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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 

ن برای برگزاری کنگره و تالش های علمی و کارهای بزرگ خردمند و شجاع سرتیپ دکتر فخری و زحمات ایشا

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 

ر اخباری ، جناب آقای دکتر ربیعی و همکاران عزیزم اعضای محترم انجمن ژئوپلیتیک تقدیر و تشکر می کنم. دکت

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

 .رگانه هم تشکر می کنمتخصصی شرکت می کنند تشکر می کنم. از اعضای پنل های تخصص چها

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 

   .ز نگاه ژئو استراتژیکتروریستی آمریکا از غرب آسیا تا چند سال آینده ا

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 

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

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

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

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

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

رت جهانی و یا قدرت هژمون آمریکا طی دلیل اول: شکست ایاالت متحده آمریکا برای تشکیل تنها ابر قد .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.

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

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

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

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

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

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

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

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

به بعد برقرار بوده معکوس خواهد شد. و  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 

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

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

کشور عضو سازمان  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 

لوم مختلف از جمله ارتباطات و فناوری های رسانه ای و بیداری گاز جهان و رشد فناوری های جدید و گسترش ع

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

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

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  3ه ای می خواهم که این اساتید و شما دانش مطالعات منطقه ای و اقتصاد جهانی، قاره ای و منطق

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  رسیدن به وضعیت مطلوب نظریه پردازی کنید. و

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

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

 ،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      

ب غرب آسیا و شکل گیری خاورمیانه جدید با محوریت آمریکا کشورهای منطقه برای تغییر جغرافیای سیاسی جنو

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 

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

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

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

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

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 

ر ارتباط با معادالت قدرت آینده جهانی پیدا کند و رهبر عظیم الشان و ملت بزرگ و تمدن ساز ایران بتوانند در د

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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 ژئوپلیتیک ایران گزارش دبیر علمی یازدهمین گنگره انجمن

  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 قشةن 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 «پلیتیکیژئو 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 رظهو 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 ولتی،غیرد 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 سبراسا 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 ادایج 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 یم 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

  ستا 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  افعومن 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 اتأثیرگـذ

 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 تمطالعا -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

وضوعات امنیت و قدرت ملی، روابط دوجانبه مقاله با محوریت جمهوری اسالمی ایران با م 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  3و افغانستان نیز هر کدام با محوریت کشور چین 

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

مورد  واژگان نیشتریکنگره ب قاالتکلید واژه های تخصصی جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در عنوان های م 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 

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

 ژئوپلیتیک ایران و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به عمل آورم.

 خباری دکتر محمد ا                                                                                                           

 دبیر علمی یازدهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران                                                                         

 1399بهمن  27                                                                                             
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 لیست حامیان

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

 اتحادیه انجمن های علوم جغرافیایی ایران

 

 انجمن مخاطره شناسی ایران
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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

 انشگاه امام حسیند 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

 دانشگاه شهید بهشتی دکتر مرتضی قورچی 7

 دانشگاه تربیت مدرس ی حاجتدکتر مصطفی قادر 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

 اشتردانشگاه مالک  دکتر مهدی مدیری 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

 غرافیایی نیروهای مسلحسازمان ج دکتر علیرضا عباسی سمنانی 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

 افیایی نیروهای مسلحسازمان جغر 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

 وهای مسلحسازمان جغرافیایی نیر 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

 امین قوامی آزادمهندس بنی 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

 دکتر مسلم نامدارزاده 12

 سارا امانی 13

 حبیب زادهمهندس قاسم  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

 دکتر سید محمدتقی رئیس السادات 24
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 اسامی سخنرانان ویژه و کلیدی

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

 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران دکتر دره میرحیدر 1

 استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس دکتر محمدرضا حافظ نیا 2

  دکتر عبدالرضا فرجی راد 3
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 رستفه

 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

 دات، سید حمید رضا مرتضوی ، سید محمد تقی رئیس السایلیال کیان

 

