدئولوژیکی تصور کلیدی بازمی

ص که امارات متحده عربی به عنوان متحد رسد، به خصوبازگردد دشوار به نظر می2013اینکه روابط این دو بازیگر به قبل از سال 

ای زدایی عربستان سعودی و ترکیه بیشتر با هدف کاهش فشارهای رسانهزدایی روابط با آنکارا مخالف است. در واقع تنشریاض با تنش

 .ا صورت گرفته استهو دیپلماتیکی علیه یکدیگر به ویژه در زمینه مسائل حقوق بشر در آستانه روی کار آمدن دولت جدید دموکرات
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در جنوب غرب آسیا  یمرز طقامن یتیامن چالش های  

یعراق و عربستان سعود مطالعه موردی: منطقه مرزی  

 

 1 حسین العاصیحسین عباس 

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد 1

 

 چکیده

جنوب غربی آسیا از جمله فضاها با اهمیت و جایگاه برجسته ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی در جهان است. این اهمیت و 

برجستگی زمینه ساز حضور و نقش آفرینی بازیگران مختلف منطقه ای و جهانی را فراهم آورده و سبب شده است که مسائل 

نماید. در این میان مسائل مرزی در منطقه جنوب غرب آسیا یکی از  موجود در این منطقه برجسته تر از همیشه جلوگری

تحلیلی و  -حوزه های برجسته در این زمینه است. بر این مبنا در مقاله حاضر تالش شده است با استفاده از روش توصیفی 

ق حاضر نشان دهنده با هدف درک چالش های امنیتی منطقه مرزی عراق و عربستان به انجام برسد. نتایج حاصل از تحقی

م موثر در مناسبات بین عراق با عربستان یکی از مسائل مهآن است که  چاش های و مسائل موجود بین دو کشور هم مرز 

 مشترک مرزهای زیرا تأثیرات گسترده ای دارد. طرف دو روابط سرگیری از این کشور است و از سوی دیگر این چالش ها در

 تحقق و است اهمیت حائز بسیار آن امنیت حفظ موضوع و آید می شمار به عربستان مرزهای ترین طوالنی از یکی عراق با

است. چرا که واقعیت های موجود در مرزهای دو کشور نشان دهنده نگرش یک جانبه عربستان  بغداد با آن نیازمند تفاهم

بوده و نقش آفرینی و بازیگری خاص را برای خود در نظر گرفته است و به کشور هم مرز خود عراق نگرش مثبتی ندارد. با 

دارنده مرزهای مشترک است باید توجه  توجه به اینکه مرزهای مشترک نیازمند همکاری و تعامل مثبت و بین دو کشور

 داشت که تالش های یکجانبه کشور عربستان بر تشدید چالش های امنیتی مرزی بین دو کشور افزوده است. 

 

 سعودی مرز، امنیت، عراق، عربستانکلمات کلیدی: 
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 مقدمه-1

سیم کرد و در     شورها تر سال  در طول تاریخ نمی توان به این دقت مرزها را در بین ک  1945حقیقت قبل از جنگ جهانی دوم و در 

میالدی هیچ چارچوب جغرافیایی مشخصی برای پیدایش مرز بین کشورها وجود نداشت. مرزبندی بین کشورها ابتدا در اروپا و پس       

سیاری          سیم خط مرزی ب شدن و تر شخص  شورها به وجود آمد. برای م سعه طلبی ک از  از جنگ جهانی اول به دلیل جلوگیری از تو

ــود و    ــیده ش ــه جهان می بینید، کش ــت تا مرزهایی که هم اکنون بر روی نقش ــورها، جنگ های مختلفی در جهان رخ داده اس کش

ولین معاهده ای که درجهان برای تشکیل و پیدایش   ا پیدایش مرز کشورها به شکل امروزی از چه زمانی شروع شد؟     .مشخص شود  

ستفالیا در         شد معاهده و سته  شورها ب ستان ها و کاتولیک ها بعد از   1648سال  مرز ک میالدی بود. این معاهده به جنگ میان پرو

 فرانسوی، را خود اروپایی کشورهای معاهده این در .ت سی سال پایان داد و معاهده ای بود که بین کشورهای اروپایی بسته شدشگذ

سی  و آلمانی شتند  انگلی شور . پندا شخص  را خود های ایالت آلمان ک شورهای  و نمود م سه،  ک سپانیا  فران سما  پرتغال و ا  عنوان به ر

کشورهای شرق میانه، شامل سوریه، عراق، اردن، فلسطین، کویت، عربستان و همچنین سرزمین         .اند شده  شناخته  مستقل  کشوری 

تونس، ســودان، اتیوپی، های عظیمی از قاره افریقا شــامل مصــر، لیبیا،  های ســمرقند و بخارا، کشــورهای آســیای میانه و نیز بخش

شور حکومتی   1924 سال  از قبل تا محدوده این در … و سومالیا، مراکش )المغرب(، موریتانیا  میالدی جزو قلمرو عثمانی و یک ک

در نهایت در طول سـال های بعد از جنگ جهانی دوم، هر کشـوری بنا به ضـرورت دنیای امروز و بر     .اسـالمی محسـوب می شـدند   

طبیعی و مرزهای طبیعی محدوده های کشوری و حکومتی خود را مشخص نمود. بسیاری از کشورهای بزرگ به     اساس نشانه های   

ای بســیار مرز و مرزبانی دارای تاریخچهدر جهت دیگر باید توجه داشــت که،  .کشــورهای کوچک تر و جدا از یکدیگر تبدیل شــدند

شر از زمانی   ست. ب ست محدوده  کهن ا سته ا شه    ی تحت حاککه توان سازد در اندی ی حفاظت از آن بر آمده و میت خویش را مشخص 

ها کنترل های مختلف مرزهای قلمرو خود را تا حد امکان کنترل و مدیریت کند. اما، با شکل گیری حکومتسعی کرده است با روش

ها به خود اختصاص داد و حکومتهای قلمرو کشورها جهت برقراری نظم و امنیت جایگاه برجسته و پر اهمیتی و حفاظت از محدوده

اند که ساخت دیوار چین، هاردین، دیوار گرگان و ... از  ها و مرزهای قلمرو خود کردههای مختلف سعی در کنترل محدوده به صورت 

است  هایی از این انسداد مرزی در عصر حاضر نیز مشهود      ها شواهدی بر این مدعا در ادوار گذشته است؛ البته نمونه   سوی حکومت 

سطین، دیوار          که نمونه ستی با فل صهیونی شورهای یمن و عراق، دیوار حایل رژیم  ستان با ک های بارز آن عبارتند از دیوار مرزی عرب

شه       شت زمان اندی ستان و .... با گذ سیه، هند و بنگالدش، ایران و پاک ستیابی به کنترل و  ها و تالشمرزی اکراین و رو هایی جهت د

ست تا حکومت     مدیریت بهینه مرزها سعه پیدا کرده ا صورت گرفته در طول زمان تو ها بتوانند کنترل و مدیریت  با توجه به تحوالت 

ــه       ــورت گرفته در عرصـ ــرفت های صـ پرور، نیا و جان  های مختلف فناورانه و علمی هماهنگ نمایند )حافظ        مرزهای خود را با پیشـ

رگذاری گســترده ای که بر یکدیگر دارند ضــمن بحث مشــخص کرده حدود بر این مبنا، کشــورهای هم مرز با توجه به اث (.4:1392

سیا با توجه      ستند که آن آن را کنترل و مدیریت کنند. در این میان، منطقه جنوب غرب آ شترک بین خود، نیازمند آن ه مرزهای م

ستراتژیگ، ژئواکونومیک و ژئوکالچری که دارا می    سته ژئوپلیتیک، ژئوا سائل و     به اهمیت و جایگاه برج شند از نظر مرزی دارای م با

سایر قدرت ها مرزهای تحمیلی را در این محدوده            ستان، ایاالت متحده و  شورهایی نظیر انگل ستند چرا که ک شکالت متعددی ه م

صورت های          شاره کرده که به  ستان ا شور عراق و عرب شکل داده اند. از جمله این مرزها می توان به مرزبندی بین ک سیم کرده و    تر

ست.  بر             شکل داده ا شکالتی را بین آنها  سائل و م ست و م شده ا سبب  سائل امنتی متعددی را بین دو بازیگر  مختلف چالش ها و م

این مبنا در تحقیق حاضـر تالش خواهد شـد ضـمن بیان کلیتی از مرزهای بین دو کشـور عراق و عربسـتان به چالش ها و مسـائل        

 پرداخته شود.  امنیتی بین دو کشور در طول مرزهای آن
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 مبانی نظری -2

 مفهوم مرز -2-1

ساختن محیط پیرامون خود، به گونه      شخص  سان برای م شد، ناچار به        ان شته با سایگان آن تداخل ندا ستره فعالیت هم ای که با گ

سترش یافته این مفهوم خط      ست. نوع گ ست یا قلمرو خود ا پیرامونی  تعیین خطوط قراردادی در بخش پایانی و پیرامونی محیط زی

خوانده می شــود « مرز»ســازد و جنبه ســیاســی پیدا می کند که اســت که بخش پایانی گســتره فعالیت یک ملت را مشــخص می

ــت که با خط باریک و نازکی دو دولت را از هم  40: 1381)مجتهدزاده،  ــانه های تفکیک دولت های جدید اس (. خطوط مرزی از نش

(. به بیانی متفاوت شاید بتوان گفت،  300: 1381ه سیاسی آنها را نشان می دهد )حافظ نیا،    جدا می کند و قلمرو رسمی اعمال اراد 

کند. مرز عامل تشخیص و  مرزها خطوطی هستند که حدود بیرونی قلمرو سرزمین تحت حاکمیت یک حکومت ملی را مشخص می   

ست )حاف        شور از دیگر واحدهای مجاور آن ا سی یا یک ک سیا شکل  طور کلی تعیین  مرزها به(. 69: 1385نیا، ظجدایی یک واحد مت

سی هستند و کشورها و دولت      سیا سازند.  کنندة حدود و قلمرو حاکمیت و مالکیت یک دولت یا نظام   به وها را از یکدیگر متمایز می

شته مرز                 ست. در گذ سی دیگر ا سیا ستقل از واحدهای  سی و م سیا شکل  شخیص یک واحد مت ضایی، عامل ت به عنوان پدیدهای ف

  (.15: 1394فت )پیردشتی، ر کار میمعنای سرحد و حد و فاصل دو قلمرو مستقل به

 امنیت مرز -2-2

ــور و قانونی کردن تردد             مفهوم امنیت مرزی به معنای جلوگیری کردن از هر گونه اعمال خالف قانون در طول مرزهای یک کشـ

های مجاز مرزی است. بدیهی است امنیت مرزها نی و از طریق دروازهاشخاص، حمل و نقل کاال و حیوانات اهلی با رعایت ضوابط قانو

ــتوانه ــتم  پش ــیس ــت و هرگونه ناامنی در مرز قادر خواهد بود در س ــور اس های ای محکم برای امنیت با ابعاد متنوعش در داخل کش

ت مطلوب قادر است در حد خود در  اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و نظامی داخل کشور اخالل ایجاد نماید و در مقابل، امنی    

سته       سیار برج سهم ب شور  صاص دهد )خطابی،  امنیت مرزی و داخلی ک شت، در دیدگاه   85: 1374ای را به خود اخت (. باید توجه دا

شده است اما با توجه به تحوالت صورت گرفته    سنتی امنیت مرزی بیشتر مبتنی بر صیانت از مرز در مقابل تجاوز بیگانه تعریف می   

های متنوعی از تهدیدات ســیاســی، اقتصــادی، فرهنگی،  های اخیر تهدیدهای مرزی صــرفاً جنبه نظامی ندارد و دارای جنبهدر دهه

شامل می   شت که، مقوله امنیت مرزها از   69: 1396شود )جان پرور،  زیست محیطی، فناوری و غیره را  (. از سوی دیگر باید توجه دا

زه های امنیتی و دفاعی اســت که در دو دهه اخیر به لحاظ ماهیتی و کارکردی دچار تغییراتی جمله مباحث مهم نظری و عملی حو

شده است. از نظر مرجعیت امنیت مرزی، عالوه بردولت ها، مردم و جمعیت های ساکن در مناطق مرزی، افراد و کاالیی که از مرزها    

ــود. امنیت مرزی از آن جهت اهمیت  ــامل می ش ــط بین امنیت داخلی و   عبور می نمایند را ش ــاعف پیدا می کند که نقش واس مض

خارجی دارد و پاشنه آشیل دولت ها محسوب می گردد. سمت گیری تهدیدات از کانون های بیرونی، نقطه آسیب پذیری حاکمیت       

شات و امواج منفی        شع سایگان رو به تیرگی بگذارد مرزها اولین الیه جذب ت ست و هر آئینه روابط فی مابین هم شند، لذا   ها می با

 (.119: 1391دولت ها بیش از هر موضوعی به امنیت مرزها می پردازند )حیدری و همکاران، 
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ــیفی       ــلی این تحقیق، با توجه به ماهیت نظری آن توصـ ــت و برای گردآوری و فیش برداری آن از اطالعات    -روش اصـ تحلیلی اسـ

ست. این تحقیق با توجه به رویکرد جغرافیایی    کتابخانه شده ا ستفاده  سوال      -ای، میدانی و اینترنتی ا سی آن تالش دارد به این  سیا

 اصلی پاسخ دهد که چالش های امنیتی مرزی بین دو کشور عراق و عربستان کدام ها هستند؟ 

 محیط شناسی تحقیق -2-3

، این کشور از جنوب با عربستان سعودی و کویت، از غرب با اردن و سوریه و از   عراق کشوری در خاورمیانه و جنوب عربی آسیا است   

سترده عراق          ست، عراق در منطقه جنوب خود، مرز آبی کوچکی با خلیج فارس دارد. گ سایه ا شمال با ترکیه هم شرق با ایران و از 

ست اما، عر         317438 سیری ا ست و هموار و گرم سرزمین پ شتر  ست، بی شورهای دارای منابع   کیلومتر مربع ا اق یکی از بزرگترین ک

 نفت می باشد.  

صد مردم عرب،   75جمعیت عراق حدود  صد کرد و حدود   20در شیعه،     60در صد مردم عراق  سنت و     38در صد اهل  صد   2در در

شهادت        ستند. عراق محل زندگی و  سایر ادیان ه سیحی و پیروان  شهرهای نجف، کاظمین، کربال و      6م ست و  شیعه ا سامرا   امام 

زیارتگاه جهان است. عراق کشوری است با قومیت های گوناگون و ساکنان آن را عرب، کرد، ترکمن، آسوری، کلدانی، مندایی و غیره 

شکیل می دهند )اکبرزاده و همکاران،   ستند که دارای     96: 1397ت ستان ه شور عراق و عرب (. مرزهای مورد نظر یعنی مرز بین دو ک

 ی است و تا یکی دو دهه گذشته در قالب سرحدات مرزی بودند و عالمت گذاری نشده بوده است.  مسائل و مشکالت مختلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یافته های تحقیق -4

 بازگشایی گذرگاه عراق و عربستان   -1-4

ــت پرده ریاض -در بیانیه ای از زوایای دیگری از همکاری بغداد  وزارت خارجه عراق ــوص دوطرف که کرد اعالم و برداش  12 درخص

ستان و دیدار با        .مورد توافق کرده اند سعودی به بغداد درچارچوب کمیته هماهنگی عراق و عرب سفر هیئت وزاری  این توافق درپی 

ادامه همکاری و هماهنگی در مسائل سیاسی و    "راساس بیانیه وزارت خارجه عراق،  . ب تالکاظمی و رئیس پارلمان عراق صورت گرف 
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بین عراق و عربســتان، تقویت همکاری امنیتی و اطالعاتی در زمینه « عرعر»می، تســریع در بازگشــایی گذرگاه مرزی امنیتی و نظا

ستان، همکاری در زمینه         شور عراق و عرب شت تفاهمی امنیتی بین وزارتخانه های ک ضای یاددا سریع در ام مبارزه با جرم و قاچاق، ت

چوب یادداشــت تفاهمی که بین دوطرف در زمینه فرهنگی امضــا می شــود و نیز های نظامی از طریق تمرین های مشــترک در چار

شور    سته نظامی در دو ک شمار می رود    12از موارد  "افتتاح مرکز واب شده به  ساس این بیانیه،   .گانه یاد  تداوم حمایت از تالش "برا

ــدداعش های عراق برای همکاری با ائتالف بین المللی  ــمچ یک تدوین برای تالش و ض ــترک انداز ش ــائل زمینه در مش  منطقه مس

 (/https://www.irna.irرود ) می شمار به دوطرف توافق مورد دیگر موارد جمله از( یمن و لیبی ترکیه، سوریه، فلسطین، مسئله)

  عربستان و عراق یبر روابط اقتصاد« عرعر»گذرگاه  ییبازگشا راتیتأث -4-2

هنگام اشغال کویت توسط عراق بسته شد و فقط برای عزیمت حجاج عراقی به مناسک حج    میالدی به  1991گذرگاه عرعر در سال  

صادی میان دو       شایی این گذرگاه به عنوان اقدامی زیربنایی برای تقویت روابط اقت ستفاده قرار می گرفت، اما بازگ ستان مورد ا در عرب

تأسیس شده بود.عربستان و عراق     2017گرفت که در سال  کشور خیلی زود در دستور کار شورای هماهنگی عراق و عربستان قرار     

سترده        814دارای  صادی گ ستند. اما این دو غول نفتی اوپک از روابط اقت شترک ه ستند و به  کیلومتر مرز زمینی م ای برخوردار نی

ش         ستفاده دو طرف از مرز م صورت مانعی برای ا سی، ایدئولوژیکی و مذهبی همواره به  سیا ترک طوالنی به منظور عبارتی اختالفات 

وابسته به سازمان   Trading Economics  بر اساس آمار موسسه   ( ir97rahnama. )تقویت مناسبات اقتصادی عمل کرده است.   

سال       سعودی به عراق در  ستان  صادرات عرب سال    .میلیون دالر بوده 651,56معادل  2018ملل متحد،  ست. اما این روند از   2017ا

 رو به رشد بوده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جایگاه گذرگاه عرعر در توسعه روابط عراق و شورای همکاری -4-3

بازگشایی گذرگاه عرعر عالوه بر روابط دوجانبه قادر است نقش اتصال ترانزیتی عراق به کشورهای شورای همکاری و حتی بیشتر از        

وزارت دارایی عراق افتتاح گذرگاه عرعر میان عراق و عربستان را به عنوان شریان    آن اتصال شورای همکاری به مدیترانه را ایفا کند.  