71 

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

 برداری از اتحادیه اروپا

 دکترعلیرضا محرابی، مجید پناهی مهربانی

 

90 

 

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

 همگرایی و صلح بین کشورهای منطقه

 حمد تقی رئیس السادات، سامان خلیلیان ، لیال کیانیسید م

 

102 
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بررسی و تحلیل مناسبات ژئوپلیتیکی در جنوب غرب آسیا ) نمونه موردی: ترکیه با 
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122 

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

 روح اله پورطالب، خدایار موالیی پور

143 
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پیامدهای ژئوپلیتیک تعارضات نظری و کارکردی ناسیونالیسم در منطقه  9

 خاورمیانه

 احسان لشگری تفرشی
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بررسی و تحلیل مناسبات ژئوپلیتیکی ترکیه  با جمهوری عربی سوریه در جنوب غرب  10
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 محسن سلطانی محسن جانپرور، شقایق برادران مطیع،

 

175 

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

 ایران

 سیده الهام قباسفیدی، هادی اعظمی ، امیدعلی خوارزمی

 

192 

 

12 
 ابلیت های استانهای مرزی و تاثیر آن در روابط ژئوپلیتیک ایران وتبیین ق

 ، جمهوری آذربایجان

 فریبا محبوبی ، محمد اخباری

 

211 

 های ژئوپلیتیک ایران در مناسبات با اقلیم کردستان عراقتبیین مولفه 13

 لقمان توتونچی، محسن جان پرور، لیال کیانی

234 

 فارسسازی روابط با کشورهای منطقه خلیج ر آن بر عادیژئواکونومی اسرائیل و تأثی 14
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 آسیا
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 رضا جنیدی، علی ابوالخانی ، مسعود مهدوی، بهرامعلی خدایی
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 363 زمینه های همگرایی و صلح اسرائیل و امارات متحده عربی 19
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 تحلیل ژئوپلیتیکی از روابط دهه اخیر ایران و روسیه 

 مبنی بر نظریه وابستگی متقابل

 

 

 1فاطمه بخشی شادمهری

 

 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1

 

 

 

 چکیده

زاویه مناسبات به رابطه ایران و روسیه به صورت مختصر پرداخته شده ابتدا رابطه دو کشور در در این پژوهش از 

( مورد بررسی قرار داده شد، تالش شده که این روابط بین دو بازیگر در سطوح سه گانه 2019-2009زمان مورد نظر)

پلیتیکی پیرامونی و ساختار ژئوپلیتیکی ساختار نظام ژئوپلیتیکی جهانی )ساختار ژئوپلیتیکی منطقه ای، ساختار ژئو

روسیه مشخص شود. از آنجا که هدف ارائه استراتژی برای کشور ایران است پس الزم  2020قدرت( با تاملی بر سند 

های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی روابط )فضای جغرافیایی، مولفه های ژئوپلیتیکی، شکل مناسبات( و میزان  است مولفه

روابط بین الملل شناسایی شود که در این بین اشاره ای مختصر به نظریه وابستگی متقابل می شود. انطباق با اصول 

تا در نهایت بر مبنای این نظریه تحلیل ژئوپلیتیکی از روابط کشور ایران و روسیه داشته باشیم و نتیجه آن ارائه 

 استراتژی هایی به کشور ایران باشد.

 

 ژئوپلیتیکی، ایران، روسیه، نظریه وابستگی متقابلتحلیل  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

نظریه وابستگی متقابل در تاریخ معاصر ایران با توجه به ظرفیتهایی که دارد در حوزه مسأله ژئوپولتیک کشورمان قابلیت کاربست را 

قرار گرفتن در بین دو حوزه نفتی بزرگ جهان،  دارا می باشد. از نظر ژئوپولتیک موقعیت کشورمان به عنوان قلب حوزه نفتی به دلیل

دریای خزر و خلیج فارس، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا وابستگی متقابل به عنوان نظریه ای که قابلیت پوشش دادن این 

اسیر می توان در (. با این تف113:1392)وحیدی راد،مسائل را داراست بایستی در حوزه تاریخ معاصر کشورمان مد نظر قرار گیرد

 بررسی و تحلیل روابط بین دو کشور ایران و روسیه از این نظریه بهره مند شد.

 تحلیل و تبیین به خود، خارجی و داخلی توانایی های و ظرفیت ها از نوع برداشت اساس بر روسیه فدراسیون و ایران اسالمی جمهوری

است. به  داشته نشیب های زیادی و فراز همواره روسیه، و ایران روابط واقع می پردازند. در جانبه دو روابط در خارجی خود سیاست

 نیز گاهی و آمده به میان آنها راهبردی مشارکت از که صحبت شده اند نزدیک یکدیگر به آنچنان کشور دو زمان ها گاهی که شکلی

 (.22:1392ذوالفقاری،رسیده اند)جعفری و  روابط در تیرگی به مرز که گرفته اند فاصله هم از چنان

المللی، های بینالمللی )همکاری در سازمانروسیه یکی از مهمترین همکاران سیاست خارجی ایران است، هم در حوزه بین از انجا که

ای )همراهی نظامی روسیه با ایران و سوریه در بحران سوریه( و هم در زمینه ملل(، همکاری منطقهویژه شورای امنیت سازمانبه 

کند. در واقع ایران با وجود ماهیت سیاست خارجی مستقل خود، به دلیل بدیل را ایفا میمین تسلیحاتی ایران، نقشی مهم و بیتأ

کوشد بینی در خاورمیانه، میهای غیرقابل پیشهای ماهوی با غرب و در راس آن با آمریکا و در شرایط بحرانتنوع مسایل و اختالف

(. 159:1396کشورهای قدرتمند جهان، یعنی روسیه را به رابطه سودمند دوجانبه بکشاند)کوالیی و عابدی، تنها دوست خود در میان

به همین دلیل بررسی این ارتباط در دوره های مختلف و براساس نظریه های مختلف می تواند در تعیین دیپلماسی و استراتژی 

ررسی روابط دو کشور در طول یه دهه اخیر از نظریه وابستگی متقابل کارامدتر به سیاست مداران کمک کند. در این پژوهش در ب

 بهره مند شده است. 

 ادبیات پژوهش

( اتحاد استراتژیک را نوعی از روابط امنیتی گسترده می دانند که دربرگیرنده سایر ابعاد همکاری برای aras-ozbayارس و ازبای ) -

نظامی، صنایع دفاعی، مانورهای نظامی مشترک، اشتراکات علمی، بکارگیری  دستیابی به اهداف مشترک در رابطه با کمک های

 Aras andنیروهای نظامی در کشورهای متحد و آموزش های نظامی است که روابط ایران و روسیه از این مقوله خارج است )

Ozbay,2008:56.) 
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اند و ماهیت ل های اولیه رئیس جمهوری پوتین مشترک بودهبه نظر مارک کاتز، روسیه و ایران در بسیاری از منافع و اهداف در سا -

همکاری شان به همکاری استراتژیکی تغییر پیدا کرده است و در اواسط رئیس جمهوری پوتین روسیه و ایران عدم توافق خود را در 

یگی خود را به جای اهداف بلندمدت رابطه با موضوعات مختلف از قبیل مسئله دریای خزر نشان داده اند و روابط شان فقط بعد پراگمات

 (.Katz,2002:69) استراتژیکی نشان داده است

بورنز و هیومن صدری نیز ماهیت روابط دو کشور را تاکتیکی تعریف کرده اند که یک همکاری کوتاه مدت بر پایه منافع متقابل  -

 سیاست خارجی دولت است.کوتاه مدت است که اغلب در پی دستیابی به اهدافی است که در خدمت هدف 

( نیز ادعا می کند که روابط دو کشور بیشتر ماهیت اقتصادی دارد و به دالیلی امکان Alexi Malashenkoالکسی ماالشنکو ) -