ست.عراق می          شورهای حوزه خارج فارس به عراق ا صلی و مهم ک صیف کرده که دروازه ا صادی مهمی تو سازیِ  اقت خواهد برای باز

بپردازد. « شورای همکاری خلیج فارس»خود با  ها جنگ و ناامنی، به توسعة روابطهای ویران شده خود طی سالاقتصاد و زیرساخت

 2018در این مسیر گفت و گویِ راهبردیِ عراق با کشورهایِ عضو شورای همکاری خلیج فارس طرحِ جامعی است که از اوایلِ سال       

شورای همکاری با هدف دور کر        سیله ادغام عراق در  شورا و بدین و ضو آن  شورهای ع دن آن از ایران با هدِف بهبود روابط عراق با ک

سال      ست.کویت در  شده ا ست جذب کمک    2018آغاز  ش ست     های بینن ش سازی عراق را میزبانی و کرد و طی این ن المللی برای باز
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وزارت برق عراق از امضــای قرارداد  2019میلیارد دالری برای بازســازی عراق داده شــد. از طرف دیگر در ســپتامبر ســال  30وعده 

شبکة ارتباطی    شورای همکاری خلیج فارس خبر داد. طول این      ساخت دو  صال برق کشورهای  سازمان ات برای واردات انرژی برق با 

شبکة ارتباطی  ست که    کیلومتر پیش 300دو  شده ا کیلومتر آن در خاک کویت خواهد  220کیلومتر آن در خاک عراق و  80بینی 

ــتین مرحله   ــبکه در نخس ــال مگاوات انرژی برق پیش  500بود. این دو ش وارد مدار برق عراق خواهد کرد. این اقدام با   2022از س

نقش آفرینی و فشـــار آمریکا برای کاهش واردات برق عراق از ایران صـــورت گرفت که البته فارغ از امکان اجرایی شـــدن آن که با  

ــت و حتی مزایای واردات برق از             ــت، در آینده کوتاه مدت قابل تحقق نیسـ ایران با توجه خطرات کمتر   ابهامات زیادی روبه رو اسـ

 )دهد. .ها بســیار کاهش میامنیتی و نبود اختالفات ســیاســی و مذهبی قابلیت و شــانس جایگزینی برق ایران را برای ســعودی   
.ir97rahnama) 

 های امنیتی نفوذ عربستان در عراقها و نگرانیچالش -4-4

شد که برخی از جریان    شایی گذرگاه عرعر درحالی انجام  ضور         بازگ سی و دینی ح سیا سی عراق درباره پیامدهای امنیتی،  سیا های 

ــدار می  ــرمایه گذاری هش ــتان در قالب س ــور را تهدیدی برای امنیت ملی عراق میعربس ها  دانند. یکی از این گروهدهند و این حض

های مقاومت اسالمی از نزدیک  گروه "است که صریحاً از گسترش روابط ریاض و بغداد انتقاد کرد و هشدار داد که      "أصحاب کهف "

ستان در عراق بر موضوع فعالیت     ."هر حرکت دشمن سعودی را در مرز عراق زیر نظر دارند     نقطه ثقل انتقادات به باز شدن پای عرب

سان   برخی رابطه این در های تروریستی در عراق تکیه دارد که  گروه هزار تروریست   15 دستکم  که گویندمی عراقی امنیتی کارشنا

ــدند و   ــتی را در عراق مرتکب ش ــعودی انواع جنایت تروریس ــور منفجر  5س هزار نفر از آنها خود را در عملیات انتحاری در این کش

ستند و هم در میان افکار عمومی از         کردند. گروه سی ه سیا سزایی از قدرت  سهم ب ستان که هم در دولت و پارلمان  های مخالف عرب

ها را اعزام و ساز ایجاد این ناامنی عنوان کرده که تروریست  گسترده برخوردار هستند، دولت عربستان سعودی را زمینه    وزن و اعتبار 

 مقابله برای عراق در گذاریسرمایه  از ریاض هدف دیگر بعدی از بندد.یا دستکم چشم خود را به روی گسیل شدن آنها به عراق می    

 فقید خارجه وزیر الفیصل  سعود  به منصوب  سخنی . باشد می بغداد -ریاض روابط توسعه  هایالشچ از دیگر بخشی  خود ایران نفود با

ستان  شته،  سال  سی  طی عراق در خود کمرنگ نقش جبران برای ریاض که دارد وجود سعودی  عرب صتی  هر از باید گذ ستفاده  فر  ا

شرایطی است که تهران در طول سالهای پس از اشغال عراق، عالوه      .این در کند کمک ایران ایمنطقه نفوذ با مقابله در بتواند تا کند

صلی بغداد            شغالگران، متحد ا ضور ا ستقالل حاکمیتی عراق در برابر ح ضی در برابر تحرکات تجزیه طلبانه و ا بر دفاع از تمامیت ار

ها برای کار عمومی عراق به تالش ســعودیها و افبرای رویارویی با تروریســم و ایجاد امنیت در این کشــور بوده اســت. بنابراین گروه

ــادی عراق دیده     نگرند.بغداد را با عینک بدبینی می -تأثیرگذاری بر اتحاد تهران ــکالت اقتص ــتان راه نفوذ خود را از معبر مش عربس

سرمایه      ست و نیاز مبرم به جذب  صادی مواجه ا ست. عراق با بحران اقت شور با اینکه دو ا مین تولید کننده  گذاری خارجی دارد. این ک

بزرگ بزرگ نفتی اوپک است اما عالوه بر کاهش قیمت نفت، زیرساخت های نفت و گاز این کشور به شدت منسوخ شده و ناکارآمد        

گذاری اسـت. بر این اسـاس الکاظمی در برنامه   اسـت. ناامنی و وجود فسـاد گسـترده در سـیسـتم اداری موانع دیگر جذب سـرمایه      

صادی خود    صالحات اقت ضاء( در آوریل   ا سفید )الورقه البی سرمایه      2020که با عنوان مقاله  ست تا  شده تالش کرده ا شر  گذاری منت

با این حال راه عربستان برای گرفتن جای پای ایران در  های خارجی از جمله حمایت عربستان از انرژی و کشاورزی را پیگیری کند.

توانسته است خود را به بازیگر مهمی در عرصه اقتصادی عراق تبدیل کند. ایران   2003اقتصاد عراق بسیار دشوار است. ایران پس از     

ــر باز و فعال هســتن  9و عراق دارای  ــاس اعالم موســســه  گذرگاه مرزی هســتند که از این تعداد پنج گذرگاه در حال حاض د. بر اس

ــنال تریبون ایران  ــال    25فاینش ــال در س ــد از بازار وارداتی عراق را در س ــاص داده که بنا بر گفته ایرج  2019درص به خود اختص

و نیم میلیارد دالر بوده است. این در حالی است که عربستان خود کشوری مصرفی         12مسجدی سفیر ایران در عراق رقمی معادل   

ــت و اقت ــتند بلکه کامالً رقیب می  اس ــتان و عراق نه تنها مکمل نیس ــاد عربس ــتان خود اکنون با کاهش   ص ــند. همچنین عربس باش
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شیوع همه  شگری و زیارت و همچنین هزینه درآمدهای نفتی و تأثیرات  های جنگ یمن عمالً دچار بحران گیری کرونا بر بخش گرد

ست و توان اجرای کردن وعده    سری بودجه ا ضوع را می   های خود ک شت. نمود این مو ستانی   را نخواهد دا ضایتی پاک ها از توان در نار

ــاهده کرد همانگونه که وعده کمک   عدم پایبندی ریاض به وعده ــالم اباد مش ــادی به اس میلیارد دالری به بغداد   1های کمک اقتص

 (.  ir97rahnama.) تاکنون عملی نشده است

 در عراق یساز تیضرورت امن -4-5

ــ تی بات و امن ث تی اهم ــدام حسـ  و توجه  قابل   منظرمنتقد جهان از چند     تی آن بر امن یگذار  ریتاث  زانیو م نیدر عراق پس از صـ

 :است بررسی

شناخت  نکهینخست: ا  شکاف ها  یکییموزا یبا بافت اجتماع یعراق از منظر جامعه    ییباال یها تیاز قابل یو فرقه ا یمتعدد قوم یو 

 .ها به سراسر منطقه بر خوردار است یثبات یها و ب یناامن ،یاجتماع یانتقال تنش ها یبرا

 هیو ترک یعرب ی. کشــورهارانیمنطقه از جمله ا گرانیاز باز یعیوســ فیط یعراق با منافع و برداشــت ها ی: اینکه تحوالت دروندوم

 .ات در سطح منطقه شودالفاختدید تواند موجب تش یکشور م نیا یداخل یها یریمناقشات و درگ نیخورده است. همچن وندیپ

ــوم: ا متحده  االتیا یعنی ؛یجهان یاز قدرت ها یکی ،یآن با منافع و اعتبار جهان تیعدم موفق ای تی در عراق و موفق تی امن جادیسـ

 .دارد یدر پ یالملل نیب تیو امن استیس یعمده برا یامدهایعراق پ تیمنامنظر،  نیمرتبط است. از ا

 کی تیثبات و امن جادیکند که در آن ا یم جابیرا ا یطیشر ا آن یو جهان یمنطقه ا یامدهایپ ایاساس، تحوالت عراق به دن نیبر ا

خواهد  یدر پ یناگوار جیدر ان نتا ریعمده همراه است و هر گونه تأخ ییها تیو حساس  تیکه با فور یاست. ضرورت   یضرورت اساس   

شت . با ا  ستلزم همکار  تیثبات و امن جادیوجود، ا نیدا شارکت باز  یدر عراق م سطوح مختلف د دمتع گرانیو م  ،لیخاد و مؤثر در 

 .(1390. یاست. )واعظ یو فرامنطقه ا یمنطقه ا

 

سین به کویت، گذرگاه مرزی           صدام ح شور پس از حمله  صادی دو ک سی و اقت سیا سال  « عرعر»پس از قطع روابط  سته   1990از  ب

شهر     شده بود. این   شده و به  ستان انبار واقع  سعودی متصل می    « عرعر»گذرگاه در ا ستان  سال       .شود در عرب سعودی در  ستان  عرب

سفارت خود را در بغداد بازگشایی کرده و کابینه سعودی نیز ایجاد کمیسیون مشترک تجاری با عراق را تصویب کرده است.          2015

صطفی کاظمی     ستان همچنین در توافق با دولت م شده تا  عرب سال     3متعهد  سری بودجه  در  2020میلیارد دالر وام برای جبران ک

بغداد و ریاض پیشــتر از تشــکیل  .گذاری کندواقع در غرب بغداد، ســرمایه« عکاس»اختیار دولت عراق قرار دهد و در میدان گازی 

ــرکت  ــتراتژیک بین دو ملت خبر و کمک شـ ــوراهایی برای تقویت روابط اسـ ــعودی به بشـ ــازی عراق خبر داده بودندهای سـ   ازسـ

(euronews) 

 عراق یمل تیامن یبرا یاز خطر سعود یعراق لگرانیهشدار تحل -4-6

سترده ای به نوع رویکرد               صادی عراق انتقادهای گ سی، امنیتی و اقت سیا شد که محافل  شدن این گذرگاه درحالی انجام  شوده  گ

صادی دولت   صطفی الکاظمی »اقت شور   « م ست وزیر این ک سی و دینی     .مطرح کرده اندنخ سیا این محافل درباره پیامدهای امنیتی، 

 هشدار  کشورشان   با برخورد در آن بد سابقه  به توجه با  حضور عربستان در قالب سرمایه گذاری در عراق و باز شدن پای این کشور     

ضور  این و دهندمی شدار می       .دانند می عراق ملی امنیت برای تهدیدی را ح سان ه شنا شدن گذرگاه عرعر    کار شوده  دهند که گ

خطری دو چندان برای عراق به شمار می رود زیرا این گذرگاه از طریق بزرگراه به استان کربالی معلی و مرزهای سوریه متصل می      

 تهیکم یدر راستا  یعراق و عربستان سعود  همچنین .شود و این امر می تواند فعالیت تروریست ها را در عراق و سوریه تشدید کند    
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ها در عراق بحث و گفت وگو کردند   یسعود  یگذار هیسرما  یبرا اضی( در ر99مهرماه  23اکتبر گذشته )  14مشترک دو جانبه در  

ســرمایه گذاری با  .این مختلف در عراق پرده برداشــته شــد یعربســتان در طرح ها یدالر اردیلیم 2,9 یگذار هیکه در آن از ســرما

اقتصادی و دینی از جمله شخصیت های سیاسی، نمایندگان پارلمان و کارشناسان اقتصادی و           واکنش تند محافل سیاسی، امنیتی،  

 .امنیتی روبرو شده است

ستان در عراق چیزی جز        « عباس العرداوی» سرمایه گذاری های عرب ست که تاکید می کند اکثر  سی عراقی ا سیا از جمله تحلیلگر 

شویی " ست  "پول سرمایه گذریها تهدیدی برای امنیت و   این تحلیلگر عراقی به جنبه  .نی شاره و تاکید می کند: این  های امنیتی نیز ا

وی خاطرنشان کرده، مناطقی که   .سالمت عراق به شمار می رود، زیرا قرار است در اماکن و محل های مهم و حساسی صورت گیرد      

ست؛        سرمایه گذاری در آن را دارد، در جنوب و غرب عراق واقع ا صد  ستان ق ست  مناطقی همان این عرب صل  که ا سته  بین حدفا  ه

 دارد. قرار عراقی امنیتی نیروهای و آمریکایی نظامیان و داعش تروریستی گروه های

سعودی در بیابان های         « زینب ثابت الطائی» شرکت های  سرمایه گذاری های  ستمدار عراقی نیز به نوبه خود درباره  سیا تحلیلگر و 

ستان   ست    در جنوب عراق« المثنی»ا شدار داده ا سرمایه گذاری را   .ه سیار "وی این  ستعمارگری  و خطرناک ب  سرمایه  جای به ا

 ."داشت خواهد عراق راهبردی زیرزمینی های سفره و عراقی کشاورزان برای بزرگی زیان که داند می گذاری

شناس امن  «یالخزعل ثمیه» سرما   زین یعراق یتیکار ست:  ستان بدنبال انجام آن در برخ  یگذار هیمعتقد ا ستان   یکه عرب از مناطق ا

صرفا طرح    یها ست،  سا  یبرا ییکایآمر یعراق ا  یبمب گذار یبرا ییگاههایمناطق به پا نیا لیو تبد گانشیجدا کردن عراق از هم

  عراق است. یبرا یبزرگ یتیامن دیعربستان تهد یگذار هیکند: سرما یم دیتاک یو .استها  ستیکردن خودروها و جذب ترور

از برآیند گفته های تحلیلگران عراقی اینگونه برمی آید که هدف عربستان تنها در همکاری اقتصادی خالصه نمی شود، بلکه در پس      

از منظر سیاسی، محافل سیاسی عراق به پیشینه بد عربستان در برخورد با          است.  پرده به دنبال رسیدن به اهداف سیاسی و امنیتی   

بعد از سرنگونی رژیم صدام اشاره می کنند و می گویند که ریاض در طول دوره بعد از صدام نسبت به فرایند سیاسی این کشورشان 

کشــور موضــع منفی اتخاذ کرد و کارشــکنی های زیادی در قبال نظام جدید ســیاســی این کشــور انجام داد و تا ســالها از حضــور  

صادی در عراق در نهایت        این محافل  .دیپلماتیک در بغداد خودداری کرد سرمایه گذاری اقت ستان در قالب  ستند که عرب نگران آن ه

نظام سیاسی عراق را زیر فشار قرار دهد و درصدد باج خواهی برآید؛ بویژه که عراق هم اکنون به خاطر سالها اشغال خارجی و از بین 

ی داعش با بحران اقتصادی شدید و بیکاری فزاینده ای روبرو رفتن ساختار زیربنایی در نتیجه این اشغالگری و فعالیت گروه تروریست  

در بحث امنیتی نیز محافل امنیتی عراق از برهم خوردن ثبات و امنیت کشورشان با ورود عربستان نگران هستند و به پیشینه   .است 

صر تروری          شته هزاران عن سالهای گذ ستان در طول  شاره می کنند و می گویند که عرب شور ا هزار  15ست از جمله بیش از  بد این ک

آنها معتقدند عراق باید امنیت ( www.irna.ir) .تروریســت انتحاری را وارد عراق کرد که دســت به کشــتار ملت این کشــور زدند 

 .خودش را در مرزهای عربستان باال ببرد تا مانع نفوذ آنها شود
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 نتیجه گیری -5

درحالی انجام شد که محافل سیاسی، امنیتی و اقتصادی عراق انتقادهای گسترده عرعر  گذرگاه  گشوده شدن همانطور که بیان شد، 

محافل سیاسی، امنیتی، اقتصادی     و .نخست وزیر این کشور مطرح کرده اند  « مصطفی الکاظمی »ای به نوع رویکرد اقتصادی دولت  

شتند. چون      و دینی ستان در عراق دا سرمایه گذاری های عرب سلط بر     عرواکنش تندی به  سرمایه گذاری به دنبال ت ستان به بهانه  ب

 ی عراقکارشناس مسائل نظام   سازد.  لیخود تبد ة، عراق را به مستعمر "یگذارهیسرما "قصد دارد تحت پوشش   و  خاک عراق است 

ــت نهیزم نیدر ا ــرمایهعراق به پروژه که معتقد اس ــابه آنچه از گذاری خارجی نیاز دارد، اما طرحهای س ــتان  هایی مش ــوی عربس س

 .شود به ایجاد شکافهای داخلی در عراق منجر خواهد شدسعودی دنبال می

شناس امن  سرما    زین یعراق یتیکار ست:  ستان بدنبال انجام آن در برخ  یگذار هیمعتقد ا ستان ها  یکه عرب ست،   یاز مناطق ا عراق ا

کردن خودروها و  یبمب گذار یبرا ییها گاهیطق به پامنا نیا لیو تبد گانشیجدا کردن عراق از همسا  یبرا ییکایآمر یصرفا طرح 

ست  ست یجذب ترور شود که           .ها ا ست عملی  سط رژیمی قرار ا سیار خطرناکی دارد؛ زیرا تو ستان، تهدیدهای امنیتی ب پروژه عرب

سیب زدن به امنیت و ثبات عراق دارد    سال     .سوابق متعددی در آ سال های بعد از جنگ آمریکا از  میالدی به  2003عراق در طول 

عربستان  یگذار هیسرما .بعد قربانی هزاران عملیات تروریستی سعودی بود که با ورود به عراق دست به کشتار مردم این کشور زدند

 نیشتر یاز ب ریاخ یمناطق در طول سالها  نیزند؛ خصوصا که ا   یمناطق را برهم م نیا تیدر مناطق جنوب و مرکز عراق ثبات و امن

 داده است. یدر آنجا رو یستیردار بوده و کمتر حادثه تروربرخو تیامن

    

 مراجع

با تأکید  1392تا  1384(. روابط خارجی ایران و عربستان در سال های 1397اکبرزاده، فریدون ) -

 بر تحوالت عراق. فصلنامه تخصصی علوم سیاسی. سال چهاردهم. شماره چهل و دوم.

 . 112(. مفهوم مرز و سرحد وسیر تحوالت آنها. مجله رشد آموزش جغرافیا. شماره 1394پیردشتی،حسن ) -

 (. نگرشی نو به مطالعات مرزی )مفاهیم، اصول و نظریه ها(. تهران: انجمن ژئوپلیتیک ایران. 1396جان پرور، محسن ) -

 رات سمت.(. جغرافیای سیاسی ایران. مشهد: انتشا1381حافظ نیا، محمدرضا ) -

-افغانستان. فصلنامه و ایران مرز المللی: بین مرز کارکردی (. تحلیل1385محمدرضا ) نیا، حافظ -

 .2 ش  10 یدوره مدرس. ی

(. مرزها و جهانی شدن با نگاهی کوتاه به مرزهای 1392پرور، محسن )نیا، محمدرضا و جانحافظ -

 ایران. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 (. مرزبانی. تهران: انتشارات معاونت آموزش ناجا1374غالمحسین )خطابی،  -

 (. جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی. چاپ اول. تهران. انتشارات سمت.1381مجتهدزاه، پیروز ) -

 (،نقش سیاست های راهبردی.1390واعظی، سید مجتبی ) -

- www.irna.ir 

- www.tasnimnews.com 

- rahnama97.ir -  per.euronews.com 
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 تحلیل ژئوپلتیک جایگاه قفقاز در منطقه گرایی نوین ایران

 1رییس مرکز تحقیقات اقتصاد سیاسی ، واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسالمی ، رشت ، ایران ،عمران علیزاده

 تکارشناس ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه ازاد اسالمی واحد رش، حمید یحیی پور
      

 

 چکیده 
و تجزیه آن که سبب  ایجاد منطقه ای جدید بنام منطقه قفقاز در کنار مناطق خزر،  1991پس از فروپاشی شوروی سابق در سال

اوراسیا و آسیای مرکزی گردید فرصت جدیدی برای بازیگران منطقه ای بوجود آورد تا در راستای اهداف ژئوپولیتیکی خود در منطقه 

 . قفقاز )جنوبی( حضور پیدا کنند

از آنجایی که کشورهای قفقاز )جنوبی( از لحاظ همسایگی و تمدنی در سالهای نه چندان دور جزئی از ایران بوده است  و دارای 

پیوندهای تاریخی قابل مالحظه با ایران می باشد ، باعث شده است ایران در کنار دیگر بازیگران منطقه بدنبال جایگاه مناسب در 

 این طریق اهداف ژئوپولیتیکی خود را در این منطقه جامة عمل بپوشاند. منطقه قفقاز باشد تا از

تحلیلی ضمن بر شمردن بازیگران در عرصة منطقه گرایی قفقاز و اهداف –در این تحقیق سعی شده است با استفاده از روش توصیفی 

دهیم که منطقه قفقاز به چه  دالیلی در منطقه آنها به تحلیل جایگاه قفقاز در منطقه گرایی ایران بپردازیم و به این سوال پاسخ 

 گرایی ج.ا.ایران دارای اهمیت بوده است.؟

پس از بررسی و مطالعه الزم به این نتیجه می رسیم که ایران به جهت داشتن منافع مشترک دریایی، فسیلی و همچنین دین و 

امه های راهبردی دارد  و در راستای آن سیاستهایی را مذهب مشترک  و تالش در جهت کاهش نفوذ تروریسم برای منطقه قفقاز برن

 اعمال می کند.

 

 : منطقه گرایی ، منطقه قفقاز ، منطقه گرایی نوین ایران ،منطقه خزر، منطقه اوراسیاکلمات کلیدی

 

 

 

1- Biopolitic2000@gmail.com 
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 مقدمه و بیان مسأله

واگرایی کشورها در راستای رسیدن به اهدافشان می گردد در نظام بین الملل تحوالت ژئوپلیتیک مناطق، موجب ایجاد همگرایی و 

نیز حکومتها برای حفاظت از منافع مادی و معنوی خود بدنبال ایجاد فرصتها و دور شدن از تهدیداتی هستند که ممکن است ادامه 

المللی پس از جنگ جهانی دوم در اروپا  همکاری بینعنوان تجلی و نمود  گرایی به طقهمسیر آنها را با چالشهایی روبرو نماید . من

های جغرافیایی دیگر مانند آمریکای التین و آسیای جنوب شرقی گسترش یافت. پایان  تدریج این فرایند در حوزه آغاز شد. ولی به

. تشکیل فراهم ساختگرایی نوین  جنگ سرد و نظام دو قطبی فرصتها و امکانات جدیدی را برای تثبیت، تقویت و توسـعه منطقه

جمهوری های خود مختار و کشورهای مستقل که جزئی از مناطق آسیای مرکزی ، قفقاز و خزر را تشکیل می دهند از آن دسته اند 

به نحوی که وجود فرصتهای بالقوه بسیار در این منطقه جدید بازیگران بسیاری را بر آن داشت تا به جهت حضور در آن و بهره بردن 

ظرفیتهای این منطقه در راستای اهداف خود اقداماتی را انجام دهند این بازیگران شامل خود کشورهای تازه استقالل یافته ، ایران  از 

و روسیه بعنوان بازیگران سنتی و همچنین بازیگران فرا منطقه ای مانند هند، چین ، ترکیه ، ایاالت متحده، رژیم صهیونیستی،عربستان 

ه ای یژل وصوو اپیوست ع قووبه ان یراسالمی ری اجی جمهورسیاست خادی در بنیاات تغییر، سالمیب انقالع اقووبا. و ... می باشند

  دـنده ارـتجربه کرا تی وکیف متفاو کم ن گوناگوی هانگفتماده رـب خـقالل در وـصان ـیا .تـشکل گرفان یراجی رسیاست خادر 

ت ـسیاسب چوراـچدر ین منطقه ، اجنوبی زقفقای هارکشول ستقالابا و سالمی ب  االـنقاز اه ـهبیش  از چهار  دت  ـگذشاز د ـبع .