همکاری استراتژیک میان دو کشور وجود ندارد و یکی از دالیل اصلی این است که ایران روسیه را به عنوان بخشی از جهان غرب، 

 (.73،1392مسیحیت به حساب می آورد)اصولی و رسولی، اروپا و 

 

 مبانی نظری

  

 ژئوپلیتیک 

تاکنون تعاریف و تفاسیر مختلف علمی و کاربردی گوناگونی از واژة ژئوپلیتیک به عمل آمده که همة آنها در روابط متقابل جغرافیا 

بدینمفهوم که قلمروهای جغرافیایی به فراخور موقعیت و )در مقیاسهای مختلف( و سیاست در قالب مناسبات قدرت اشتراک دارند؛ 

محتوایی که دارند در معنابخشی به الگوهای رفتاری )تعامل، رقابت و ستیز( واحدهای سیاسی نقش آفرینی می کنند و سازنده و 

متقابل سیاست )قدرت(  (. از اینرو ژئوپلیتیک به مطالعة روابط93:1397هویت بخش رویدادهای نواحی مختلف جهان هستند)زارعی،

(. مسئولیت ژئوپلیتیک در وهلة نخست، به ویژه شناسایی و 3:1396و جغرافیا )فضا، مکان و قلمرو( می پردازد )کاویانی و مالداری،

بررسی تأثیرات جغرافیا بر سیاست خارجی دولت و قدرتهای درگیر در قلمروهاست. در وهلة دوم، جست وجو، یافتن و تبیین اندرکنش 

ا در قلمرو رقابت و در پایان و به ویژه پیش بینی رویکرد و کارکرد بازیگران در این قلمروهاست. ژئوپلیتیک حتی هنگام بررسی و ه

تحلیل با توجه به همة مؤلفه های مؤثر در رقابت به ویژه مؤلفه های پایدار، ضمن وضوح ماهیت رخدادها، نتیجة طبیعی رقابت را 

 (.810:1394،پیش بینی کند)کریمی پور

 نظریه وابستگی متقابل 
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تحلیل کسانی چون رابرت  –با توجه به نیاز به ارائه یک چارچوب نظری جدید برای تبیین نظام بین المللی با یک روند توصیفی 

کوهن و جوزف نای و دیگران، نظریه وابستگی متقابل را به عنوان مناسب ترین چارچوب نظری برای درک و تشریح پدیده های نظام 

بین الملل ارایه دادند. نظریه وابستگی متقابل در ردیف نظریه هایی در روابط بین الملل قرار می گیرد که می کوشند به لحاظ روش 

 شناختی میان سطوح 

 "سیاست جهانی را با طرح توضیحاتی در سطح نظام بین الملل "تحلیل خرد و کالن پیوستگی برقرار کنند. کوهن و نای می کوشند

های ¬درک کنند و در عین حال روندهای داخلی را نیز مورد توجه قرار دهند. همانگونه که جیمز روزنا در ایجاد پیوستگی میان نظام

مطرح کرده، جوامع ملی آن چنان از سوی محیط  "نظام نفوذ پذیری "ین المللی، نوع جدیدی از نظام سیاسی را تحت عنوان ملی و ب

خارجی متاثر شده اند که دیگر به هیچ وجه تنها منبع مشروعیت یا حتی تنها منبع به کارگیری ابزار زور مشروع 

 (.180:1367زاده،نیستند)سیف

نظام های ملی چنان متاثر از یکدیگر و وابسته به هم هستند که عملکردشان با همکاری اعضای خارج از  بنابراین در حال حاضر

شود. با توجه به اصول نظریه وابستگی متقابل می توان این نظریه را در ردیف نظریه های مربوط به نظام  نظام)داخلی( تضمین می

 .های نفوذ پذیری قرارداد

تنی بر سلسله اصولی است که به طور خالصه عبارتند از: تعدد کانالهای برخورد و تماس میان جوامع، نظریه وابستگی متقابل مب

افزایش تعداد بازیگران در عرصه روابط بین الملل و در نتیجه کاهش نقش دولتها به عنوان تنها بازیگر، کاهش نقش نیروی نظامی و 

وابستگی متقابل هسته ای و در عین حال انتقال حوزه رقابت میان دولت ها از  زور در روابط بین الملل، افزایش حس امنیت از طریق

بعد نظامی به اقتصادی، عدم وجود سلسله مراتب در دستور کار سیاست خارجی و تفوق سیاستهای اقتصادی در این برنامه، افزایش 

 . ...تعاون و همکاری میان کشورها و

ه وابستگی متقابل نظامی است که به طور کیفی نظام بین المللی گذشته متفاوت است. نظام بین المللی تصویر شده از سوی نظری

حوزه های موضوعی، بازیگران، روابط آنها، قواعد بازی، کارگردانی و نقش اقتدار و زور هر یک کارکردی متفاوت از معادل های خود 

دین ترتیب حتی بازیگران سنتی)یعنی کشورها( با ماهیتی در نظام بین المللی گذشته دارند. اقتصاد نقش اساسی پیدا کرده و ب

اقتصادی و نه نظامی وارد بازی شطرنج بین المللی می شوند. در این زمینه برخالف دو دهه اول پس از جنگ جهانی که نظام دو 

جمله ژاپن و آلمان در قطبی مبتنی بر تسلیحات هسته ای حاکم بود، به تدریج ابر قدرت شرق ناکارکرد شد بازیگران جدیدی از 

جرگه بازیگران اصلی وارد شده اند که قادرند از طریق سرمایه گذاری، سیاست های مناسب تسلط بر نوسان های ارزی و زیر و بم 

های مالی و تعیین راهبردهای بین المللی رونق اقتصادی، نفوذی معنی دار در اقتصاد جهانی داشته باشند. روابط تعارض گونه و گریز 

ز مرکز گذشته جای خود را به نوعی همکاری محافظه کارانه و هوشیارانه بین بازیگران اصلی می دهد و این احساس به وجود می ا
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آید که بدون همکاری با رقبا و دشمنان دیرینه هر بازیگری چه جهان سومی بدون وابستگی به دیگران محکوم به فنا خواهد شد)واعظ 

 (.  98:1375مهدوی،

در شبکه خود درگیر  یب، نظریه وابستگی متقابل به طور فزاینده ای تمامی کشورها را به یکدیگر پیوند می دهد و آنها رابدین ترت

ه درمقابل یک کمی سازد و امنیت هر کدام از آنها و مخصوصا فرصت های اقتصادی آنها را وابسته به یکدیگر می کند. مشکالتی 

وض به طور جمعی د نمی تواند به طریقی حل شود که به منافع دیگر کشورها لطمه زند؛ در عکشور منفرد قرار می گیرد، هرچه باش

 .به حل مشکالت پرداخته خواهد شد و تمام کشورها از آن سود خواهند برد

 بحث 

 تحلیل ژئوپلیتیکی 

سطوح مختلف،        شور در  ضای جغرافیایی دو ک سیه باید به ف مولفه های ژئوپلیتیکی، بازیگران در تحلیل ژئوپلیتیکی روابط ایران و رو

ــر اهداف و منافعی که از این    ــت. که در دل هر یک از این عناص ــور توجه داش ــبات دو کش مرکزی و پیرامونی و همچنین نوع مناس

ست        ستگی متقابل ا شود، قرار دارد. البته که در این تحلیل چون رویکرد پژوهش نظریه واب شورها می  ستاورد هر کدام از ک  ارتباط د

 در بررسی هر عنصر از مالحظات این نظریه استفاده می شود. 