زی سازباورت رـضو اله ـشت سـگ هـجنن اـا پایـبن همزما . یافت ان یراجی رسیاست خاه ای در یژه وجایگال، ماـه شـبه اـنگ

ل صوی اتاکتیک پیگیر، گفتمانیونل درتحو . ان رخدادیراسالمی ری اجی جمهورسیاست خادر گفتمانی ات تغییر، خلیدا

د.)عنایت ا... یزدانی، احسان مر نبواین ی از اجنوبی مستثناز قفقاان در رـیای اهـت منطقـه سیاسـکداد ر ـتغییرا جی رسیاستخا

مهم در (. لذا سوال اساسی که در این تحقیق بدنبال پاسخ به آن می  باشیم این است که مولفه های ژئوپولیتیکی 163، 92فالحی ،

قفقاز که در منطقه گرایی نوین ج.ا.ایران دارای اهمیت می باشد کدام است ؟که در پاسخ به سوال فوق فرضیه زیر مطرح می باشد 

که بجهت داشتن اشتراکات مختلف از جمله دریایی،  فسیلی )نفت و گاز( ، دین و مذهب و مبارزه با تروریست منطقه قفقاز در منطقه 

یران دارای اهمیت می باشد. هدف از این تحقیق این است که ج.ا.ایران به جهت تثبیت قدرت منطقه ای و حضور گرایی نوین ج.ا.ا

تاثیر گذار در منطقه باید ضمن هوشیاری و رصد تحوالت منطقه ای نسبت به اتخاذ تصمیمات بموقع و مناسب اقتدار خود را در این 

 منطقه پر از چالش حفظ نماید. 

 

 روش تحقیق

تحلیلی  –قیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی و جزء تحقیقات توصیفی تح

می باشد. نگارندگان ضمن بررسی و مطالعه و جمع آوری اطالعات به روش کتابخانه ای به طرح فرضیة اصلی در خصوص موضوع 

با ارائة چهارچوب نظری در زمینة موضوع و دستیابی به یافته های مرتبط و استدالل تحقیق در راستای مسألة تحقیق پرداخته و 

منطقی از یافته ها به بحث پراخته و نتیجة علمی بر پایة براهین متقن حاصل شد. در این  تحقیق سعی شده است از روش کتابخانه 

 آوری و ارائه گردد.ای و فیش برداری و رجوع به سایتها و فصلنامه های معتبر  مطالب جمع 
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 مبانی نظری

 قفقاز

-این منطقه شامل قفقاز شمالی که جزئی از روسیه است و شامل جمهوری های خود گردان چچن، داغستان، اینگوشتیا، کاراچای

ماورای قفقاز  آالنیا، و سرزمین استاوروپول: و قفقاز جنوبی یا-بالکاریا، سرزمینکراسنودار،آدیغیه، اوستیای شمالی-چرکسیا،کاباردینو

 قفقاز(-شامل کشورهای جمهوری آذربایجان، ارمنستان،گرجستان ()سایت ویکی پدیا

 :  موقعیت قفقاز1نقشه شماره 

 

 منطقه گرایی

ازنظر لغوی،همگرایی )منطقه گرایی( به مفهوم تشکیل یک کل بوسیله اجزاء است. همگرایی را ایجاد همبستگی نیز خوانده اند. 

هرچند تعاریف متعدد و گاه متعارض از همگرایی مطرح شده است ولی اساساً به یک انسجام قوی و روابط درون یک جامعه  یا درون 

و چند واحد سیاسی مربوط می گردد.همگرایی به لحاظ مفهومی، عبارت است از تقریب و نزدیک  یک واحد سیاسی و یا بین جوامع

شدن افراد به سمت نقطه ای مشخص که معموالً به عنوان هدف مشترک آنان شناخته می شود. در سیاست بین الملل، همگرایی 

اعمال اقتدار تام خویش برای رسیدن به هدفهای فرایندی شناخته می شود که طی آن واحدهای سیاسی به صورت داوطلبانه از
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مشترک، صرف نظر کرده و از یک قدرت فوق ملی ) که همان نهاد یا سازمان بین المللی است ( پیروی می کنند. انگیزه ی اصلی 

رایی دست یافتن دولت ها برای چنین همکاری های نزدیکی، دسترسی آنها به منافع و امکاناتی است که قبل از ورود به فرایند همگ

 (.13، 1399) نصرتی و احمدی دهکاء،  به آن برایشان غیر ممکن بود

 منطقه گرایی در سیاست منطقه ای نوین ایران

هرچند تبلور و ظهور همگرایی های منطقه ای به شیوه ی نوین و سازمان یافته در فضای دوقطبی دوره ی جنگ سرد تکوین یافت 

طبی زمینه را برای کشش ها و کوشش های نیروهای همگرایانه فراهم نمود و در نتیجه اشتیاق اما همین گرایشات و تمایالت ق

همکاری فوق ملی و باور ایجاد صلح پایدار منطقه ای و جهانی در سایه ی همبستگی و همگرایی کشورها هر چه بیشتر، ملت ها و 

های بشری پس از جنگ سرد سوق داد )نصرتی و احمدی  دولت ها را به سوی منطقه ای کردن و جهانی کردن باورها و اندیشه

ایران ، هم اکنون بیش از هر زمان دیگری به تحرک دیپلماتیک و برنامه ی استراتژیک نیاز دارد. بنابراین، توجه  (.111، 1399دهکاء، 

یران می تواند در ارتقای جایگاه جدی به این مهم و اتخاذ تدابیر هوشمندانه و عقالیی در شرایط کنونی در ارتباطات و مناسبات ا

منطقه ای و بین المللی آن مؤثر واقع گردد. ایران بصورت بالقوه از توانمندی های زیادی جهت نزدیکی بیشتر و همکاری با همسایگان 

مین منافع برخوردار می باشد. نکته ی مهم، شناخت این توانمندی ها و بهره گیری درست از آنها برای ایجاد همگرایی است تا تأ

مشترک میّسر شده و از این طریق زمینه های واگرایی که بعضاً منجر به تنش شده برطرف گردد. جهان در قرن بیست و یکم در 

حال تحول، و ساختار قدرت نیز در حال دگرگونی است که الزامات نوینی را بازتولید نموده و برآورد توانمندی های طبیعی و انسانی 

تژی های ملی، منطقه ای و جهانی جهت بقا و توسعه ی کشورها ضروری بوده و همکاری های منطقه ای و بین برای تدوین استرا

المللی را بیش از پیش الزم می داند. بدین ترتیب، داشتن درک درست از زمان برای کشورها یک اصل محسوب می گردد.   )همان، 

120 .) 

 

 یافته های تحقیق

 

 رجه ایرانجایگاه قفقاز در سیاست خا

پاشی وفراز ما پس د، اسالمی مهم بوب انقالای ارـب، تـشار داقرروی جماهیر شود تحااحاکمیت در مانی که ز، زهرچندمنطقه قفقا

ک شترـمن دـتمو یخ راـپیشینه طوالنی ت . ست ه ابر شداچندین برآن همیت ز، اه قفقاـمنطقی اـهری وـجمهل ستقالروی و اشو

ن نشادی یازحسیاستاش مونیاپیرزه وـرین حـمتـمهاز ی ـه یکـالمی بـسب االـنقاه ـد کـیکنـمب یجااین منطقه ان و ایرن ااـمی

مر با توجه به این است که ده اهم کرافررا جنوبی ز قفقادر قع ی واهارا کشوـستقیم بـمط اـتبن اراـمکروی، اوـی شـپاشوفر . هدد

د قتصاو اسیاست ر ختیازه ای در ااـنفس تـتر و مانوی فضاد، جه بواموآن ها با زهیگر حوان در دیراجی رهایی که سیاستخاودیتمحد

سئله ـن مـیاهمیت ، ا  1990ههز در دقفقادم هی مراخول ستقالو ابدن هماان از یرایپلماسی ه دستگادمسئولین  . ستار داده اقران یرا

ن گرجستان و منستان،  اراـبایجری آذروـه جمهـسل تقالـساکسب روی وپاشی شووفراز بالفاصله پس و ند دکرازه ای درک دـناا ـترا 
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ی و مرکزی سیات آمطالعا "ترویجی تحت عنوان -ای علمیمجلهو د ـیس شـه تأسـجرخادر وزارتتخصصی دی نها، جنوبیز قفقادر 

ین ابا ان یره ایدمتنـهدریخی راـسابقه تو یکسو ز از قفقادن لجیشی بوق اکه سوا چرد؛ نمور نتشاابه ز غاآ 1371از سال  "زاـقفق

ز، اـنسبت به قفقای منطقهو جهانی یهارتینکه قداکما دد؛ گرزاـباش یخیراـبه نقش تان یراکه د میکرب یجا، ایگرف دطرازمنطقه 

ت این منطقه اهمیت اـثبارتقرـسات ـجهدر هم ز مسائل قفقادر سالمی ری انقشمؤثرجمهو "د نشان داده اند ،وـخدی از اـیزز ـتمرک

متضمن امنیت و منافع ایران است . توجه به منافع و نگرانی های مشترک و بهره گیری از تمامی ظرفیتهای منطقه ای ،    دارد و هم

. با "(13، 1378بیش از  هر رویکرد دیگری ، منطقه را به صلح و ثبات رهنمون خواهد ساخت )مرادی ،

ای منطقهرت سه قدو پا ارویه دتحاو امریکا آجهانی رت قدن دو میای قابت شدیدن، رمنستان و ارگرجستان،بایجارآذرسهکشولستقالا

ش تال، هددپیوند ز با قفقانرا ناآند اکه بتوای مینهزها با تأکید بر رین کشوام از اهرکد . گرفتدر جنوبی ز قفقاان در یرو اترکیه ، سیهرو

یم رژکه آن ضمن  . ین منطقه تثبیت کنندنرا  در ااـفرهنگی شو یکی ژیدئولودی، اقتصا، اسیاسیذ نفوتا ند ج دادبه خرده ای گستر

، 1388)شفایی ، ت ـسده اوـحاصلنمزقفقادی را در یای زهاتاوردسدما ، اپیوسته، قابتان ردـه میـأخیر بـا تـد بـرچنـصهیونیستی ه

این کشورها از فروپاشی شوروی (. بطور کلی پس از استقالل کشورهای قفقاز جنوبی، روابط ایران با این کشورها و نگاه دولتردان 161

اجتماعی این کشورها و  –تاکنون با فرازو نشیب هایی همراه بوده اشت. با توجه به وضعیت جغرافیایی، فرهنگی و ساختار سیاسی 

 نزدیکی با ایران شرایطی را بوجود آورده و نیز منجر به کنش و واکنش هایی شده است که بطور خالصه می توان بدین شکل بررسی

 نمود: 

 نبایجاآذر-1

ر ترینکشورگبزمیلیون جمعیت ،  8بیش از ا ـبری ین کشوا . ستاشیعه مذهب ن و ستکه مسلمازاقفقازهحورتنهاکشون، بایجاآذر

ری وـطامپرازاشیـبخ،مانیانداردوزیرافرهنگی عمیقی باو تمدنی ، یخیرتای پیوندهان اـبایجآذر . رودیـمر ماـهشـوبی بـجنز قفقا

. ندگی میکنندآذری زجمعیت کیلومتر  مرز مشترک با آذربایجان دارد که در دو طرف مرز   700ایران تقریبا ست. دهابوانیرا

ده وـبن اـبایجری آذربر جمهوک، مشتری مینههازلیل دسالمی به ب انقالی ارـنظی و بیشترین تأثیر معنو، گونه که گذشتنهما

هیئت 1990ه نبوده . در بهار   پوشید، شتار داقرروی شود نقیاامانی که تحت ر زدسالمی حتی ب انقالای ابرن بایجاآذرت ـهمیا . تـسا

م ـاکو هـبرگ از وـبزسنپطرو مسکو ار از یددبر وه عال، سـت مجلـقویسـئ، رسنجانیـفرمی ـتهاشـیاسرنیبه ایرا

ن و اهمکیشاـبن اـبایجآذریخی رتا(. تعلق خاطر359، 81ن اهمیت آذربایجان برای دیپلماسی ایران بود)افشردی،هنشاـکدرـکاردـید

روی شوی بایجانیهااز آذرتقابل توجهیـجمعیروی، شوتحیالخرینسادرآکهدبوی بهحدن شاانییرن اهمخونا

، 81ان می رساندند و خواهان مالقات با روحانیون آذری ایرانی می شدند)افشردی،رـیاه ـبد را وـخو تند ـیگذشـمزیرـنعمامواز

که به مناسبت کشتار باکو شکل گرفت تظاهر کنندگان عکس امام  1990ه حدی بود که در تظاهرات (. این فرط اشتیاق ب365

(. که این مسئله ، حساسیت های بسیاری را در دیگر جمهوری 104، 1385خمینی ره را در میدان آزادی باکو برافراشتند.)احمدی ، 

که آن غم رسالمیعلیب انقالاسیاست ری، ین جمهول استقالز ااما پس های اتحاد جماهیر شوروی و در رسانه ها ایجاد کرد. ا

طی افری اهانیطی که جریااشردر حتی و ست ده ابواری صلحسن همجواتابع ، باشدلیکان، رادبایجاآذریطاست نسبت به شرـنامیتو

سالمی ب انقالی اتژیستهااستراتنها کوشش  . سته اثابت مانددی یاود زا حدـتان رـیات ـسیاس، دـندفعالیت میکران یراباکو علیه در 
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ت مقامای هایحتی بیمهرارد، موری سیاـبد و در وـالمیشـسب انقالن اشمنای دباکو به سون متمایلشداز ست که مانع ده اوـبآن رـب

ای ایران طی سال ه (.360 ،81افشردی،)گر بیفتدرکاانیراسالمیری اتا شاید حسننیت جمهو، نگریسته شدض غماه ایددبهآذری 

به طور فعال در جهت حـل و فـصل مـسالمت آمیـز بحران قره باغ، اقدام به میانجیگری کرد . اما از آن جا که آذربایجان  1992پس از 

تـصمیم بـه کـاهش سـطح همکاریها با ایران  1995تجربه بود، تحت فـشار آمریکـا و اسـرائیل از سـال  در مناسبات بین المللی، بی

میلیون دالر جهت کمک به انتقال آوارگان آذری مساعدت  20حالی بود که در جریان جنگ قره باغ، ایران بـیش از  گرفت . این در

 .(370 ،81افشردی،کرده بود)

 ارمنستان-2

در رابطه با جمهوری ارمنستان، پیشتر نیز اشاره کردیم که پس از فروپاشـی شـوروی، سیاستهای انقالب اسالمی تا حدود زیادی با 

سیاست های روسیه، هم آهنگی نـشان داده است. در واقع، آغاز روابط دو جانبه ایران و ارمنستان، مقارن اوجگیری درگیری ارمنستان 

و آذربایجان بر سر قره باغ بود . احساسات ناسیونالیستی آذری های ایران و همچنین ذهنیـات ایدئولوژیک نسبت به باورها و اعتقادات 

منجر به شـکل گیـری شـرایطی گردید که در نتیجه آن، شاهد رفتارهـایی بـا فـراز و نـشیب در مواضـع ایـران  مردم آذربایجان،

نـسبت بـه جمهوریهای قفقاز بودیم . فقدان استراتژی و الگـوی رفتـار ژئوپولیتیـک در دیپلماسـی و رفتار منطقه ای ایران مشهود 

رمنـستان نـه بـه شـکل روابط مستقل با یک کشور مهم همسایه، بلکه به عنوان تابعی از نحـوه بود . در این شرایط، روابط ایـران و ا

رفتـار آذربایجـان تنظیم شد . البته به دلیل نبودن حساسیت هایی نظیر آن چه در خصوص آذربایجـان وجـود داشت، نقش فاعلی 

ـه اقـدامات اساسی نمایندگی ایران در ارمنستان؛ فعالیت جهت انتخاب از جمل "ایران در ارمنستان، با توفیقات بیشتری همراه بود . 

، تالش برای ارتقای جایگاه ایران در ارمنـستان پـس از تنشهای  1378(  1999نمایندگان عالقه مند بـه ایـران در انتخابات خرداد )

ن جناح ها در ارمنستان و پی گیری سفر متقابل ارمنستان از طریق تالش برای برقـراری مجـدد وفـاق ملـی میا 1999داخلی سال 

سوی دیگر، ارمنستان در سالیان پـس از اسـتقالل بـه عنـوان اهـرم فـشار . از"(81،393افشردی،مقامات و هیئت های کـاری بـود)

ـسب استقالل این منطقه با توجه در روابـط بـا آذربایجان مورد توجه ایران قرار داشت . با این حال، اصرار ارامنه بر اشغال قره باغ و ک

به البی قوی آذری ها در ایران، تقویت هر چـه بیـشتر روابـط تهران ـ ایروان را با مشکل مواجه ساخته بـود . امـا وابـستگی و عالقـه 

امنه ایران، از طرف ارامنـه ایـران بـه سرزمین مادری شان ایران از یک سو و عدم پی گیری جـدی ارمنـستان در بهـره گیـری ا ز ار

در خصوص نقش ایران در بحران قره ( 47، 1385)مرادی،.است دیگر مانع از تبدیل آن بـه عامـل منفـی در روابـط دو کـشور شـده

باغ باید خاطرنشان کرد که جمهوری اسالمی در این خصوص نقش نسبتاً فعال و مثبتی را ایفا نمود تا این کـه در نهایـت، بـه عنـوان 

با ورود ایران به میانجیگری در بحـران قرهباغ، نفوذ ایران در منطقه، "ک میانجی بی طرف توسط طرفین دعوا پذیرفته شد . یـ

طلبی و تالش ایران برای ایجاد ثبات در دو کشور آذربایجان و ارمنـستان منطقه مورد توجه جهانیان و مردم  افزایش یافته و صلح

در بحران قره باغ، بیش از آن که به کشورهای روسیه، ترکیه و یا سازمان هـای بـین المللـی ."(439 ،1385)مرادی،منطقه قرار گرفت

سیاستمداران ارمنستان با توجه به واقع بینی و عالقه  "امیدوار باشند، به مداخله ایران در این بحران به دیده مثبت می نگریستند 

ان کشوری که می تواند موجب نجات آنان از محاصر ه ترکیه و آذربایجان شود، به مندی نسبت به گسترش رابطه با ایـران بـه عنـو

رغم موضع برتر نظامی، تالش می نمودند تا با فعالیت های میانجیگرانه جمهوری اسالمی ایران به نحو مثبتی برخورد نمایند؛ به حدی 
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)شیخ بس با آذربایجـان در اجـالس تهـران شـرکت نمـود بـرای امـضای موافقتنامه آتش 1994که رئیس جمهور ارمنستان در سـال 

 اد:بـه طـور کلـی، جمهوری اسالمی در خصوص مناقشه قرهباغ، سه دوره میانجیگری را انجام د"(. 73،126عطار،

 ، والیتی وزیر خارجه، پیشنهاد میانجیگری داد1991در اوایل نوامبر .  -1

 نداشت.هران برگزار شـد کـه نتیجـه ای در بـر ، اجالس سه جانبه در ت1992در فوریه و مه  . -2

منجر  1994آتش بس در مه  ، مذاکراتی با میانجیگری ایران و روسیه برگزار شد کـه بـه برقـراری1994در سال  . -3

 (25، 1375)هرزیک ،.شد

 گرجستان-3

نداشتن مرز مشترک و . وردار بوده استروابط ایران و گرجستان از هنگام استقالل این کشورها، همـواره از وضـعیت مطلـوبی برخ

از زمـان اسـتقالل .  عدم وجـود چـالش وتعـارض منـافع بـین دوکشور موجب شده است تا روابط دوکشورتنشزا و مناقشه آمیزنباشـد

غرب در نزد  گرجستان، ایران تالش نمود تا گرجـستان بریـده از محوریـت روسـیه را بـه سـوی خـود بکشاند، اما گرایش شدید به

 را ناکام گذاشت به طورکلی، روابط ایران با گرجستان از ابتدای استقالل در سال.  روشنفکران و سیاستمداران این کشور، این ایده

 طی آن سالها شواردنادزه، رئیس جمهـور ایـن کـشور، دوبار به ایران سفرکرد، اما از سال.  سیرکامالً صعودی داشت 1994 تا 1991

بعد، این روابط، سیر نزولی پیدا نمود و رفت وآمد مقامات دو کشورکاهش یافت و همزمان، روابط آن کشور، بـه ویـژه پـس  به 1994

هم اینک، گرجستان، علیرغم داشتن روابط  (81،393افشردی،. )از انقـالب مخملی با آمریکا و اروپا روز به روز جدی تر گردیده است

ی تهدید علیه منافع ایران در منطقـه اسـت و همواره تالش نموده تا رابطه با ایران را حفظ خوب با آمریکا، فاقد ظرفیتها

در خصوص منازعات و بحرانهایی مانند بحران آبخازیا، آجاریا و اوستیای جنوبی درگرجستان، جمهـوری  .(1385،47نماید)مرادی،

ان حفظ تمامیت ارضی گرجستان بود و مخالف هرگونه جدایی طلبی اسـالمی ایـران در راستای حفظ امنیت کل منطقه، ازابتدا، خواه

و استقالل جمهوری های خودمختار در این کشور بوده و اعالم کرده است آماده هرگونه کمکی در جهت حل و فصل مناقشات 

 (.166، 1384درگرجستان میباشد)بهشتی ،

 

 انرژی خزر محور همکاریهای منطقه ای درقفقاز

گیری سه کشور مستقل با شکل رفت،سرد بخشی از اتحاد جماهیر شوروی به شمار می جنگ در دوران منطقه قفقاز که

 آذربایجان،گرجستان و ارمنستان به لحاظ ژئوپلیتیکی با برخورداری از موقعیت مناسب در مـجاورت با خاورمیانه و حوزه خزر و نیز

در همین  ای قرار گرفت.جهانی و منطقه هایتوجه انرژی در کانون توجه قدرتبه دلیل داشتن منابع قابل  لحاظ ژئواکونومیکی به

و ناهمخوانی مرزهای سیاسی با  قدرت خالء ای دست بـه گـریبان شدهای منطقهچالش از فروپاشی شوروی قفقاز با انواع پس حال،

 آبخازیا، مناطق خودمختار آجاریا، گردید. وجودات مرزهای قومی و نژادی در سطح فروملی موجب بروز برخی اختالفات و مناقش

دو دهـه گـذشته  طی در قفقاز منشاء بسیاری از تحوالت سیاسی و امنیتی باغ در منطقهقره -ناگورنو نخجوان، اوستایی جنوبی،

پرهزینه دو کشور  نیز جنگ های خونین داخلی و گرجستان بر سر دو منطقه آبخازیا و اوستیای جنوبی وجنگ وقوع گردیده است.