 

 :فضای جغرافیایی 

ست به گونه ای که        سیار موثر ا ست که در روابط دو کشور ب سیای مرکزی، قفقاز، خاورمیانه و دریای خزر چهار منطقه ای ا مناطق آ

مشترکی از منافع متقابل رسیدند که مبنای برای همکاری   ایران و روسیه به تدریج در مناطق آسیای مرکزی و قفقاز، خزر به درک   

سرایت              ستان(،  ستان و پاک سرائیل، عرب سترش نفوذ قدرت های غربی و متحدان آنها )ترکیه، ا ست. خطر گ سطح مناطق ا آنها در 

ساس قرارداد       ستر ایجاد شده بر ا سیار  در گسترش ه  1989بحران های موجود در منطقه به درون مرزهای دو کشور و ب مکاری ها ب

 (.122:1392موثر هستند)باقری و جمعه زاده،

*فضای جغرافیایی قفقاز: سیاست های منطقه ای روسیه، در قبال قفقاز به نظر می رسد عمدتًا تابع مالحضات امنیتی و استراتژیک        

ساز، نگران      سائل قومی و هویتی بحران  ست. برای ایران نیز مجاورت قفقاز ناامن و درگیر در م ی هایی را به دنبال دارد. منافع دیگر ا

ست. باید            ستان و آذربایجان با ناتو ا شورهای گرج ضور قدرت های خارجی و روابط ک سیه در منطقه قفقاز مخالفت با ح ایران و رو

قوا میان توجه داشت که در شرایط فعلی رویکرد اقتصادی است ولی رویکرد سیاسی و امنیتی که نسبت به قفقاز برای ایجاد موازنه         

 ارمنستان و جمهوری آذربایجان باعث شکست ایران در فضا می شود.

*فضــای جغرافیایی آســیای مرکزی: در دکترین ســیاســت خارجی روســیه تشــکیل کمربندی از همجواری مســالمت آمیز پیرامون 

ر مناطق نزدیک به روسیه به  مرزهای این کشور و تالش برای نابودی زمینه های تنش و درگیری و پیشگیری از پیدایش مشکالت د   

عنوان یکی از اهداف اصلی سیاست خارجی روسیه تعریف شده است. ایران تنها کشوری است که با این سه حوزه مرز مشترک دارد           

 و این ویژگی جغرافیایی باعث شده تا نقش ممتازی در سیاست خارجی روسیه پیدا کند.
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س    ضای جغرافیایی دریای خزر: در این رابطه رو ست و نماینده ویژه  -تفلیس-یه به همکاری با طرح باکو*ف جیحان مبادرت ورزیده ا

ساوی( را غیرعملی             سیم دریا به بخش های م شاع یا تق ست ایران )بهره برداری م سیا سیه در امور دریای خزر  رئیس جمهوری رو

غربی، اما هیچ -از ایجاد خطوط انتقال شرقی خوانده است. در مورد خطوط انتقال انرژی نیز دو کشور با وجود توافق بر سر جلوگیری

صار خطوط انتقال       شتر به انح صت های جغرافیایی یکدیگر به عمل نیاورده اند تا جایی که روس ها بی توافقی برای بهره گیری از فر

در این حوزه تلقی کرده انرژی برای رسـیدن به موقعیت ابرقدرت انرژی از نگاه پوتین اندیشـیده اند و ایران را به عنوان گزینه رقیب   

 (.24:1387اند)موسسه بین المللی مطالعات خزر،

سیاست خارجی مسکو            سیاست خارجی روسیه خاورمیانه در اولویت پنجم منطقه ای  سند تدبیر  *فضای جغرافیایی خاورمیانه: در 

ــیه در منطقه خاورمیانه نقش دارند، ی           ــگری ایران در   قرار دارد. عواملی در تقویت همکاریهای ایران و روسـ کی به توان باالی کنشـ

ــت و عامل دیگر مربوط به انقالب های عربی و روی کار آمدن    ــطین مربوط اس ــوریه، لبنان و فلس ــتان، س ــورهای عراق، افغانس کش

حکومت های متمایل به غرب که در تعارض با منافع روســیه و ایران اســت و زمینه را برای همکاری بیشــتر این دو کشــور برای     