برانگیزترین مـیالدی،منطقه قـفقاز جنوبی را به یکی از چالش 09 باغ در ابتدای د ههقره -ناگورنو آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه
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لیتیکی از بستر رو،به رغم اینکه قفقاز از لحاظ ژئواکونومیکی و ژئوپازاین .سرد تبدیل نموده است مـناطق در فـضای پس از جنگ

ای تـبدیل شـده های فرامنطقههای منطقه و قدرتمنطقه به محلی برای منازعه دولت این باشد،برای پیشرفت برخوردار می مناسبی

 سازی در اینسازی و دولتباالی قومی و نژادی و نیز فقدان تجربه ملت ها شده تنوعاست.در این بین،آنچه بـاعث تـشدید چالش

منافع و اهداف  ها،سیاست باشد. البته میراث دوران حکومت اتحاد جماهیر شوروی در این کشورها به همراه تاثیرگذاریمی اکشوره

دوره مشخص بر مشکالت  یک موجب شد تا این کشورها نتوانند در ای در روند تحوالت ایـن مـنطقهای و فرامنطقهبازیگران منطقه

اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا را باید مهمترین  ترکیه، فدراسیون روسیه،جمهوری اسالمی ایران، د.آین های خود فائقو چالش

ای از انداز گستردهموجب شده است که چشم بین آنـها، و یـا تقابل بازیگران تحوالت قفقاز طی دو دهه اخیر دانست که نحوه تـعامل

برای  قفقاز با بازیگران یاد شده در مـقاطع مختلف شکل بگیرد.کوشش فدراسیون روسیه کشور درگیری گرفته تا همکاری میان سه

های غربی به ویژه ایاالت متحده قدرتتالش دانست،خارج نزدیک می از جـزئی ای کـه آن رابر مـنطقه خود گذشته احیای نفوذ

های و عضویت این کشورها در برخی از سازمان شرق بـه سوی نـاتو  آمریکا برای پر کردن خالء قدرت پدید آمده در منطقه،با گسترش

های ترکیه برای نفوذ های غربی، سیاستناتو به سوی شـرق و عـضویت ایـن کشورها در برخی از سازمان گسترش غربی، منطقه،با

ایران برای احیای  های جمهوری اسالمیاستترکیستی و نـیز سیپان هایآسیای مرکزی در پرتو اندیشه و نیز در منطقه قفقاز

با  ناسازگار هایسیاست بـرخی تاریخی،فرهنگی و تمدنی ایران با کـشورهای قفقاز و نیز پیشگیری از تـأثیر پیوندهای کهن و ژرف

شکل  ایای و فرامنطقههای منطقهقدرت میان قدرت امنیت ملی ایران موجب شد تا الگویی از سیاست موازنه

تواند موجب همکاری در حوزه روابط سیاسی و امـنیتی بـازیگران مـنطقه قفقاز می شده تحوالت یاده( 1389،140)واعظی،.گیرد

 میان بحث نقش انرژی در پیوند این حائز اهمیت در موضوع های اقتصادی گـردد.بیشتر در منطقه و بهبود و گسترش همکاری

تواند بـه بستری برای تغییر این مـوضوع مـی منافع همکاری در زمینه انتقال انرژی منطقه، با توجه به باشد.کشورهای منطقه می

ژئواکونومیکی منطقه  ةشاخص را یـک محور مهم یعنی انـرژی توانپس می ای تبدیل شود.های سیاسی بازیگران منطقهبرخی رهیافت

ای بـلکه بـه دلیـل مجاورت با حوزه حوزه خزر و آسیای منابع انرژی درون منطقه دلیل قفقاز نه تنها به برای همکاری ارزیابی نمود.

 .بـازار اروپا بـسیار با اهمیت است بـا مرکزی از لحاظ منابع انرژی و معبر انتقال

های جمهوری و قفقاز، هشت کـشور آسـیای مـرکزی از میان باشد.حوزه دریای خزر یکی از منابع مهم شناخته شده انرژی جهان می

تریلیون متر مکعب  75/6بشکه نفت و  میلیارد 13/3 تا 1/71ترکمنستان و ازبکستان دارای ذخایر ثابت شده  قزاقستان، آذربایجان،

 .دهنددرصد از منابع گاز جهانی را تشکیل می 1/4نفت و  درصد از ذخایر اثبات شده 4/2این مـقادیر در حقیقت  باشند.گاز مـی

 را با قرار گرفتن ایران در بین آن به منظور شرح"بیضی استراتژیک انرژی"اصطالح کمپ جـفری مانند آمـریکایی، ناظران ژئوپلیـتیک

 درصد 06 منطقه به تنهایی شامل بیش از به عقیده کمپ این برند.به کار می و خلیج فارس، خـزرموقعیت دو منبع انرژی دریـای 

حال آنـکه آنـسی  جهان خواهد بود. برآوردن بیشتر تقاضای در حال رشد انرژی شود که قادر بهاثـبات شـده نفت جهان می ذخـایر

مـنابع  عـنوان این منطقه بـه (منابع انرژی168، 1387کند.)مجتهدزاده،می را به عنوان هارتلند جدید جهان توصیف کلبرگ منطقه

جهان غرب برخوردار است و ایاالت متحده همواره از آن به عـنوان  ژی خاورمیانه از اهمیت فراوانی برایکننده جایگزین انرتعدیل

 .برداری نموده استهای خاورمیانه بهرهابـزار کـنترل اوپک و نیز دولت
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 :زیر تقسیم کردتوان به چهار گروه مجموعه کشورهای عالقمند و ذی نـفع در ژئوپلیـتیک انرژی خزر را می به طور کلی،

 کشورهای تولیدکننده:قزاقستان،ترکمنستان،جمهوری آذربایجان،ازبکستان؛ 1- 

 افغانستان چین، ارمنستان، گرجستان، ،روسیه، ترکیه،ایران:بـه محصور بودن منطقه در خشکی( تـوجه کشورهای مسیر ترانزیت)با2-

 

 ،چین؛ایران،گذار:آمریکا،روسیه،اروپا،ترکیهکشورهای سرمایه 3-

 (72، 1387پاک جامی،،ترکیه،ارمنستان،هند،پاکستان،چین،اروپا.)دامنایرانبازارهای مصرف:4- 

 (146، 1389)واعظی،
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دلیل رقابت کشورهای منطقه با یکدیگر از یک سو و  و قفقاز و دریای خزر به مرکزی مـسئله انـتقال منابع انرژی حـوزه آسـیای

یـک مـسئله ژئوپلیـتیکی و  بـه انـرژی ایران و روسـیه از سوی دیگر موجب شده است موضوع زوایایاالت متحده بـرای انـ تالش

بالقوه و بالفعل برای انتقال  مسیرهای طور کلی، به های منطقه نماید.های سنگینی را متوجه ملتاسـتراتژیکی تبدیل شود و هزینه

توان در چهار باشند که میهایی مواجه مـیها و چالشکدام با مزیت هر که اردوجود دانرژی این منطقه به بازارهای عمده مصرف

 :قرار داد ارزیابی دسته کلی آنها را مورد

 الف(مسیرهای غربی

نتقل و نیز دریای سیاه برای مصرف در بازار اروپا و ترکیه م مدیترانه توانند منابع انرژی منطقه را به دریایمسیرهای غربی عمدتا می

-جیحان،خط لوله نفت تنگیز-تفلیس-نـفت بـاکو لوله سوپسا،خط-باکو نوورسیسک،خط لوله نفت-باکو کند.خط لوله نفتمی

 .رودانتقال انرژی از مسیرهای غربی به شمار می خطوط ارزروم و کنسرسیوم خط لوله خزر مهمترین-نووسیسک،خط لوله گاز باکو

 بلغارستان، ناباکو است که گاز منطقه دریای خزر را از طـریق تـرکیه، شود،پروژهمی پا با اهمیت تلقیطرح دیگری که برای بازار ارو

اروپا  شود و از طرف اتحادیهمی برده پیش این پروژه توسط کنسرسیوم انرژی اتریش دهد.می اتریش انتقال به رومانی و مجارستان

 میلیارد 13کیلومتر لوله انـتقال کـه ظرفیت جابجایی  0033شود.هزینه احداث سیه،حمایت میگاز اروپا به رو وابستگی برای کاهش

شروع شده است و در 2009 سال و آماده کردن مسیر گاز از گذاریلوله شود.می زده تخمین میلیارد یورو 6 متر مـکعب گـاز را دارد

مـتحده و فدراسیون  های صورت گرفته از سوی ایـاالتگذاریو سرمایه سیاسی هایپایان خواهد یافت.به رغم تالش 9013 سال

 هایی مواجه بوده است.به عنوان مثال،خط لولهاز مسیرهای غربی با دشواری انرژی دهد انتقالهای اخـیر نشان میسـال تجربه روسیه

یابد قومی افزایش می مناقشات و در زمانی که کندمی عبور طلب داغستان و چچنو جدایی مختار دنوورسیسک از مناطق خو-باکو

 با ترین خطوطی است کهجیحان نیز یکی از سیاسی-تفلیس-خـطوط انتقال انرژی تأثیرگذار است.خط لوله نفت باکو امـنیت بر

منطقه نیز ارتباط  طلبانهجدایی خط لوله با مناقشات است.این شده سیه احداثو رو گسترده ایاالت متحده برای حذف ایران حمایت

 ترکیه جیحان بندر به باکو به گرجستان و از آنجا از جمهوری آذربایجان را مایل نفت 1040پیـدا کـرده است.این خـط لوله به طول 

ارزروم، به دلیل عبور از مناطق -تفلیس-اه خط لوله گاز طبیعی باکوخـط لوله به همر کند.اینمی مدیترانه منتقل در سواحل

از  بسیاری و ذهن پذیرفت2008 در گرجستان بیشترین تأثیر را از بحران آگوست و آبـخازیا طلب اوسـتیای جـنوبیجدایی

 و آمـریکا به وجود آمده روسـیه گران را به خودمطعوف ساخت.در مجموع،مسیرهای غربی در رقابت میان سیاستمداران و تحلیل

مورد حـمایت روسـیه است و خطوطی  نوورسیسک-کند مانند خط لوله نفت بـاکومی هایی هم که از روسیه عبوراست و آن بخش

 .کند،مورد حمایت ایاالت متحده قرار داردعبور نمی جیحان نیز که از ایران و روسیه-تفلیس-مانند باکو

 ب(مسیرهای شمالی

رود و از مایل است که از بندر آتیرو در قزاقستان شروع و به سامارا در روسـیه می 234طول  به سامارا-خط لوله این مـسیر آتیرو

 است به طور انحصاری کرده روسیه همواره تالش رسد.لهستان و مجارستان می بالروس، طریق خطوط داخـلی روسـیه به کشورهای

کنند مسیر جایگزینی را برای منطقه تالش می به بازارهای مصرف به ویژه اروپا انتقال دهد.کشورهای تولیدکنندهانرژی این منطقه را 
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کردن کشورهای آسیای مرکزی به فدراسیون روسیه جذابیتی برای این کشورها  وابسته دلیل ببینند زیرا ایـن مسیر به تدارک خود

 .رهایی یابند این وابستگی از ند تا با استفاده از مسیرهای دیگرندارد و لذا این کشورها در تالش هست

 ج(مسیرهای شرقی

آن در مرحله اول انتقال نفت به کشور چین و  باشد که هدفمـایل می 316سین کیانگ به طـول -خط لوله قزاقستان مسیر شرقی

 اعث عدم وابستگی قزاقستان به روسیه و از سوی دیگر باعثیک سو ب از در مرحله بعدی به بازارهای شرق آسیا است. این خط لوله

 .افزایش ضـریب نـفوذ چین در استفاده از منابع غنی انرژی منطقه دریای خزر شده است

 د(مسیرهای جنوبی

 مطرح بوده است. منتقل نماید همواره به صورت بالقوه فارسنفت و گاز حوزه خزر را از مسیر ایران به خلیج تواندمی مسیر جنوبی که

بازارهای  خلیج فارس و دریای عمان و از آنجا به بازارهای به دریای خزر و آسیای مرکزی و قفقاز را تواند منابع انرژیخـطوط مـی این

ای ابل مالحظهق آوریفنهای لجستیکی و ایران مزیت های انتقالیها و شبکهپاالیشگاه (بنادر،118-124، 1386جهانی برساند.)زرگر،

 چشمگیر است که دیـگر مـسیرهای قدر آن ایـران، های اسـتفاده از مـسیرمزیّت نماید.را برای صادرکنندگان نفت و گاز خزرفراهم می

طور مستقیم نفت و گاز این  ای که بههر چند هنوز خط لوله (169، 1387)مجتهدزاده، «.توانند با آن رقابت کنندجایگزین نـمی

یابد و از طریق دو خط لوله به ایران انتقال می تـرکمنستان نشده اسـت ولی گـاز احداث نطقه را به بازارهای مصرف انتقال دهدم

 .گرددسوآپ می خلیج فارس نفت بـرخی از کـشورهای حوزه خزر از طریق کشتی به بنادر دریای خزر و از آن به وسیله خط لوله به

های غربی و رویکرد انحصاری روسیه در خصوص انتقال انرژی کشورهای وجود،به دلیـل دخـالت بـرخی از قدرتهای مبه رغم ظرفیت

اختالفات کشورهای منطقه،یکی از مهمترین موانع  از اند از این پتانسیل به نحو مطلوبی استفاده نمایند.جدامـنطقه تا کنون نتوانسته

ای به ویژه ایاالت متحده آمریکا و های فرامنطقهقدرت ی دو دهه اخیر،مسئله دخالتای حـول مـحور انـرژی طهمکاری منطقه

 (1389،149)واعظی،.ای استکشورهای منطقه های متفاوتهـمچنین سـیاست

 

 سیاست ایاالت متحده در قبال خطوط انتقال انرژی

در کانون سیاست محدودسازی  و روسیه دو کشور ایران قاز،آسیای مرکزی و قف مانند آن در سطح منطقه خارومیانه و مناطق پیرامون

دو  این نقش گذاری در انـرژی و کاهشواشنگتن در زمینه انرژی قرار دارند. آمریکا برای تضعیف توان صنعتی در عرصه سـرمایه

هایی که نقش سیاسی و مالی از طرح گسترده حمایت تالش زیادی نموده است. مصرف کشور در ارتباط با انتقال انرژی به بازارهای

 ای بـهدهه خـیر بـوده اسـت که بر روند همگرایی مـنطقه دو طی های واشنگتنکوشش از جمله گیرد،ایران و روسیه را نادیده می

در  و ایران روسیهای از طرفی یکی از اهداف واشنگتن کاهش نفوذ منطقه .حول محور انرژی تاثیر منفی بر جای گذاشته است ویـژه

منطقه در زمینه استحصال و انتقال نفت و گازبوده اسـت.در ایـن  در عرصه انرژی و ممانعت از تبدیل شـدن آنـها بـه بازیگران مؤثر

 با و2"بیشتری از در جهت غرب یا شرق تدارک دیده مسیرهای1نه شمال نه جنوب،"شعار با تا راستا،سعی آمریکا بر این بوده

 (1385،33یزدانی،«.)نفت و گاز منطقه از طریق روسیه و ایران مقابله کند ،با انـتقال3"لوله چـندگانه خط"اسـتراتژی
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تر و های سختگیرانهاست که واشنگتن سیاست موجب شده رسد اختالفات عمیق ایاالت متحده و ایران،نـظر می به میان در این

خصوص نقش ایران در منطقه،بر  در متحده در واقـع راهـبرد ایاالت»اخیر در پیش بـگیرد. ایران طی دو دههرا در قبال  تریپرهزینه

محدود شود.برای مقابله با افزایش نفوذ  منطقه دریای خزر تا حد امکان در این دیدگاه استوار است که نـفوذ ایـران در عرصه انرژی

 شامل جایگزین به منظور صادر کردن نفت و گاز دریای خزر،درمسیرهای یری یـک طرح کلیگو در راسـتای پیـ روسیه و ایران

 روسیه از طریق -مسیر گرجستان افغانستان، پاکستان از طریق-مسیر ترکمنستان جیحان از طـریق گـرجستان و ترکیه،-مـسیر باکو

گذاری آمیزی سرمایه ایاالت مـتحده بـه صـورت افراط ایجان،ترکمنستان و جمهوری آذرب و همچنین خط لوله زیر دریا بین چچن

 ترین خط لوله نفت جهان و نمادجیحان را باید سیاسی-ها خط لوله باکوطرح این در میان( 71،  1387مجتهدزاده،«.)است نموده

بـازار انتقال انرژی  از ظور حـذف ایـرانمن سـیاست بر اقتصاد دانست که با حمایت سیاسی و مالی گسترده آمریکا تنها نه حـاکمیت

 دولت کلینتون اعالم داشـت:این پروژه تـنها مسئله در وزیر انرژی آمریکا4ریچاردسن در این زمینه بیل»منطقه صورت گرفته است.