ست. در             جلوگی صلح خاورمیانه متفاوت بوده ا سبت به  سیه ن شور ایران و رو ضع دو ک سناریوهای همانند فراهم می کند. موا ری از 

حالی که ایران روند سازش را ناعادالنه می دانند روس ها روابط گرمی با اسرائیل دارند. اسرائیل پس از ترکیه دومین شریک تجاری     

ست عال    سیه در خاورمیانه ا سکونت دارند و این عامل مهمی برای روابط       1وه بر آن نزدیک به عمده رو سرائیل  سی در ا میلیون رو

ست روابط دیپلماتیک نزدیک و همکاری فنی     سرائیل ا سیه و ا ست. با این حال      -فرهنگی رو نظامی دو کشور نیز در وضع مساعدی ا

شت        سبت به خاورمیانه در دوره پوتین به نوعی موازنه برگ سیه ن ضع رو سلیحات فروخته و با دولت      مو سوریه ت ست و  به دولت  ه ا

ــکو دعوت کرد و این به رغم مخالفت های             ــران آن را به مسـ خودگردان ارتباط دارد و حتی پس از پیروزی حماس در انتخابات سـ

ماس را به شناسایی    آمریکا و اسرائیل بود مسکو معتقد است که باید به انتخاب مردم فلسطین احترام گذاشت. اما روابط رسمی با ح      

ست. از دیدگاه ایران،      شروط کرده ا سرائیل م سوریه بر        ا ست و اگر دولتی غربی در  سراییل ا سعه طلبی ا سوریه خط مقدم جبهه تو

کند که متحد مقاومت است. از نگاه  ایران از دولتی حمایت میجمهوری اسالمی سرکار آید به نفع ایران و جبهه مقاومت نخواهد بود،

سیه  سد با نگاه ایران نزدیک        رو شق به قدرت بر سوریه با مداخله غرب حکومتی طرفدار آمریکا در دم ضوع که نباید در  این وجه مو

سوریه را نه یک بحران داخلی محدود بلکه به طور بالقوه یک بحران منطقه ای و بین المللی        سطح بحران در  سیه  ست. ایران و رو ا

جانبه قابل حل و فصــل خواهد بود. به طور کلی منطقه خاورمیانه به چند دلیل برای روس همهبینند که تنها در ســایه همکاری می

 ها اهمیت دارد:

موقعیت جغرافیایی: روسیه  از طریق ایران و ترکیه عمال با منطقه خاورمیانه همسایه است. ضمن آنکه مسافت میان گروزنی پایتخت 

صل عراق حدود   سهرابی،    600چچن و مو ست) سایگی یکی از مهمترین دالیلی   135:1393 مایل ا (. بنابراین مجاورت فیزیکی و هم

 است که منطقه خاورمیانه را برای روس ها با اهمیت می کند.  

مسلمانان: با فروپاشی شوروی، عمال دیواری که میان مسلمانان روسیه و سایر مسلمانان کشیده شده بود، فرو ریخت. در حال حاضر           

 جمعیت روسیه را مسلمانان تشکیل می دهند که رو به رشد نیز می باشند.حدود یک هفتم 
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شوروی زندگی          20یهودیان روس تبار: حدود   سابقا در اتحاد جماهیر  شکیل می دهند که  سرائیل را یهودیانی ت صد از جمعیت ا در

 می کردند. تقریبا اکثر این عده در حال حاضر می توانند به زبان روسی صحبت کنند.  

شه های رادیکال و جنگ طلب از خاورمیانه به قف       نا سالم: ورود اندی سی مداوم در جهان ا سیا شمالی و به  ارامی های مذهبی و  قاز 

 خصوص جمهوری های تاتارستان و باشقیرستان همواره موجب نگرانی روس ها بوده است. 

ساب    سیه خود را به عنوان یک قدرت در حوزه انرژی به ح صت در مرز  منابع غنی انرژی: رو های جنوبی خود می آورد و به دنبال فر

 می گردد.  