نه دیگر سیاست ایـاالت نمو( 33، 1385استراتژیک است.)یزدانی، موضوع و گاز نیست،این تنها یک لوله نفتی نیست،بلکه یک نفت

پس از  ،6002 ژوئن در دانست. گاز ناباکو انتقال این کشور با پروژه باید مخالفت را مـتحده در قـبال انتقال انرژی از مسیر ایران

 ه گاز ناباکو شد.خواهان حذف ایران از پروژایاالت متحده از طرح گازرسانی ناباکو، اروپایی و ترکیه هایاعـالم پشـتیبانی دولت

 ،5در این زمینه ماتیوبرایزا بود. پروژه منابع گازی ایران در این شـدن مـنابع گازی ترکمنستان به جای جـایگزین واشنگتن خواهان

ی برای عنوان عنصر بهما از طرح ناباکو»داشت: اظهار وزارت امـور خـارجه آمـریکا در کنفرانس انرژی مجارستان مقامات یکی از

 (Bryza,2009) .«نباشد ایران در آن سهیم که کنیم،اما فقط در صورتیامکانات در راه تـأمین انـرژی اروپا پشتیبانی می گسترش

  ونددمـا ایـران در موقعیت نیست که به این پروژه بپی کند از نظرمی انرژی اوراسیا،اعالم امور در ویژه آمریکا ،نماینده1استار مورنینگ

. (Daly,2010)عـنوان یـکی از به را انرژی موضوع درباره های ایاالت متحدهنقش و تـاثیر سـیاست توانمی با مالحظات یاد شده 

توان وجود برخی اختالفات میان کشورهای منطقه را می ای مورد توجه قـرار داد.اگـرچهگیری ترتیبات منطقهعدم شکل عـوامل

ها همکاری و افـزایش منطقه در اختالفات کاهش رسد در صـورت استمرارآمریکا دانست،اما به نظر مـی هایسیاست این ساززمینه

واشنگتن،به سمت رویـکردهای مـشارکت جویانه  هایدر مـنطقه قفقاز،کشورهای مـنطقه بـتوانند بـه رغم پابرجا ماندن سیاست

 .حرکت نمایند
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 : مسیر خط لوله گازی ناباکو2ه نقشه شمار

 

 راهبرد جمهوری اسالمی ایران در حوزه انرژی

ذخایر اثبات »رود.ویژه نفت و گاز بـه شمار می ترین کشورهای جـهان در زمـینه منابع انرژی بهغنی جمهوری اسالمی ایران یکی از

برآورد شده است که این میزان  بشکه میلیارد 731/6معادل مـیلیارد تن نفت  81/9بـیش از  8002شـده نـفت ایران تا پایان سال 

 4/23دهد.در همین مقطع زمـانی، ایران بـا تولید بیش از درصد از کـل ذخـایر اثبات شده جهانی نفت خـام را تـشکیل مـی 01/9

در زمینه منابع گـاز نـیز  تصاص دهد.این ماده خام را به خود اخ درصد از تولید جهانی 5/3روز،موفق شد  در میلیون بـشکه نـفت

گاز  تریلیون متر مـکعب 92/6از  برخورداری شود.ایران بـاشـده جهان شـناخته مـی اثـبات ذخایر ایران به عنوان دومین دارنده

 مین زمـان با تولیدهـ خود اختصاص داد و در درصد از کل ذخایر گاز اثبات شده جهان را به 61،معادل 8002جهان تا پایان سال 

اگـرچه منابع  (Daly,2010) .«درصـد از تـولید جهانی گاز را دارا بـاشد 3/8از  میلیارد متر مکعب گـاز،موفق شـد بـیش 611/3

اتژیک از اهـمیتی اسـتر انرژی آن بنا به دالیل مـختلف لیکن منطقه خزر و منابع عمدتا در خلیج فارس متمرکز است، نفت و گاز ایران

 .دهداستراتژیک جـمهوری اسـالمی ایران را تشکیل می برای جمهوری اسالمی ایران برخوردار است و اسـاسا ایـن مـنطقه عـمق

 :سه پایه استوار است منطقه بر در سیاست کالن ایران

 .ایقویت ثبات و امنیت منطقهو ت حفظ الف(تأمین امنیت مرزهای شمالی از طریق کمک به کشورهای ساحلی دریای خزر در جهت

 .های خارجی در منطقهاز تقویت حضور و نفوذ دول و قدرت جلوگیری چـارچوب ب(توسعه روابط با دول منطقه در
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های بیشتر نفوذ بیشتر در آسیای مرکزی و قفقاز و تفاهم برای همکاری منظورج(تقویت روابط دوجانبه با روسیه و ترکیه به 

 (30، 1386عظی،ای.)وامنطقه

با  ایران رود.در سطح منطقه به شمار می جویانه ایرانحوزه انرژی یکی از مهمترین عـناصر تـحقق اهداف مشارکت بین در این

تواند کننده انرژی میو مصرف مجاورت با کشورهای بزرگ تولیدکننده ویژه جغرافیایی، موقعیت برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز،

 را فراهم نماید که به لحاظ اصـول هـمجواری و در نظر گرفتن منافع اقتصادی، مبادالت انرژی به صورت صادرات، ایویژه ایطشر

مایل خط ساحلی در  ایران با دارا بودن بیش از دو هزار»رو است که از این و ترانزیت صورت پذیرد. معاوضه)سوآپ( واردات،

کند.این می مـطمئن برای بازارهای جهانی را برای کـشورهای مـحصور در خشکی شمال فراهممناسب و  جنوب،امکان دسـترسی

از جمله شبه  جهانی خزر و آسیای مرکزی به بازارهای ترین مسیر از منطقهترین و اقتصادیترین،امنترین،سریعمسیر ارتباطی،کوتاه

نسبتا  سیستم حمل و نقل ز نیروی انسانی ماهر در زمـینه فـناوری نفتی،باشد؛ایران همچنین اقاره هند،چین،ژاپن و خاور دور می

های خط لوله و شبکه هاپاالیشگاه بنادر، از سوی دیگر، ایران باشد.های کشتیرانی مناسبی برخوردار مییافته و نـیز زیرساختتـوسعه

 ای را برای صادرکنندگان نفت و گاز منطقه خزر فراهممالحظهآوری قابل لجستیکی و فن هاینفت و گازی در اختیار دارد که مزیت

طلبانه در آسیای صغیر،قفقاز)از های تجزیهکـه از نـاامنی فزاینده ناشی از فعالیت است نماید.همچنین،ایران تنها کشوری در منطقهمی

که  تفاده از مسیر ایران،آن قدر چشمگیر استهای اسمزیت باشد.جمله گرجستان(و آسیای مرکزی)از جمله افغانستان(در امان می

 (169، 1387مجتهدزاده،«.)کنند رقابت آن توانند بادیگر مسیرهای جایگزین نمی

ای میان سه کشور متضمن مشارکت منطقه که 3+3ای الگوی هـمکاری منطقه چـارچوب در در این راستا،جمهوری اسالمی ایـران

ای پیرامون آن یعنی ایران،روسیه منطقه قـدرت ذربایجان، ارمنستان و گرجستان از یک سو و سهمنطقه قفقاز یعنی جمهوری آ

است انرژی با ایجاد پیوند میان کشورهای  نگرد.بدیهینسبت به تحوالت پدیـد آمـده در مـنطقه قفقاز می مثبت وترکیه است،با دیدی

 ایـران در جهت تقویت تحقق استراتژی کالن جمهوری اسـالمی  در اساسی نقشیتواند می کنندهدهند و مصرفتولیدکننده،انتقال

برد اسـت کـه بر اساس آن همه -برد ایفا نماید.راهبرد اساسی ایران در حوزه انرژی مبتنی بر یک بـازی ایهای منطقههمکاری

 (1389،158ی،)واعظ.شوندیمند مبهره این موهبت الهی و منافع حاصل از آن از منطقه هایملت

 

  زقفقای ومرکزیسیاآباان یرابطروا

ان یری ایگرزبادی در دـل متعـماد عوـسریـر مـه نظـب.        تـسده اوـبی رـنقشکمتدارای منطقه ی هارمقایسه با کشوان دریرا

ان یراهویت انیا، ند ثاسنیز قفقای و مرکزی سیان آحالی که بیشتر مسلمانا، در بیشتر شیعه هستندان یراالًجمعیت او : ده اند مؤثر بو

ضدغربی ی سیاستها، منطقه باشد ثالثای هارکشور سکوالان رـهبرد ـینشآوـند خاکه نمیتو، ستاماهیت مذهبیرزی دارای بار به طو

ی وسعهتای برب غری مند کمکهازنها نیاا آیرزنیست ز قفقای و مرکزی سیای آهـیافتل تقالـسزه ااـتی هارشوـکب وـمطلان یرا

وا زـنل و ااـنفعات ـن حالـیا. تـسافته و رفاعی فردقالب ، در منطقه د در جی کنونی خورسیاستخاان در یرا.  هستندد خودی قتصاا

ها نسبت به ریالی جمهوـحتمی ااـکهـتحریان رـیی ااـههـغدغاز دی ـیک.  شته باشدداهمهدی وایای زمؤلّفههااز تا د باعث میشو

ی هااردادقرد نعقال انبادبه ان یراما ا.  دشوب محسوان یراچگی ریکپاای منیتی بری اند تهدیداست که میتوآن اقومی ی جمعیتها
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ان یرن اتاکنو.  ستک این مشتردهم ک و مشتری هازمردارای ا ـنهآا ـست که هم بن اترکمنستان و بایجاآذرلولهکشی نفت با 

و ست ده اسیه حفظکرروبا را یکی دبط نزان روایرا.  سته اسانیدءرمضااه  ـت بـنفآپ وـسره ی اـبن درقستاابا قزرا هایی اردادقر

ی اـهزه مرـن کـیاهستند مضافا دارا سیه روتیو راجنوبی فدی هازمردر منیت ت و انسبت به حفظ ثبارا فهم مشترکی ر کشودوهر

ان رــیاین ـهمچن.   دـمیکند یجاامقابل ترکیه  ان دریرای ابری را ناپذیربجتناافیایی امزیت جغرز قفقای و مرکزی یاـسدر آوالنی ـط

 سیه باشدژی رونرل ااـنتقی اههاای رالتنراتیو خوبی برآئه میکند که ارامنطقه ز گاو نفت ل نتقاای ابررا مختلفی و اسب ـمنی اـههرا

ده سعیکران یر، اترکیهو ا ـمریکآ تماادـقن ااـمیدر  . عمل کندز قفقای و مرکزی سیای آمنطقهدر ست تا محتاطانه ه اکوشیدان یرا.  

در سیه ذ رونفور و کاهش حضود میگیرار قرر تحت فشات قااوبطی که گاهی  ، رواکندد یجااسیه رویک با دنزط تبااربا را نه ازمو

در  سهم مناسبیان یراتا ه باعث شدان یرامریکا علیه ی آاـریمهـتح.    تـسده ابواه همرب غرذ یجی نفوریش تدافزامنطقه با 

سیاست ای بری عربی موقعیت بهتری هارکشوان و برخی یری، اطحسنهـبش رواسترـگ.  شته باشدامنطقه ندی اقتصادی فعالیتها

لبته ا. ستاتر هشدبحساو جی پویاتر رحی یک سیاست خاامند طرزنیاّ  انرـیاا ـما. ستد آورده اجووبهان یراجی رخا

ای رـم بـمانعی مهان یروای انزا.   ستی امرکزی سیاآمقایسه با م مقاان در یری ااتژیکتر براسترای امنطقهر، خزیکرمنطقهذقابل

ی سیای آهارجی کشور( سیاست خا7-2003،18ای است )سیمبر،منطقهرت به یک قدن تبدیل شدای یخی بررتی تاـفرصد اـیجا

با توجه به .   ستد اخوص خای یژگیهاومستقل با ر هر کشوی هبررتژیک استرائوو ژقومی ، تفکر فرهنگیس نعکاز، اقفقای و مرکز

ع ـقدر وا.   هستندد جی خورسیاست خار دادن در مانوای برودی محدی فضادارای ها رشوـن کـیدی،  اصاـقتاامی ـنظی ضعفها

ی  رهاـبدرها رشوـنکـیه ایدگادفهماییننکتهبرا. ستامؤثررنهابسیاآجیرسیاست خاای در منطقهونرـبای و هـمنطقان یگرزبار ـشاـف

ان یراا سیاسی ـیدی قتصاانگ رپرر با هرگونه حضوب مخالفت غر، گذشتهل چندسال خالدر   .     ستری اهمیت بسیاان دارای ارـیا

ن هااها خورین کشوامانی که زی ـحت، ستارداده اتحت تأثیر قررا ها رین کشوابا ان یرابط رواتوسعه ز، قفقای و مرکزی سیادر آ

 (.145-146،  1375دهقان ،)ندده ابط بورواین ش اگستر

د به سیاست خوب  غرر شاـاطر فـه خـبد وـبان رـیابط با ش رواگسترن هااخوا بتددر اکه ن مانند گرجستاری کشو، نمونهان به عنو

رت را در قداف علی،     1993لسادر یکهـقتو.  د روی آوردجه یک خودی درقتصااشریک ان ترکیه به عنور به کشون داد و پایا

ب و که غرریلیل فشادما به د ابوان یرایک با دنزو ستانه ، دوطـبش رواسترـگن اـهاخوا دـبتدر اهم او ست گرفت دبه ن ایجابآذر

ترکیه ن یگر چوف دطراز ما ( ا82-83، 1385)سیمبر ،. شدف ین تصمیم منصرآورد، از اییلاسرو امانند ترکیه ای آن منطقهان متحد

ی یاان از زوایرابا ط تبان در اربایجاآذرموقعیت  .  باشدان یری اقیبجدرند امیتوو ست ه اسیای یاو درنه امدیتری یار در دربنددارای 

سته ـبن وااـبایجان و آذررـیاط ـبروا.   دـناترکیسمنپا –ی یشهااگرن دارای بایجادم آذرمرری از بسیا . باشدح ند مطرامختلفی میتو

نسته اتوان سیه تهران و رویرب ابط خوی رواسطهوا(. به  16، 1375ل،شند)روست ن ابایجای در آذرهبرو رمختلف ی ههاوه گرـب

ش یگر گستررت دبسته میکند به عباواسیه روبه ا شدیدان را یرع ان موضوـیاا ـما.     دـهش دسترـگنستاـقاا قزـبد را وـبط خروا

دارای سیه روحاضر ل حادر ما ا.   شتداهد اطقه خومندر سیه ذ رونفوش بستگی به گستردی اـیزد ـا حـه تـبا منطقان یرابط روا

رد، ها به همخورین کشواسیه با روبط رواگر این برابنا.  ها نیسترین کشوامالی دی و قتصای اهازنیادن کرف رطرـبای نایی کافی براتو

مانند تأمین ارد ی موـبرخدر ه ـچگراشت که داهن در ذباید .   دهد بوانخوان یراسیه به نفع ان و رویرایکی دشت که نزداباید توقع 
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به یک ان یراهد که از مسکو نمیخوـما هرگاست ان ایرایکی با دنزن هااسیه خور رویم حقوقی خزرژمنیت منطقه یا حل ت و اثبا

د ونظر خرد به معامله موو شته اتنها گذان را یراست ان ـف ممکـع مختلـقامودر ه ـست کاین د واتبدیلشوذ با نفوو یگر مهم زبا

دم مر، بیشترای بر.   ستامنطقه ان در یرایک سیاست ژیدئولواماهیت غیر ه ی نشاندهندن منستاان و اریرایک دبط نزروا. دازدبپر

بیشتر  . دنمیشوب محسون ته جمعیشاـسی دلیه یت اوهواز ی ـجزئو ت ـساقومی ای و هویت منطقهاز قسمتی م سال، امنطقه

ین به نظر ابنابر. باشندم سالن اتر جهادهفرهنگ گستروی از زـهند جانمیخوو .   ندابستهوا دبومی خوی منطقه به فرهنگهای عضاا

)سیف .  ستح اهم جمعکند مطررا دور منطقه ن ند مسلمانااکه بتوه، دکنندـمتحژی دئولوـیاک ـیان به عنورت به ندم سالاسد رمی

 )    4 رهشما، 1373زاده،

 

 نتیجه گیری
 

تاریخی و تمدن جزء الینفک از ایران می باشد و دارای پیوندهای عمیق قومی و نژادی ، فرهنگی با ایران منطقه قفقاز به جهت سیر 

است. گرجستان ، ارمنستان و آذربایجان از جمله جمهوری های تازه استقالل یافته ای هستند که دارای این پیوند بوده  و مدتهای 

اشی شوروی سابق تمایل مردم و مسئولین این جمهوری ها برای همگرایی با ایران مدیدی جزئی از ایران بوده اند وحتی پس از فروپ

را شاهد بودیم ولی با گذشت زمان و از آنجایی که کشورهایی مثل روسیه ، آمریکا، ترکیه ، عربستان ، و اخیرا چین و پاکستان ،  

مه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت مناسب در ارتباط با این ایران را رقیبی سرسخت برای خود در منطقه می دانند و از طرفی عدم برنا

جمهوری ها و سیاست خارجی  از طرف مسئوالن جمهوری اسالمی ایران ، باعث ایجاد فضای مناسب برای نفوذ بیشتر رقبای جمهوری 

 ت .اسالمی ایران در منطقه گردید و نقش آفرینی ایران را د رمنطقه با چالشهای فراوان روبرو ساخته اس

روسیه اگرچه تمایل به نفوذ ایران در منطقه نشان می دهد ولی این سیاست را در راستای کنترل رقبای اروپایی و آمریکایی خود و 

کاهش نفوذ آنها در منطقه اعمال می کند و این نفوذ را بصورت کامال کنترل شده می پذیرد . اگر چه ایران نیز تمایل به نفود روسیه 

ن مکمل جهت کاهش نفوذ آمریکا، ترکیه  و اروپا و اسرائیل دارد تا از این طریق بتواند جهت حفظ امنیت خود در در منطقه بعنوا

منطقه شمال اقداماتی انجام دهد بعنوان نمونه تیم ترور دانشمندان هسته ای از مرزهای شمالی وارد کشور شده و از سوی اربابان 

 اسرائیلی خود اجرای ماموریت کردند.  

ا توجه به اینکه اکثریت مردم گرجستان و بعضی از جمهوری های خود مختار قفقاز شمالی سنی هستند لذا عربستان با تزریق پول ب

و امکانات  همانند کاری که در منطقه سیستان و بلوچستان ایران انجام می دهد در این منطقه نفوذ کرده بطوری که امروزه بسیاری 

هه های داعش را این افراد شکل می دهند  و حتی عملیاتهایی را در روسیه انجام دادند لذا  روسیه به از تروریستهای حاضر در جب

 نفوذ فرهنگی ایران با تفکر مذهب شیعه تمایل بیشتری نشان می دهد تا تفکر تکفیری سنی وهابی تحت حمایت عربستان.

شیعه بوده و  پیوند عمیقی با داخل ایران دارند لذا بدون درنظر  %70از طرفی اگرچه مردم آذربایجان ، آذری زبان هستند ولی باالی 

 گرفتن سیاستهای سکوالرانه سیاستمداران آنها که متمایل به ترکیه و با نفوذ آمریکا، اروپا و اسرائیل و ترکیه همگرا بوده ، ج.ا.ایران

و با فعال نمودن ایستگاههای مرزی و تردد بین دو کشور باعث می تواند با استفاده از این ظرفیت برای آینده بهتر برنامه ریزی نموده 

تزریق تفکر شیعه به همراه آموزه های دینی مراجع ذیصالح بوده و فرهنگ انقالبی ایران   را گسترش دهد اگرچه ایران امروزه با در 

بایجان به آذربایجان است ولی اختالفات اختیار قراردادند راه ارتباطی زمینی به نخجوان در سدد نشان دادن حسن نیت خود به آذر

 بر رژیم حقوقی دریای خزر همچنان باقی است.
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ارمنستان نیز همواره با توجه به اختالفات تاریخی خود با ترکیه و اختالف بر سر قره باغ ، ایران را بعنوان حامی سیاسی خود در 

و در ثبات و ایجاد تعادل در امنیت منطقه ای از این ظرفیت بهره منطقه می داند و ایران نیز از این ظرفیت بخوبی استفاده نموده 

 می برد .

همچنین مهمترین  و جذاب ترین موضوع در منطقه نفت و گاز می باشد که توجه کشورهای بسیاری را به آن جلب نموده از یک 

ن توان اقتصادی آنها دارای اهمیت می طرف این محصول بجهت تقویت بنیه اقتصادی جمهوری های تازه استقالل یافته و باال برد

باشد از طرف دیگر راههای انتقال این انرژی به خارج از منطقه فرصتهایی را برای کشورهای رقیب منطقه ایجاد نموده که ایران بعنوان 

یاستهای آمریکا و اروپا یکی از راههای امن و استراتژیک در منطقه می تواند تاثیر گذار باشد که همواره بدالیل عدم همسو بودن با س

برای استفاده از این ظرفیت با چالشهایی روبرو است که مهمترین آن خط لوله ناباکو ، می باشد که محل رقابت شدید بوده که با 

 پیوستن ایران به این خط لوله ، میزان نفوذ ایران در سیاستهای منطقه افزایش خواهد یافت.   

ل مختلف و همچنین شکننده بودن وضعیت حاکم بر منطقه قفقاز و متنوع بودن بازیکنان منطقه فلذا جمهوری اسالمی ایران بدالی

ای بعنوان یکی از بازیکنان اصلی و مهم که بیشترین مولفه های ژئوپولیتیکی در منطقه را در اختیار دارد به برنامه ریزی دقیق و بهره 

بهترین سیاست را در منطقه در پیش گیرد و از این فرصت برای پیش برد گیری از کارشناسان خبره و رصد رفتار کشورهای منطقه 

 اهداف انقالب بهره گیرد.
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 روابط و تعامالت  منطقه ای ایران و عراق بر مبنای دیپلماسی آب

 

 سمیرا سامعی

 سیاسی، واحد تهران مرکزی، تهراندانش آموخته دکتری، گروه جغرافیای 

 

 چکیده 

ها ای تعیین کننده در روابط دولتهای دور به صورت مسالهبرانگیز از گذشتهموضوع چالشآب به عنوان یک منبع ارزشمند و یک  

تواند ثبات سیاسی و اقتصادی خود را حفظ کند. از عمده اختالفهایی که و هیچ کشوری بدون اطمینان از داشتن آب نمینمود یافته 

باشند که از اهمیت باالیی برخوردار هستند، می آید در حوزه آبهای فرامرزی و منابع آبی مشترک می بین کشورها بر سر آب پیش

شود . ایران در یک منطقه مهم استراتژیکی زیرا مساله آب، هم موجب وحدت و همگرایی و هم سبب تنش و منازعه بین کشورها می

ایران همواره بر سر تقسیم . ها در منطقه محسوب می شودترین ویژگیمقرار دارد و برخورداری از چندین رود بین المللی از مه

های فرامرزی با همسایگان خود اختالف داشته و ضرورت اهمیت دیپلماسی است که باید بیش از های مشترک مرزی و رودخانهآب

کشور ایران و عراق رودخانه اروندرود می پیش مورد توجه قرار گیرد. از مهمترین مسائل پیرامون آبهای فرامرزی و مشترک بین دو 

باشد که نقش اصلی و محوری در مصرف منابع آبی، توسعه کشاورزی و کشتیرانی را دارد و همچنین دجله و فرات را میتوان به نوعی 

ر گرفتن مطالب دو شریان حیاتی برای توسعه و تداوم درکشورهای ترکیه، سوریه ، عراق و جنوب غرب ایران قلمداد نمود. با در نظ

توان از دیپلماسی آب به عنوان یک ابزار در جهت اهدافی مانند حسن همجواری، منافع مشترک و رشد اقتصادی بهره مند فوق می

توصیفی  –شد و همچنین زمینه بسیاری از همکاری و تعامالت را بین کشورها ایجاد نمود. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی 

 ش کتابخانه ای مورد استفاده قرار گرفته است. و مبتنی بر رو

 

 های فرامرزیای، آبکلمات کلیدی: دیپلماسی آب، ایران، عراق، تعامالت منطقه
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 . مقدمه 1

ها نمود یافته ای تعیین کننده در روابط دولتهای دور و به ویژه در جهان امروز به صورت مسالهبرانگیز آب از گذشتهموضوع چالش

شود. در قرن حاضر آب به سرمایه های جدیدی بر سر مساله تصاحب منابع آب پدیدار میان در کشورهای جهان تنشچنو هم

المللی شاهد این هستیم که کشورها در مواردی بر تر از نفت تبدیل شده است. در شرایط فعلی فضای بیناستراتژیک ارزنده و حیاتی

کند که احتمال تبدیل چنان رشد میها آنشوند و گاهی سطح این اختالفچار اختالف میای دهای منطقهسر چگونگی استفاده از آب

 اختالف به یک مناقشه و جنگ نیز وجود دارد.

باشد، و حرکت آن در طبیعت مطابق با مرزهای سیاسی آب منبعی ناپایدار بوده و پیوسته در طبیعت به اشکال مختلف در حرکت می

برانگیز آب باشد. موضوع چالشهای آبریز مشترک میآید در حوضههایی که بین کشورها بر سر آب پیش میباشد. عمده اختالفنمی

چنان در کشورهای ها نمود یافته و همای تعیین کننده در روابط دولتویژه در جهان امروز به صورت مسالههای دور و بهاز گذشته

 شود.آب پدیدار میهای جدیدی بر سر مساله تصاحب منابع جهان تنش

تا حدی که موقعیت  و یک منبع مهم استراتژیک و یک مساله سیاسی  می باشدآب به عنوان یکی از مهمترین منابع اکثر کشورها 

بیش از نیمی از مساحت جهان در حوضه های آبریز  راهبردی و روابط بین المللی کشورهای مختلف به این مقوله پیوسته است.

های واقع در چنین حوضه هایی مشترکی قرار دارند که در قلمرو سرزمینی دو یا چند کشور واقع شده اند و لذا بهره برداری از آب

رزمینی نیز تحت بهره برداری از آبهای واقع در قلمرو س بخصوص در نواحی خشک و نیمه خشک غالبا  اختالف برانگیز است .

حاکمیت دولت مربوطه است .اما حدود این حاکمیت که از گذشته مطلق بوده و دولتها در بهره برداری از این منابع هیچ گونه 

محدودیت کمی و کیفی را نمی پذیرند به تدریج کاسته شده است . رودهای بین المللی نیز همواره از مناقشه برانگیزترین مسائل در 

 .لملل هستندروابط بین ا

دهد موضوع آب در حوضه های مشترک بین کشورها، هم موجب همگرایی و هم موجب واگرایی شده است. تجربه تاریخی نشان می

ایران به لحاظ جغرافیایی در منطقه خشک واقع  که منازعات بین المللی آب حتی بین کشورهای متخاصم قابل حل و فصل است .

های فرامرزی و منابع آبی مشترک، از اهمیت باالیی برخوردار هستند و کشورها برای تسلط بر آب شده است، و در این میان حوزه

آنها به رقابت می پردازند. ایران دارای چندین حوضه مشترک آبی با همسایگان است که بهره برداری از این منابع در موارد بسیاری 

در آینده نیز می تواند باعث به وجود آمدن شکاف های عمیق تری در  باعث به وجود آمدن تنش در روابط بین همسایگان شده و

 روابط کشورها شود .

 

درصد آب خاورمیانه به صورت آب  90در بین مناطق جهان، بدون تردید بیشترین مسائل هیدروپلیتیک را خاورمیانه دارد. در حدود 

المللی از این حیث مستثنی نیست. برخورداری از چندین رود بینمشترک فرامرزی است، و ایران در این منطقه مهم استراتژیکی و 

جنگ را در طول چهارصد سال گذشته در  25های مرزی با همسایگان خود اختالف داشته و بیش از ایران همواره بر سر تقسیم آب
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باشد که به رغم قراردادها و توافقات ها، مرز مشترک ایران با عراق این خصوص تجربه کرده است. شاید مناقشه برانگیزترین این حوضه

از اختالفات مکانی در ارتباط با مرز  نمونه) اروندرود( یک     بسیار، مسائل آن تاکنون حل نشده است، و نزاع این دو کشور بر سر 

  است. 

بسیار زیاد بوده و ایران باید منابع آبی خود را در سراسر مرزهای  بین ایران و عراق پیرامون آبهای فرامرزی و مشترک مرتبط مسائل

غربی با این کشور ساماندهی و مدیریت نماید که مهمترین مساله رودخانه اروند رود است که نقش اصلی و محوری در مصرف منابع 

یان حیاتی برای توسعه و تداوم حیات در توان به نوعی دو شرآبی ،توسعه کشاورزی و کشتیرانی دارد. همچنین دجله و فرات را می

های صورت گرفته توسط ترکیه که در قالب کشورهای ترکیه، سوریه، عراق و جنوب غرب ایران قلمداد نمود. اما با وجود سدسازی

بد و بر روی دجله و فرات انجام گرفته باعث شده ورودی آب این دو رود به شدت کاهش یا 1977که از سال  (GAP)پروژه گاپ  

های جوی در ارتفاع ای مناطق خشک شده از سطح زمین جدا شده و تحت تاثیر جریانهای ریزدانهدر نتیجه خشکی زمین، رسوب

که با ممانعت دولت ترکیه از ورود آب فرات به عراق و در نهایت خشک نگران کننده تر آن معینی حرکت و به سمت غرب ایران بیاید.

محیطی در جنوب غرب ایران و حتی بسیاری از شهرهای ایران  شکل گرفته است. با در نظر گرفتن یستشدن تاالبها  یک فاجعه ز

 ای بین ایران وکشور عراق شود؟های منطقهتواند باعث تعامل و همکاریمطالب و عنوان پژوهش دیپلماسی آب چگونه میبه این 

به عنوان یک وسیله  از منابع آبیها و تعامالت را بین کشورها ایجاد کند و همکاری روابط،تواند زمینه بسیاری از دیپلماسی آب می

 المللی،معاهدات، قوانین بین ازاستفاده و با  مند شدبهرهدر جهت اهدافی مانند حسن همجواری، منافع مشترک و رشد اقتصادی 

شابه، از منابع آبی مشترک در جهت تکمیل منافع نظریات و تجربیات دیگر کشورها چه از لحاظ تاریخی وچه جغرافیایی در موارد م

 .ای را گسترش دهیمهای منطقهمشترک در دراز مدت بهره مند شویم و همکاری

 کنیم:هایی گردآوری شده که به چند مورد اشاره میبا توجه به موضوع انتخابی برای این پژوهش مقاالت، کتاب و پایان نامه

شرح این کتاب نظریه حقابه توام  ب محمد حسین پاپلی یزدی؛ فاطمه وثوقی دروژئوپلیتیک(نگاهی به دیپلماسی آب ایران) هی

دهد. آب و توسعه حق همه کشورهای ذینفع در یک حوضه های آبی مشترک را ارائه میای حوضهبا توسعه پایدار مشارکتی منطقه

 فرامرزی و ساختارهای الزم را ارائه دهد. های مرزی واست. این کتاب کوشش دارد چشم انداری طوالنی مدت برای آب

های فرامرزی است که سیاست در این کتاب بحث مدیریت آب سس  دبیس د طقچشب ،المللهای فرامرزی و نظام بیندیپلماسی آب

 ای باشد.های منطقهتواند به منظور پیشگیری از منازعات و توسعه همکاریخارجی و دیپلماسی می

طف سن ی مش،  م ط  س گیمش ف  ، جتط  حسن  ط  ب ، بر مناسبات عراق و ترکیه با تاکید بر دجله و فراتتاثیر هیدروپلیتیک 

ای بیش از یک کشور داشته باشد و کشورها در نحوه استفاده از آن اختالف افتد که یک منبع آبی، گسترهمنازعات زمانی اتفاق می

ها و ها و پروژهبحران، حوضه دجله و فرات است، و امروزه ترکیه با اجرای طرح ترین مناطق بالقوهنظر داشته باشند. یکی از مهم

ها را در پی داشته است. در این مقاله احداث سدهای متعدد میزان آب فرات را برای سوریه و عراق کاهش داده و موجبات اعتراض آن
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یتیک بالقوه و بالفعل مابین کشورهای این حوضه را را های هیدروپلوضعیت هیدروپلیتیکی حوضه دجله و فرات و همچنین به چالش

 دهد.مورد بررسی قرار می

در  سس دیاف متست  یسی، حسسن یمیسشب محیطی،های هیدروپلیتیک ایران و عراق با تاکید بر ابعاد زیستبررسی چالش

های ایران و عراق یکی از مهمترین چالشهای بسیار دور مورد توجه بوده و بررسی برانگیز آب از گذشتهاین پژوهش موضوع چالش

و هوایی و کاهش آب سالم از عوامل ها، تغییرات آبمحیطی مانند ریزگردها، نابودی اکوسیستمهای زیستاین مسائل است که بحران

 باشند.های هیدروپلیتیک در روابط ایران و عراق میوجود آمدن چالشبه

منطقه غرب آسیا به  نسیاست راهبردی کال محم ا ی  م س  ، حیم  حکم  آاطب ،دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگان

دلیل کمبود منابع آب همزمان با افزایش روزافزون جمعیت، همواره در آستانه تنش و حتی بحران آب قرار داشته است. کمبود آب 

هایی را هم سبب شده است. کشور ایران یریبر روابط سیاسی بین کشورهای منطقه نیز سایه افکنده و برخی اختالفات و حتی درگ

نیز که شاهد کاهش منابع آبی در اثر مصرف فزاینده آب است، به مدیریت تعامالت خود با همسایگان از منظر آبی نیاز دارد. در این 

-الملل و همکارینرهگذر، قراردادهایی بر اساس حقوق برابر کشورهای ذینفع در استفاده از منابع آب مشترک طبق قواعد حقوق بی

برداری چنان اختالفات مربوط به بهرهبرداری از منابع آب مشترک بین این کشورها صورت پذیرفته است، اما همهایی هم در زمینه بهره

ا بر از منابع آبی با برخی از کشورهای همسایه نظیر افغانستان درباره قراردادهای قبلی که در سایه قدرت انگلستان و دیگر ابرقدرته

 ایران تحمیل شده بود وجود دارد.

 های مرزی(،بررسی تطبیقی دیپلماسی آب بر روابط ایران با کشورهای همسایه شرقی و غربی ) هیدروپلیتیک رودخانه

های مرزی ایران با کشورهای عراق و مبحث اصلی درخصوص اهمیت دیپلماسی آبی رودخانه نامه کارشناسی ارشد،پایان  ییط   یاسیب

ای جدی در مناسبات آینده کشور با همسایگان ند مسالهاتوای در خاورمیانه، میفغانستان، آن هم در چارچوب هیدروپلیتیک منطقها

های مرزی خود المللی شدت بیشتری خواهد یافت و ایران نیز همواره بر سر تقسیم آبهای بینباشد. با افزایش نیاز آب، درگیری

ای در مناسبات ایران با همسایگان ا دیپلماسی آبی با توجه به هیدروپلیتیک آب درخاورمیانه جایگاه ویژهاختالف داشته است. و قطع

 خواهد داشت.

 . روابط سیاسی و نقش منابع آب2 -2-10

ه شود. بها و بازیگران سیاسی بر پایه شناسایی رسمی و احترام متقابل برقرار میروابط سیاسی روابطی هستند که بین کشوها، دولت

 توان تحت چهار عنوان زیر بررسی کرد:طور کلی تاثیر منابع آب بر روابط سیاسی را می

 نقش منابع آب در روابط سیاسی در سطح محلی 1-2 -3-10

دهد.مسئله اصلی در این اجتماعی حاصل از شکل قدرت را مورد توجه قرار می -بررسی نقش منابع آب در این سطح، روابط محلی

های محلی است که ممکن است بر اثر آن، های مربوط به آن بر روابط اجتماعی و اختالفات و تنشو سیاستقسمت تاثیر منابع آب 

در یک منطقه از کشور یا ناحیه جغرافیایی رخ دهد. در بسیاری از کشورها ضعف مدیریت منابع آب و قرار گرفتن در مناطق خشک 
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هر کدام دارای منافع و عالیق خاص هستند را بر سر منابع آب برانگیخته  های داخلی جامعه کهو صحرائی رقابت شدیدی میان گروه

 ( 1392پور، است.) زرین

 نقش منابع آب در روابط سیاسی در سطح ملی 2-2 -4-10

ها در خصوص مدیریت آب در ها و دولتهای آبی حکومتهای احتمالی ناشی از سیاستدر این سطح تاثیرات مثبت و منفی و تنش

: 1392نژاد، گیرد.              ) قربانیای به حوزه دیگر مورد بررسی قرار میمانند احداث سدها و انتقال آب از حوزهداخل کشورها 

های ها و خط مشیهای دولتی در تنظیم و اجرای سیاست( در نقش منابع آب در روابط سیاسی در سطح ملی، حکومت و دستگاه72

های مربوط به منابع آب در نقش اصلی را بر عهده دارند. هر کشور به طور کلی دارای سیاستمربوط به منابع آب در داخل کشورها 

سازی، آب رسانی، تصفیه آب، های مختلف ) آشامیدنی، کشاورزی و صنعت ( است و برای ایجاد تاسیساتی جهت ذخیرهبخش

کند و موسساتی برای مدیریت یزی و سرمایه گذاری میرها برنامهها، همچنین حفاظت از آنجلوگیری از وقوع سیل و کنترل سیالب

های ها، سیاستمداران از طریق پارلمان یا دیگر چارچوبنماید. در مرحله تنظیم سیاستمنابع آب و تاسیسات مربوط به آن ایجاد می

ل اداری این تصمیمات را به اجرا ها اتخاذ نمایند و بعد از طی مراحهای سیاسی و برنامهکنند تصمیماتی روی الویتسیاسی تالش می

درآورند. الزم به توضیح است که هر وقت یک مبحث زیست محیطی مثل کمبود منابع آب و مدیریت آن مشمول سیاستگذاری 

دولتی شده این احتمال نیز وجود داشته که رویکردهای مدیریت منابع آب توسط مالحظات نامربوط سیاسی به انحراف کشیده شود. 

ای را که مغایر با اصول آن گروه حاکم است نادیده بگیرد دهد که راه حل مسئلهی از موارد تفکر سیاسی حاکم ترجیج میدر بسیار

 باشد.و تهدیدی برای رشد اقتصادی و ثبات سیاسی می که این خود موجب صرف هزینه

 اینقش منابع آب در روابط سیاسی در سطح منطقه 3-2 -5-10

وابط سیاسی کشور بیشتر در این سطح مورد توجه است و سیاست کشورها در رابطه با یکدیگردرخصوص امروزه نقش منابع آب در ر

(برخی صاحبنظران رابطه آب و سیاست در سطح 72: 1392نژاد، دهد. ) قربانیتوزیع، کنترل و کیفیت منابع آب مورد توجه قرار می

ند که چگونگی عملکرد سیاست خارجی یک کشور برای تامین آب را دانای را بیان تاثیر منابع آب در سیاست خارجی میمنطقه

 کند.تبیین می

تواند های بین کشورها درباره تخصیص، توزیع، کنترل و کیفیت منابع آب است که میای، سیاسترابطه آب و سیاست در سطح منطقه

ای را میان ارتباط بین منابع آب و سیاست ها شود. برخی رابطه آب و سیاست در سطح منطقهموجب تنش یا همگرایی بین آن

کند. برای مطالعه رابطه آب و دانند که چگونگی عملکرد سیاست خارجی یک کشور برای تامین منابع آب را تبیین میخارجی می

بع آبی مرزی ترین اختالفات ناشی از مناگیرد و عمدهای منابع آبی ممتد در دو سوی مرز مورد بحث قرار میسیاست در سطح منطقه

آید. اما نکته قابل تامل این است که استفاده از منابع آب مشترک ها پیش میبرداری از منابع آب و مدیریت حوضه رودخانهدربازه بهره

ترین بحثی که در این سطح مطرح است، این است که آیا کشورها برای به یک رویکرد واحد برای مدیریت منابع آب نیاز دارد. عمده

رسند، یا توافقی بین آنها حاصل ها و استفاده از منابع آب مشترک جهت دستیابی به توسعه با یکدیگر به توافق میم آب رودخانهتقسی

توان از درگیری اجتناب کرد و در جهت همکاری با یکدیگر به توافق دست یافت و گردد و تاکید بر این نکته است که چگونه مینمی
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های ملی با به ابعاد حقیقی و استراتژیک مذاکره و میانجیگری است. ذکر این نکته ضرورت دارد که دولتغالبا بحث بیشتر مربوط 

المللی مانند حلهای بینالمللی هستند ولی آمادگی الزم و کافی را برای رسیدن به راهاینکه هنوز هم قویترین بازیگران صحنه بین

 ندارند. منابع آب را به خصوص در منطقه جنوب غرب آسیا

 رابطه آب و سیاست در سطح جهانی 4-2 -6-10

المللی بر روی آب و فرموله کردن قوانین های بیندر این بخش کشورها درگیر مسائلی چون مذاکرات و مباحث کالن در کنفرانس

المللی ذاکرات بینها و مهای پایانی قرن بیستم آب به عنوان موضوعی مهم در کانون بحثالمللی در این خصوص هستند. در سالبین

توان سراغ گرفت که در المللی که در آن، آینده جهان در هزاره سوم میالدی مطرح باشد را نمیقرار گرفت و تقریبا هیچ نشست بین

در نشست ریو، آب  1992ترین عوامل و عناصر در دستور کار قرار نگرفته باشد. در سال آن آب و مدیریت آن به صورت یکی از اصلی

ریزی برای نوان یکی از موضوعات مهم مورد توجه قرار گرفت و در مفاد پایانی این کنفرانس به طور آشکار به حفاظت و برنامهبه ع

 (9-7: 1392پور و کرمی، استفاده بهینه و پایدار منابع آب جهت تامین نیازهای شرب و غیرشرب اشاره شد. ) احمدی

 . مبانی نظری3

ای چند وجهی و پژوهشگران مطالعه مسائل مربوط به آب را آغاز کردند، به سرعت دریافتند که آب پدیدهنظران از هنگامی که صاحب

 ( 96: 1393رود.) عراقچی، است و زندگی بدون آب غیر ممکن است و به همین دلیل آب منبعی بسیارارزشمند به شمار می

که در داخل پردازد؛ اعم از اینها میهاو دولتت انسانی، ملتهیدروپلیتیک به مطالعه نقش آب در مناسبات و مناقشات اجتماعا

المللی باشد. معموال در رویکردهای مختلف درباره ای، جهانی و بینها و دارای ابعاد فرا کشوری، منطقهکشورها و یا بین آن

شود.) المللی تاکید میی آبریز بینهاها و حضور در حوضههیدروپلیتیک بر روی عواملی مانند درگیری و همکاری، بازیگری دولت

نامند و براین باورند که بیشتر پردازان، قرن بیست و یکم را سده هیدروپلیتیک می( و بر همین اساس برخی نظریه21: 1396معدنی، 

ناقشه بر سر مورد م 1831ای و جهانی ناشی از کمبود آب خواهد بود. در نیمه دوم قرن بیستم ها و جنگهای محلی، منطقهدرگیری

 (52: 1392مورد آن منجر به بروز جنگ یا انفجار سد شده است.) مختاری هشی،  37آب در جهان رخ داده است که 

دیپلماسی  Hefny, 2009: 2)ها است. ) تر، مدیریت و هدایت روابط میان ملتدیپلماسی یک هنر است و در معنای وسیع

 کند و در سیاست جهانی مفهومی کلیدی است.الملل نقش مهمی ایفا میدر سیاست خارجی کشورها و دیگر بازیگران عرصه بین

های مشترک خود را طوری مدیریت کنند شود که مایلند منابع آبدیپلماسی آب به توانایی کشورهای مشترک المنافع مربوط می

های فای  بین طرفین یا طرایدار به وجود آید. یعنی منابع مشترک آب بدون هر گونه تنش یا منازعهکه از نظر سیاسی یک وضعیت پ

ها و محیط زیست برای سازگار شدن با حقابه بر، مورد استفاده قرارگیرد. لذا انعطاف در دیپلماسی آب به عنوان توان پیچیده انسان

برداری مشترک آب بین کشورها های بهرهه معنی خطر منازعات سیاسی در نظامباشد. آسیب پذیری در دیپلماسی آب بتغییرات می

 تر است که انعطاف پذیری را جایگزین آسیب پذیری نماید که : است. بر این اساس کشوری موفق

 المللی دراین زمنیه باشددارای قراردادها و نهادهای بین
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 داشته باشد المللیهای همکاری و مشارکت بینای از پروژهسابقه

 المللی هماهنگ شده داشته باشدهای بینای از پروژهتاریخچه

 الملی مثبت داشته باشدمعموال ارتباطات بین

 (18: 1390های اقتصادی داشته باشد) پاپلی یزدی وثوقی،سطوح باالتری از توسعه

ر است. استفاده غیر علمی برای این چنین تصمیم نقش علم و دانش علم در دیپلماسی آب در مذاکرات آب از اهمیت باالیی برخوردا

های فرامرزی فرصت بسیار مناسبی را برای ( حوضه آبSusskind& Islam, 2012شود. ) هایی منجر به بحران و تنش میگیری

نافع همواره کند اگر چه تهدیدات ناشی از اختالف مالمللی فراهم میهای دو جانبه و بینفعال شدن دیپلماسی و گسترش همکاری

های های آبالمللی در حوضههای توسعه، همواره از امضاء قراردادهای بینبه قوت خود باقی هستند. در این میان پشتیبانان مالی پروژه

 (26: 1394) عراقچی؛           کنند.فرامرزی حمایت کرده و فرایند آن را تشویق و تسهیل می

در بسیاری از مناطق جهان با اختالفاتی، گاه شدید، همراه بوده است. برخی از کشورهای های مشترک برداری از آبمسئله بهره

 الملل به این اختالفات پایان دهند. اند از طریق مذاکرات سازنده و با تأکید بر قواعد حقوق بینپیشرفته توانسته

ها است. ها و ملتاد مشارکت و همکاری بین دولتکه مظهر رقابت و جنگ باشد، بیشتر نمتوان گفت، آب بیش از آندر مجموع می

دهنده رقابت جای هیدروپلیتیک که بیشتر نشانگرایانه، دیپلماسی آب که زمینه همکاری و تعامل است، بهبر این مبناء، با نگرش واقع

خصوص در منطقه های مرزی بههای رودخانهها و کارها در عرصه آببین بازیگران است شاید گامی مثبت در تحول و تغییر دیدگاه

 (1396غرب آسیا باشد. ) قربانی سپهر و دیگران،جنوب

 . محیط شناسی تحقیق4

ای که بیش از یک چهارم مساحت این کشور بیابانی گونهخشک خاورمیانه است، بهطور کلی ایران از نظر اقلیمی جزء مناطق نیمهبه

میلی متر است و دارای آب تجدیدپذیر بسیار  240وسط بارندگی در ایران حدود باشد. متو فاقد آب کافی برای اسکان جمعیت می

جغرافیایی منطقه خاورمیانه، و با عنایت به  -ایران به عنوان یکی از واحدهای سیاسی(240: 1397پائین است.) نیرومند، شهیدی،

روبرو است. از سوی دیگر افزایش سریع جمعیت،  موقعیت جغرافیایی و فاصله از خط استوا و قطب شمال، به صورت جدی با چالش آب

های سطحی و برداری بیشتر از منابع آبهای کشاورزی، موجب بهرهتوسعه مناطق شهری و نیاز به آب بیشتر برای تولید فرآورده

ای که گونه زیرزمینی و غالبا بدون در نظر گرفتن مقتضیات طبیعی و زیست محیطی و شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور شده، به

محیطی به چالشی جدی و تهدیدی مخاطره امروز برقراری توازن میان منابع آب در دسترس و نیازهای اقتصادی، اجتماعی و زیست

 آمیز برای ملت ایران تبدیل شده است.

به توسعه پایدار ترین جوامع جهان در بخش کشاورزی است و با ادامه چنین روندی دستیابی درحال حاضر ایران در زمره پرمصرف

درصدش را آب دریاها و  97شود. یعنیبسیار سخت، خواهد بود. آب شیرین سالح استراتژیک برای کشورهای مختلف تلقی می

درصد  3طور معمول برای مصارف حیات روزمره انسان قابل استفاده نیست. از همین دهد که شور است و بهها تشکیل میاقیانوس
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درصد به مصارف  4درصد صرف مصارف صنعتی و تنها  4شود، حدود درصدش صرف کشاورزی می 92آب شیرین، در کشور ما 

های زیرزمینی ( همچنین استخراج و مصرف یک چهارم از منابع استراتژیک آب11:  1396رسد. ) حسینی نیک، نیکنام راد،خانگی می

وارد مرحله تنش کم آبی و عبور از وضعیت منایع آب کشور از های زیرزمینی( ایران را تجدید ناپذیر کشور) بیالن منفی مصرف آب

ها به یکی های فرامرزی و اعمال مدیریت بر هر لیتر مترمکعب از این آبخط قرمز کرده است. در چین حالتی مساله دیپلماسی آب

 ( 111:  1394از موضوعات اساسی امنیت ملی ایران تبدیل شده است.) عراقچی، 

باره حوضه دجله وفرات است که تنش های سیاسی و قومی پتانسیل باالیی برای تنش و درگیری پرتنش در اینهای یکی از حوضه

های شرق کشور، که در اکثر آنها ایران در پایین دست رودخانه قرار دارد، در  بر سر منابع آبی مشترک دارد. البته برخالف رودخانه

این بدان معناست که ایران هرگونه ادعایی  .ها قرار گرفته است ست رودخانههای مرزی غرب کشور، ایران در باالد رودخانه

ها در غرب کشور به عنوان کشور باالدست عمل  ازکشورهای باالدست خود در شرق کشور داشته باشد، باید به بخش زیادی از آن

 کند. 

گیرند، در ها که از کردستان ترکیه سرچشمه میشبکه هیدروگرافی عراق متشکل از دو رودخانه بزرگ دجله و فرات است. این رود

های اصلی دجله و فرات ریزند. از جمله شاخهپیوندند و با تشکیل اروندرود به خلیج فارس میفارس به هم میکیلومتری خلیج 150

درصد از  2/63در حدود توان به زاب بزرگ، زاب کوچم، عظیمه و سیروان اشاره کرد. در کل از میانگین آب دو رود دجله و فرات می

شود. این میزان در ارتباط با دجله های آن از ترکیه به عراق سرازیر میدرصد جریان ساالنه فرات و سرشاخه 95شود. ترکیه تامین می

ها در موقعیت رسد. در حقیقت رگ حیات کشور عراق رودخانه دجله و فرات است که در استفاده از آندرصد می 44به حدود 

ست قرار دارد. در ارتباط با فرات، کشور عراق در فرودست سوریه و ترکیه قرار دارد و در ارتباط با رودخانه دجله کشورهای فرود

های سطحی عراق، این کشور از مازاد آب سطحی فرادست عراق، ترکیه و ایران هستند. با توجه به حجم ریزش سالیانه و میزان آب

 .ای برخوردار استرودخانه

وجه به نیاز شدید ایران به منابع آبی، افزایش نیاز عراق به آب و کیفیت بسیار باالتر آب ورودی از ایران به کشور عراق نسبت به با ت

تواند باعث نزاع دو کشور بر سر منابع آب باشد. بزرگترین ضعف هیدروپلیتیکی های ورودی از سوریه و عراق است. این موارد میآب

رفتن رودهای دجله و فرات از کشورهای همسایه است. این دو منبع اصلی آب عراق هستند و این کشور کشور عراق سرچشمه گ

همواره این نگرانی را داردکه سوریه و ترکیه با برداشت بیشتر از این دو رود، باعث خشک شدن جریان آب به عراق شوند. ) 

Whitaker&Varghese,2010: 1-2) 

ای در خاورمیانه است که دارای مازاد آب است.) کرمی و دیگران دیگر نقاط متفاوت است. چون تنها نقطهبحران آبی دجله و فرات با 

میالدی به صورت عادی ادامه داشت تا اینکه پس از این دهه عواملی  60های دجله و فرات تا دهه ( استفاده از رودخانه36: 1395

دست این رودها شروع نداردهای زندگی باعث شد که کشورهای باالدست و پائینمانند رشد تکنولوژی، افزایش جمعیت و افزایش استا

 های مهار آب بویژه در قالب سدهای مخزنی کنند. ها و طرحبه اجرای پروژه
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در بخش مربوط به باالدست این رودها کشور ترکیه نقش بسیار کلیدی بر عهده دارد. این کشور برای تامین نیاز خود به آب شیرین 

ت توسعه و نیز برای افزایش وزن ژئوپلیتیک خود در مقابل دوکشور عراق و سوریه چندین پروژه آبی را در نیمه دوم قرن بیستم جه

 (94-95: 1396) حسینی نیک و نیکنام راد، .باشدها میآغاز کرده که پروژه گپ از بزرگترین آن

جله و فرات تشکیل شده بین کشورهای ترکیه، عراق، سوریه، ایران و ای دحوضه آبریز اروندرود نیز که از دو شبکه اصلی رودخانه

های دجله و فرات در کشور ترکیه واقع شده است و پس از آن وارد های رودخانهعمده سرشاخه .باشدعربستان سعودی مشترک می

ریزد. را تشکیل داده و به خلیج فارس می کشورهای عراق و سوریه شده و در انتها نیز در مرز ایران و عراق به هم پیوسته و اروندرود

دهند از خاک ترکیه و ایران هایی که اروندرود را تشکیل میکیلومتر است. رودخانه 81مرز مشترک بین ایران و عراق در اروندرود 

ی که از خاک ایران هایگیرند، عبارتند از: دجله و فرات، رودخانههایی که از خاک ترکیه سرچشمه میگیرند. رودخانهسرچشمه می

ریزند، عبارتند از : کارون، زاب بزرگ، زاب کوچک، دیاله، کبور، سرچشمه گرفته و وارد خاک عراق شده و به دجله یا اروندرود می

های بختیاری سرچشمه گرفته و نزدیک ترین رود است که از کوهترین رود ایران و از نظر حجم پرآبسیروان و الوند. رود کارون مهم

 (  89:  1384های دجله و فرات قابل مقایسه است. ) بای،ریزد و از این نظر با هریک از رودخانهالعرب میرمشهر به شطخ

های دجله و فرات بین چند کشور، مدیریت منابع آب در این حوضه آبریز همواره با چالش همراه بوده دلیل مشترک بودن رودخانهبه

های این رود به ویژه درمورد دجله و فرات است. سوریه و عراق به وجود دو رودخانه جداگانه شمهنخستین مساله مربوط به سرچ.است

 ای واحد است. که ترکیه معتقد به یک سیستم رودخانهباور دارند درحالی

های ت را رودخانهالمللی مربوط است. ترکیه دجله و فراها و مخصوصا تعریف رودخانه بینچالش بعدی به نداشتن تفاهم بر سر واژه

المللی است که مرز میان دو کشور را تشکیل دهد و از دید ترکیه ای بینداند چرا که بر اساس برداشت ترکیه، رودخانهالمللی نمیبین

های مرزگذر هستند که در حاکمیت انحصاری ترکیه قرار دارند و هر کدام از کشورهای پایین دست هم حقوق دجله و فرات رودخانه

که عراق و سوریه این رودها را رودخانه چه که درکشورشان جاری است برخوردار هستند. در حالیکمیتی کاملی در مورد آنحا

ها ها را یک موجودیت یکپارچه دانسته و از سهم برابر کشورهای ساحلی از آندانند که کشورهای ساحلی باید آنالمللی میبین

 کنند.پشتیبانی می

دهد از دیگر مشکالت حوضه است. استفاده از آب برای مصارف صنعتی که منابع آب را به شدت تحت تاثیر قرار میخشکسالی طبیعی 

: 1397و انسانی به شدت افزایش یافته و کاهش قابل توجهی در جریان آب و رژیم هیدرولوژیکی رودخانه ایجاد شده است.) ربیعی، 

111-110) 

 اری از آب اروندرودبرد. دیپلماسی آب و چگونگی بهره5 -7-10

 48درجه شمالی و  31اروند رود در جنوب غربی ایران در استان خوزستان و جنوب شرقی عراق در استان بصره در عرض جغرافیایی 

درجه طول شرقی قرار دارد. قراردادهای مرزی ایران بر سر اروندرود چه در زمان عثمانی و چه پس از استقالل عراق درباره تعیین 

های حوضه در قلمرو ایران، راهه بوده است. در این قرارداد به مساله مدیریت آب رودخانهمرز و نحوه کشتیرانی در این آبحدود 

ای در مقیاس ملی در همه کشورهای حوضه های توسعهعراق، ترکیه و سوریه و موضوع انتقال آب اشاره نشده است. با اجرای طرح
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های آب زیرزمینی به همراه تغییرات ت، تقاضای روزافزون برای آب شیرین و کاهش سطح سفرهدجله و فرات و افزایش طبیعی جمعی

شود واین امر در وهله نخست مستلزم اتخاذ دیپلماسی فعال آب وهوایی نیاز به مدیریت یکپارچه حوضه بیش از پیش احساس می

 آب است.

های محدوده سرزمینی خود اقدام ه برداشت بیش از حد مجاز از آبمادام ترکیه، سوریه، عراق و ایران زیر فشار سنگین تقاضا ب

کنند حجم کل آب اروندرود کاهش خواهد یافت. تا کنون به دلیل عدم نیاز، یا احساس عدم نیاز به آب اروندرود، این رودخانه می

فزایش جمعیت و کاهش منابع آب در دسترسی، تنها از جنبه کشتیرانی، بازرگانی، مرزی و هویتی مورد توجه بوده است. اما امروزه با ا

 ای نزد برنامه ریزان دارد.کند اهمیت ویژهاروندرود به عنوان یک رود فرامرزی و رودی که آب نسبتا زیادی را به کشور وارد می

نهادسازی در این اگر کشورهای حوضه این رودها از جمله ایران بدون همکاری با یکدیگر و بدون یک دیپلماسی فعال چند جانبه و 

خصوص به احداث سد، کنترل و انتقال آب اقدام کنند در این صورت کاهش آب اروندرود و وقوع فاجعه زیست محیطی و انسانی در 

 آن امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

کعب آب خروجی از طریق میلیارد متر م 7های فرامرزی ایران و عراق این نکته مهم است که در مقابل از نظر برنامه دیپلماسی آب

شود که تا کنون تنها جنبه مرزی و سیاسی مورد نظر بوده است، اما به دلیل افزایش میلیارد متر مکعب وارد کشور می 20اروندرود، 

 (118: 1394محیطی قرار گیرد.) عراقچی، ریزان اقتصادی و زیستطور جدی مورد توجه برنامهتقاضا برای آب باید به

 آب در حوضه، دجله، فرات و اروندرود . دیپلماسی6 -8-10

المللی میان ایران، نخستین گام در مسیر اجرای یک دیپلماسی فعال چند جانبه در حوضه دجله و فرات امضای یک قرارداد بین

رهای ترکیه، عراق و سوریه به عنوان کشورهای اصلی و ذینفع حوضه به همراه یک پروتکل الحاقی شامل کشورهای اصلی حوضه و کشو

سازمان ملل متحد  1997اردن، عربستان سعودی و کویت است. باید توجه داشت که قرارداد مذکور باید کامال با مفاد کنوانسیون 

 انطباق داشته باشد.

های ها، موجب اعمال سیاستهای آنفقدان یک تفاهم چهارجانبه بر سر چگونگی مدیریت حوضه رودهای دجله و فرات و سر شاخه

محیطی بوده است. برای های طبیعی و زیستهای  این حوضه و عدم توجه به واقعیتسوی چهار کشور یاد شده در کنتل آبملی از 

کرد، تنها به فکر نمونه ایران، که تا چندی پیش در این حوضه خود را کشوری باالدست و هیدروهژمون      ) باالدست( تصور می

به سوی عراق بود و توجهی به این واقعیت نداشت که سیاست در میان مدت موجب بروز های فرامرزی جای کنترل کامل رودخانه

های خوزستان و حوضه اروندرود خواهد شد. ترکیه نیز چنین دیدگاهی ها و تاالبمحیطی در حوضه باتالقمشکالت عدیده زیست

( را طراحی و اجرا کرده است. از نظر ترکیه  GAP) درباره رودهای دجله و فرات دارد و بر همین مبنا پروژه جنوب شرقی آناتولی 

ها المللی و مبتنی بر اصل تقسیم  مساوی آب رودخانهسهمیه بندی آب بین این کشور در سوریه و عراق باید بر اساس قوانین بین

ت مطلق خود را بر آب انجام شود، به این صورت که در ترکیه رود فرات را رود مرزی محسوب کرده و به صورت انحصاری حق حاکمی

داند. از نظر ترکیه رود فرات تنها از محل به هم پیوستن دجله و فرات، و پدید آمدن اروندرود و آن هم فرات تامرز سوریه محفوظ می

 آید.المللی به شمار میدر بخش مرزی میان و عراق، یک رودخانه بین
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النهرین دومین گام اساسی در دیپلماسی آب این حوضه و زی در حوضه بینپس از انعقاد تفاهمات یا قراردادهای چند جانبه، نهادسا

النهرین به اعمال مدیریت یکپارچه در آن است. به این ترتیب علی رغم اینکه ایران تاکنون خود را در زمره کشورهای حوضه بین

محیطی و نیاز به سازگاری با شرایط، ستهای موجود از جمله بحران کمبود آب، مسائل و مشکالت زیشمار نیاورده است، واقعیت

کند و بدین جهت است که ایجاد نهادی متشکل از چهار کشور اصلی حوضه دجله و فرات خط مشی و سیاست نوینی را طلب می

 رسد.پذیر به نظر میامری ضروری و اجتناب

ور تامین مالی مورد نیاز نهاد پیشنهادی سومین مرحله در اجرای دیپلماسی فعال آب در حوضه مذکور ایجاد یک صندوق به منظ

است که کشورهای عضو با تامین ذخیره اولیه مورد نیاز آن را تاسیس کرده، سپس با حق عضویت اعضا تداوم نهاد مربوطه و وظایف 

 (133: 1394پذیر شود. ) عراقچی ، محوله امکان

رط العرب هزینه بسیار زیادی برای دو کشور دارد و به واسطه در بحث اروندرود نمی توان منکر این واقعیت بود که الیه روبی ش

شرایط کنونی این رودخانه اکنون بستر برای کشتیرانی در آن وجود ندارد. فلذا اگر ما بتوانیم دولت عراق را متقاعد به الیه روبی و 

کاری دو جانبه را در خصوص توریسم، تبادل توانیم با کشتیرانی در اروند رود، بسترهای همپاکسازی زودتر این رودخانه کنیم، می

الجزایر بندی وجود دارد که بسیار مهم است و آن بند تاکید دارد که این قرارداد  1975در قرارداد  کاال و دیگر مسائل افزایش دهیم. 

رف نیست، لذا با تداوم اعتبار قطعی، ال یتغیر و ابدی خواهد بود و به هیچ وجه این قرارداد قابل این فسخ از جانب هیچ کدام از دو ط

های صورت گرفته حال با توجه به برنامه .این قرارداد باید با یک پروسه دیپلماتیک دقیق و فشرده، اجرای بندهای آن را شروع کنیم

 اده شود.اقدامات دو کشور بر این شده است که توافقات الزم را برای الیروبی اروندرود انجام دهند تا بستر برای کشتیرانی آم
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 .مناسبات ایران و عراق7 -11

فرهنگی، سیاسی و در های بالقوه و بالفعل اقتصادی، های ایران و عراق در درجه اول استفاده همسو از توانایمحور اصلی همکاری

گیرد؛ موقعیت جغرافیایی و های ایران و عراق طیفی گسترده را در برمیانداز همکاریصورت ضرورت نظامی خواهد بود. چشم

هاست. اروندرود نیز استراتژیک دو کشور، عالیق فراوان مذهبی و فرهنگی، مرادوات اقتصادی، بازرگانی و ترابری، بخشی از این زمینه

ایران در جریان مذاکرات با  (248: 1397ند زمینه ساز تحوالت آبی واقتصادی بسیار، میان دو طرف گردد. )نیرومند، شهیدی، توامی

کرد. البته دولت ایران معتقد بود و الملل تاکید میهای مرزی، همواره بر اصول حقوق بینبرداری از آب رودخانهعراق در مورد بهره

 1975کرد که کلیه اختالفات دو کشور به طور یکپارچه و یکاسه حل و فصل شود. به همین دلیل در سال در مذاکرات پافشاری می

ها بموجب که شرایط برای حل و فصل اختالفات دو کشور فراهم شد، تمام مسائل مورد اختالف مورد مذاکره قرار گرفت و تمام آن

صویب مراجع ذی صالح دو کشور گذشت،  حل و فصل شد. )جعفری ولدانی، هایی که بین دو کشور به امضاء رسید و از تموافقتنامه

1388 :82) 

 1975های مرزی مفاد موافقنامه رودخانه

 تحکیم عالئق دوستی 

 حسن همجواری 

 های محاذی و متوالیاستفاده احسن از رودخانه 

 اصول حاکم بر موافقنامه نیز عبارت است از

 رعایت منافع عالیه دو دولت 

  از لطمه به منافع طرف متعاهد دیگراحتراز 

 های محاذی و متوالی طبق ترتیبات تقسیم مقرر در موافقتنامههای  موجود در رودخانهتامین جریان طبیعی آب 

 های محاذی و متوالی به مقاصد مغایر با مقررات موفقتنامهاحتراز از استفاده رودخانه 

 حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات 

برداری از این ، همزمان مشارکت هر دو کشور در بهره1975های مرزی دهد که در موافقتنامه رودخانهفوق نشان می نظری به عناوین

پور، شوند. )محمدعلیالمللی توامان دیده میها  منع ایراد ضرر به یکدیگر پذیرفته شده است، اصولی که درکمتر موافقتنامه بینرودخانه

1396 :142) 

 آب مرزی ایران و عراق قرارداد  -1جدول

 اهم موضوعات مرتبط عنوان نام رودخانه کشورها تاریخ ردیف

1 13/6/1975 

(5/10/1354) 

تعدادی رودخانه،  ایران و عراق

مسیل و جویبار نام برده 

 شده است

پروتکل تعیین مرز زمینی 

ایران و عراق) شامل مرز 

 ای(رودخانه

تعیین مرز زمینی شامل مرز 

 هادر رودخانه
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2 13/06/1975 

(5/10/1354) 

پروتکل تعیین مرز  اروندرود / شط العرب ایران و عراق

 ای شط العربرودخانه

تعیین مرز در رودخانه شط 

 العرب          ) اروند(

3 26/12/1975 

(23/3/1354) 

تو، بناواسوته، قوره ایران و عراق

کنگیر،الوند، کنجانچم، 

 میمه، دویرج

-استفاده از آبنامه موافقت

 های مرزی

های تقسیم آب در رودخانه

 مرزی فیمابین

4 26/12/1975 

(23/3/1354) 

نامه کشتیرانی در موافقت اروندرود / شط العرب ایران و عراق

 شط العرب

-مقررات کشتیرانی و زیست

 محیطی

 (287، 1396)عطاری، آوریده:

 گیری.  نتیجه8

شود که در آینده نیز بعد سیاسی و امنیتی حیات بشر دارد، عنصری سیاسی و امنیتی محسوب میبدیلی که در آب به دلیل نقش بی

و باال رفتن ارزش مستقیم و  روز در حال افزایش است و همین امر موجب گرانتر شدن آنقویتری پیدا خواهد کرد. نیاز به آب روزبه

 غیرمستقیم اقتصادی آن خواهد شد.

المللی کشورهای باشد، تا حدی که موقعیت راهبردی و روابط بینترین منابع در اکثر کشورها مطرح میآب به عنوان یکی از مهم

ای تعیین های دور و به ویژه در جهان امروز به صورت مسالهبرانگیز آب از گذشتهمختلف به این مقوله پیوسته است. موضوع چالش

 شود.های جدیدی بر سر مساله تصاحب منابع آب پدیدار میکشورهای جهان تنشچنان در ها نمود یافته و همکننده در روابط دولت

های آبی مشترک قرار اند. بیش از نیمی از مساحت جهـان در محدودة حوزهها منبع حیات، زندگی و تغییرات آب و هواییرودخانه

خشک مانند خاورمیانه غالباً احی خشک و نیمهخصوص در نوهـای واقـع در چنـین حوزه هایی بهبـرداری از آبدارد. لذا بهره

هـا از توسـعة اقتصادی، اجتماعی و آیندة های آبریـزی آینـدة مـشترک دارنـد، آنهای مرزی و حوزهبرانگیز است . رودخانهاختالف

توان بـه ـه از جمله میدهـد کبرداری هرچـه بیـشتر را از محـیطزیـست مـیتوسعة اقتصادی امکان بهره .کنندبشریت حمایت می

ها تنها به شوند، اما دامنه تنشعنوان مناطق جدید تنش قلمداد میالمللی بههای بینرودخانهاحـداث سـدهای بـزرگ اشاره کـرد. 

ها رودخانهالمللی قرار دارند تسری یابد. های بینتواند به دیگر کشورهایی که در خارج از حوزه رودخانهاین مناطق محدود نشده و می

هـای گیاهی و جانوری مربوط به آن است. لذا ساخت سد روی هـا و گونـههـا و حفاظـت از آنکنندة آب تـاالبمهمترین منبع تأمین

 بردن تنوع زیستمحیطـی مربـوط بـه آن داشـته باشـد. ها و ازبینرودخانه ها مـی توانـد بیـشترین تأثیر را در تاالب

های فرامرزی است های مرزی از مسائل مهم و با اهمیت بین کشورهای حوضه آبریز مشترک و آببرداری از رودخانهچگونگی بهره

در بسیاری از مناطق  های مربوط ایجاد کند.های متفاوتی بین طرفهای زیادی را با شدت و ضعفتواند زمینه اختالفکه معموال می

ط سیاسی بین کشورها شده و احتمال وقوع منازعه و درگیری بر سر آن تشدید شده است. جهان، آب تبدیل به عامل برجسته در رواب

همچنین در این میان، رودخانه های بین المللی محل کشمکش و اختالف میان کشورهای فرادست و فرودست رودخانه ها بوده و 

یش از اندازه از آب رودخانه در بخش باال دست رود و اختالف بر سر رودخانه های بین المللی، اغلب به خاطر استفاده ب .خواهد بود
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همچنین کاهش کیفیت آب رودخانه بر اثر آلوده شدن آب در قسمت باال دست رود روی می دهد. اما اختالف بر سر کمیت منابع 

وارد، عاملی برای آب و مسئله کاهش منابع آب، بر خالف مشکالت مربوط به کیفیت آب به دشواری قابل حل است و در بسیاری از م

درگیری ومنازعه میان کشورها می باشد. همچنین عدم وجود قوانین و مقررات بین المللی و سازمانی برای تقسیم منابع آب رودهای 

 .بین المللی نیز احتمال درگیری و منازعه میان کشورها را بیشتر افزایش داده است

های دو یا چند جانیه موجب کاهش در احتمال و شدت اختالف نامهها و موافقتالمللی مانند معاهدات، پروتکلقراردادهای آبی بین

های مرزی فیمابین دارای قراردادهای دوجانبه شوند. ایران با همسایگان خود در بیشتر رودخانهربط میو مناقشه بین کشورهای ذی

 میالدی با عراق اشاره کرد. 1975توان به قرارداد است که می

ها با وجود حسن نیت متقابل، برای حل و فصل مسالمت آمیز وافقتنامه عادالنه، مذاکرات سیاسی و حقوق بین آنگیری مشکل

های مرزی ها است. همکاری کشورها بر سر منابع آب رودخانهاختالفاتشان بهترین رهیافت برای جلوگیری اختالفات و حل و فصل آن

و میزان اطمینان و اعتماد طرفین به یکدیگر ارتباط دارد. زمانی که کشورهای حاشیه به میزان زیادی با روابط سیاسی و اقتصادی 

ای را با یکدیگر داشته باشند، این عامل، های سیاسی مشترکی داشته باشند، یا روابط اقتصادی و تجاری گستردهرودخانه، دیدگاه

برعکس، زمانی که کشورهای حاشیه رودخانه فاقد روابط سیاسی  دهد.ها را افزایش میهمکاری و در نهایت دستیابی به توافق بین آن

ها وجود داشته باشد، این عوامل در نهایت منجر به عدم اعتماد بین آنای از خصومت بین ای باشند و یا تاریخچهو اقتصادی گسترده

جبات تنش هم از درون کشورها و هم امروزه منابع آب، مودهد. گردد، که احتمال همکاری را کاهش میکشورهای حاشیه رود می

در روابط بین کشورها را فراهم آورده است. که بیشتر ناشی از عدم برنامه ریزی، عدم استفاده بهینه و ذخیره سازی مناسب منابع آب 

 .للی شده استیا عوامل طبیعی مثل بروز خشکسالی می باشد. در واقع آب تبدیل به یک عامل تأثیر گذار در مسائل داخلی و بین الم

میلی متر  240کشور ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی در کمربند خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد و میزان بارندگی آن حدود 

کند و در حال حاضر متوسط های ساالنه را دریافت میدرصد بارش 36/0است که کمتر از یک سوم متوسط جهانی است ولی تنها 

متر مکعب در سال است که در حال نزدیک شدن به آستانه بحران است. با این اوصاف و همچنین روند  2000سرانه آب کمتر از 

افزایشی جمعیت، ارتقاء سطح بهداشت، افزایش اقدامات صنعتی و کشاورزی ... در کشور که منجر به افزایش آب در کشور شده است 

شوند، شرایطی را برای کشور به وجود آورده خارج و یا به کشور وارد میالمللی که از کشور و نیز وجود تعدادی رودخانه های بین

تواند موجب تشدید بحران های موجود و حتی شروع تنش بین ایران و کشورهای همسایه و ایجاد بحران های جدید در است که می

 .المللی برای کشور باشدسطح محلی، ملی و بین

پتانسیل اختالف و منازعات مرزی به ویژه در مورد آبهای مشترک زیاد باشد، آمادگی  تاریخ دیپلماسی نشان می دهد هنگامی که

المللی وجود دارد که بین دو رودخانه بین 260گفتگو و همکاریهای مشترک در حل منازعات مرزی بسیار مؤثر است.در دنیا حدود 

 یا چند کشور مشترک است.

المللی، مدیریت صحیح منابع آب و جلوگیری از اتالف آب و ز آب رودهای بینبهترین راه حل جهت دستیابی به سهم منصفانه ا

المللی، همکاری بین کشورهای دارنده منابع آبی مشترک، برای ای و بینآلودگی آن و همچنین کمک به حفظ صلح و ثبات منطقه

وابط سیاسی و اقتصادی و میزان اطمینان و اعتماد باشد. همکاری بین کشورها بر سر منابع آب به میزان زیادی با راستفاده از آن می



 

622 
 

تواند های فرامرزی از سوی ایران، میسیاسی طرفین به یکدیگر ارتباط دارد. از این رو بکارگیری دیپلماسی کارآمد، در رابطه با آب

 نقش بسزایی در ایجاد صلح و امنیت در روابط ایران و همسایگان داشته باشد.

شود و هم باعث همگرایی گونه بیان شده است که نقش آب و سیاست هم باعث تنش بین کشورها میوهش اینبا توجه به عنوان پژ

ایران به دلیل واقع شدن در منطقه خشک و نیمه خشک خاورمیانه همچنان با بحران آب روبرو است و با توجه به تاثیر نقش . 

تواند شوند که این منابع هم میبع آبی از اهمیت بسزایی برخوردار میهای مشترک آبی  بین کشورها و رودخانه های مرزی مناحوضه

 شود و هم باعث تعامل و همگرایی.سبب ایجاد تنش و منازعه بین کشورها 

بردای ایران از منابع آبی مشترک و اجازه جریان همواره خواهان حداقل بهرهای در داخل ندارد کشور عراق با اینکه هیچ رودخانه

جم طبیعی آب بسوی عراق بوده است . حیات کشور عراق بستگی به دو رود دجله و فرات دارد و هر دوی آنها از ترکیه یافتن ح

اندازد. ها به سوی عراق کشاورزی و بهداشت و صنعت کشور عراق را به مخاطره میگیرد کم شدن و خشک شدن آنسرچشمه می

یپلماسی ایران در قبال عراق به دلیل موقعیت هیدروهژمون ) باالدست( کشورمان رسد که ددرنگاه نخست این چنین به نظر میشاید 

کنند، اما اگر شود و بخشی از آب رودخانه دجله را تامین میهای فرامرزی است که از ایران وارد عراق میهای رودخانهمعطوف به آب

های فرامرزی ایران با عراق و به تبع آن سوریه و سی آبشویم که رود فرات نیز در چارچوب دیپلماعمیقتر نگاه کنیم متوجه می

گیرد. در مورد اروندرود نیز شاید در گذشته بحث نظامی و سیاسی مطرح بوده ولی اکنون بحث منابع آبی و زیست ترکیه قرار می

تعامالت وهمکاری دو محیطی بخصوص برای توسعه کشاورزی مطرح است که این موضوع هم احتیاج به دیپلماسی فعال دارد و هم 

جانبه، که با توجه به اقدامات اخیر توافقاتی در خصوص الیروبی اروندرود مطرح شده تا بستر برای کشتیرانی مهیا شود و همچنین با 

های بین النهرین بخصوص هورالعظیم، اهمیت همکاری هر دو کشور در جهت تامین حقابه زیست محیطی، توجه به اهمیت تاالب

 ز سیل مهاجرت و  گرد و غبار را  الزم و ضروری است. جلوگیری ا

 پیشنهادات -12

کشمکش و درگیری بر سر استفاده از منابع آبی مشترک بین کشورها در آینده، با توجه به کاهش میزان سرانه آب و به دلیل افزایش 

بین کشورهای دارنده منابع آبی مشترک  تقاضا و آلوده شدن هر چه بیشتر منابع آب، افزایش خواهد یافت، اما در نهایت، همکاری

برای استفاده از آن، بهترین راه حل جهت دستیابی به سهم منصفانه از آب رودهای بین المللی، مدیریت صحیح منابع آب، جلوگیری 

ممکن است  از اتالف آب و آلودگی آن و همچنین کمک به حفظ صلح و ثبات منطقه ای و بین المللی خواهد بود که در برخی موارد،

درصد جمعیت جهان در حوضه آبریز رودخانه های مشترک  40عالوه بر این حدود . کشورها مجبور به همکاری در این مورد شوند

درصد منابع آب جهان نیز در  60فرامرزی زندگی می کنند که حدود نیمی از سطح خشکی های زمین را شامل می شود و حدود 

 موارد زیر بر اهمیت دیپلماسی می افزاید: و مدیریت این منابع را بسیار مشکل می کندآنها جریان دارد که این مسئله 

 

 ضرورت دیپلماسی فعال برای حفظ منافع ملی و اهداف بلند مدت کشور 
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  تقویت دیپلماسی که یکی از مهمترین و کم هزینه ترین ابزارهای سیاست خارجی و تعامل میان دولتها است در جهت کاهش

 زعه و حل مناقشه های مرتبط با آبتنش و منا

 مذاکرات و چانه زنیهای سازنده بر مبنای دیپلماسی آب برای حفظ منافع امنیتی و سیاسی کشور 

 المللیگیران سیاسی در مذاکرات بیندار برای دیپلماسی فعال آب در میان تصمیمسازی مستمر و هدفآموزش و ظرفیت 

 های فرامرزی بین ایران و همسایگانت آبرویکردی عادالنه و منطقی برای مدیری 

 های فرامرزی در جهت رسیدن به تعامالت و همکاری های  اقتصادی، زیست محیطی ، سیاسی و امنیتی همکاری در حوزه آب 

 المللی و توافقات دو یا چند جانبهرعایت حقابه برای هر یک از کشورها بر اساس معاهدات و قوانین بین 

 یزنی های سازنده و مفید مابین ایران، عراق، ترکیه و سوریه در جهت رودخانه های  دجله و فرات، جهت تشکیل نشستها و را

 دستیابی به سهم منصفانه از آب رودهای مذکور برای هر یک از این کشورها

 ن آب مصرفی و مدیریت و مذاکرت جدی و توام با اجرا و عمل در حوضه اروندرود بر مساله الیروبی، توسعه کشاورزی و تامی

 های اقتصادی مربوط به آن در راستای اهداف ملی.برداریهمچنین بهره

  مدیریت کارای منابع آبـی متـشکل از نماینـدگان کلیـه کـشورهای ایـن حـوزه و اسـتفاده از کارشناسان متخصص این

 بحران.کشورها و دیگر کشورهای منطقه برای بررسـی و کـشف راه حـل اصولی برای حل این 

  کمیته دیپلماسی آب متشکل از وزارت نیرو، وزارت امورخارجه، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان

های ریزی، پایش و سیاست گذاری در خصوص مسائل و چالشحفاظت محیط زیست و کمیسیون آب و کشاورزی با هدف برنامه

 آبی مشترک.حوزه های رودخانه های مرزی و منابع 

 تشکیل کارگروهی مشترک برای حل مسائل  هورالعظیم در جهت رفع مشکالت و رسیدن به تعامالت 

  ایران به عنوان یک بازیگر در منطقه و در ارتباط با همسایگان باید از هر تهدیدی در ایجاد یک فرصت بهره گیرد و در برابر

عنوان یک اسباب و وسیله در جهت منافع کشور استفاده کند. زیرا آب ابزاری هر چالشی ، فرصت محوری را جایگزین کند و از آب به 

 است در جهت امنیت ، اقتصاد، توسعه کشاورزی و روابط سیاسی.
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های بررسی تطبیقی دیپلماسی آب بر روابط ایران با کشورهای همسایه شرق و غربی ) هیدروپولیتیک رودخانه، 1391پارسا، بهزاد، 

 .الملل ، دانشگاه آزاد تهران مرکزیروابط بین نامه( ) برای پایانمرزی(، کارشناسی ارشد

الملل، پژوهش حقوق و سیاست، سال قوق بیناستفاده از منابع آب رودهای مرزی ایران و عراق و ح، 1388جعفری ولدانی، اصغر، 

 82ص . 26یازدهم، شماره 

، درآمدی بر هیدروپلیتیک ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات پشتیبان. 1396حسینی نیک، سیدابوالفضل، نینام راد، سید محمد، 

 95و94 - 11صص 

های راهبردی کالن، شماره مسایگان، فصلنامه سیاستدیپلماسی آب ایران در قبال ه ، 1397آرا، حامد،دهشیری، محمدرضا؛ حکمت

 . 6، دوره 4

محیطی ایران ، پژوهشکده مطالعات زیستی شورشدن آب اروندرود، امنیت زیست -ها و پیامدهای امنیتیچالش ، 1397ربیعی، حسین،

 111-110راهبردی. صص

جغرافیای  نامه( ) برای پایانای عراق، کارشناسی ارشدمنطقه ،تاثیر هیدروپلیتیک رودهای دجله و فرات بر روابط1392پور، قاسمزرین

 ، دانشکده جغرافیا.و احد تهران مرکزیدانشگاه آزاد اسالمی     سیاسی، 

 96ص . 3، دوره 4دیپلماسی آب، از منازعه تا همکاری، فصلنامه سیاست جهانی، شماره ، 1393عراقچی، سید عباس، 

و  111و  26الملل، چاپ اول، تهران، وزارت امورخارجه. صص های فرامرزی و نظام بیندیپلماسی آب، 1394عراقچی، سیدعباس، 

 133و 118

، 2های مرزی ایران با همسایگان، مطالعات حقوق انرژی، شماره بررسی تحلیل قراردادهای آب ، 1396عطاری، جالل؛ آوریده، فریبا،

 287ص . 3دوره 

نگرش واقع گرایانه به هیدروپلیتیک جنوب غرب آسیا، ، 1396، محسن و میرشکاری، محمدضا، قربانی سپهر، آرش و جان پرور

 همایش دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا، دانشگاه خوارزمی تهران.

ب غربی ( دکتری های ژئوپلیتیکی تنش در روابط کشورها ) مطالعه موردی: آسیای جنو،  الگویابی سرچشمه1392قربانی نژاد، ریباز،

 72جغرافیای سیاسی) برای رساله(، دانشگاه تربیت مدرس. ص 

تاثیر هیدروپلیتیک بر مناسبات عراق و ترکیه با تاکید بر دجله و فرات،  ، 1395زاده، جواد ؛ پیشگاهی فرد، زهرا،کرمی،افشین ؛ حسن

 36و  9-7صص  17، شماره .5فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم، سال 
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های مرزی و مشترک المللی ) مطالعه موردی رودخانههای بینهای غیر کشتیرانی از آبراهحقوق استقاده، 1396پور، فریده، مدعلیمح
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 52ص . 3

ص ،چاپ اول، تهران، مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی.  هیدروپلیتیک و امنیت غرب آسیا ، 1396معدنی، جواد،

21 

های هیدروپلیتیک ایران و عراق با تاکید بر ابعاد زیست محیطی، بررسی چالش، 1393موسوی نیا، سیدعارف؛ کماسی، حسین، 

 همایش ملی بحران آب، دانشگاه شهرکرد.دومین 

های مشترک مرزی، ، فصلنامه هیدروپلیتیک ایران و عراق و بهینه کردن مصرف آب، 1397نیرومندفرد، فریبا و شهیدی، علی ، 
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 گلچین،سعید ، انقالب اسالمی ایران و پیامد های آن بر ژئوپلتیک تشیع در عربستان -9

مجله  "مقایسه مفهوم صدور انقالب در انقالب های فرانسه و روسیه"خلیلی،محسن ومریم مظفری و سید محسن موسوی زاده، -10

 96علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،بهار وتابستان جستارهی سیاسی معاصر،پژوهشگاه 

( مقایسه دو نظریه مقاومت و تنش زدایی در سیاست 1397-1357ایران و آمریکا در چهل سال)-(1399صالحی،سهراب ) -11

 قم موسسه بوستان کتاب -خارجی

 انشگاه خوارزمی تهران ( تاثیر شکل گیری داعش بر نظام امنیتی منطقه،پایان نامه ارشد د1395چهری، هادی)-12

( سیاست خارجی آمریکا در خاور میانه بعد از یازده سپتامبر با تاکید بر القاعده و داعش،دانشگاه خوارزمی 1394پیروتی، طاهر )-13

 تهران 

 هران( الگوهای رفتاری ایالت متحده آمریکا با جمهوری اسالمی ایران،مرکز اسناد انقالب اسالمی،ت1383نوزانی، بهرام )-14

 ( طرح خاورمیانه بزرگ،نشر میزان تهران 1386صادقی،حسین، )-15

 ( اشغال عراق،اهداف راهبردی و استنادات حقوقی، چاپ پنچم، نشر میزان تهران1395صالحی،سهراب )-16

نگ و پژوهشگاه فره  "تمدن اسالمی درمنظومه فکر امام خمینی"( 1395خسرو پناه،عبدالحسین و شارخی اصفهانی،مهدی )-17

 اندیشه اسالمی 

 1395دهقانی فیروزآبادی،سید جالل، سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، سمت تهران -18
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