ــیاســـتهای نظامی آمریکا را در منطقه دنبال کرده اند. در این بین به  حضـــور نظامی آمریکا: روس ها همواره با دقت تحرکات و سـ

نطقه خاورمیانه شده است   خصوص لشگر کشی آمریکا به عراق و افغانستان موجب توجه بیشتر روسیه به حضور نظامی آمریکا در م       

 که در مسئله سوریه این حساسیت افزایش یافت.  

 

 :بازیگران 

 بازیگران اثرگذار در روابط ایران و روسیه به دو دسته پیرامونی و مرکزی تقسیم می شوند که:

وابســتگی متقابل دو کشــور  بازیگران مرکزی: مســکو)پوتین(، تهران و امریکا قرار دارند. که وجود این بازیگر ســوم خود عاملی برای

سیه با نظام بین المللی تک قطبی، هژمونی و یکجانبه گرایی آمریکا مخالفت جدی       شور ایران و رو ست چرا که دو ک سیه ا ایران و رو

دارند. جلوگیری از فشـارهای آمریکا برای منزوی سـاختن ایران و روسـیه، دسـتیابی به قدرت مانور بیشـتر در سـطح بین المللی با        

شترک در حوزه           هم ضوعات م سترش ناتو از مهمترین مو ضع موجود و جلوگیری از گ ضی از و ستقل یا نارا کاری های دولت های م

سیاست خارجی ایران و روسیه است. عالوه براین بازیگران پیرامونی چون دولتهای ترکیه، عربستان و پاکستان، گروهک های طالبان  

اند اثر مثبت داشته باشند و مناسبات را به سمت همکاری پیش برند و از یکسو بازیگری     و چچن، اسرائیل است که از یکسوی می تو   

چون اسرائیل که از یکطرف ایران مخالفش و از طرف دیگر روسیه موافقش می باشد می تواند مناسبات دو کشور را به سمت تعارض 

 بکشاند.

 

 مولفه های ژئوپلیتیکی 

فراتر)مولفه های ژئوپلیتیکی( که در روابط بین دو کشور تاثیر بسیاری دارد باید توجه  عوامل جغرافیایی قدرت در سطوح ملی و

 داشت که مولفه های بسیاری در روابط بین الملل هر کدام از کشورها است ولی 

 در اینجا تاکید بر مولفه هایی شده است که در روابط بین روسیه و ایران تاثیرگذار است که به شرح زیر می باشد:

 

 : مولفه های ژئوپلیتیکی کشورهای ایران و روسیه1جدول
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 کشور روسیه کشور ایران

 موقعیت جغرافیایی، موقعیت ژئوپلیتیکی

 موقعیت دریایی، درسترسی به آبهای آزاد

 موقعیت گذرگاهی، ژئوپلیتیک مذهبی، دولت ملی قوی.

ذخایر نفت و گاز، انتقال انرژی،جایگاه ترانزیتی، ایدئولوژی 

 سیاسی حکومت، قدرت نظامی، 

 موقعیت استراتژیک، کدهای ژئوپلیتیکی،

تفاهم نامه های دوجانبه، موقعیت ژئوپلیتیکی کشور در  

 ساختار منطقه ای، هویت ژئوپلیتیکی، قدرت نرم و...

 موقعیت جغرافیایی، موقعیت ژئوپلیتیکی

 موقعیت دریایی، اقلیت های مسلمان

 ذخایر گاز، انتقال انرژی، قدرت اقتصادی

 جایگاه ترانزیتی، ایدئولوژی سیاسی حکومت

 قدرت نظامی، موقعیت استراتژیک، حق وتو

 کدهای ژئوپلیتیکی، تفاهم نامه های دوجانبه

موقعیت ژئوپلیتیکی کشور در ساختار منطقه ای و جهانی ، 

 قدرت نرم و...

 

ر بین این مولفه ها تعدادی وجود دارند که می تواند با رویکرد وابستگی متقابل تاثیر مثبتی بر روابط دو کشور داشته باشند. از جمله د

دسترسی به آبهای آزاد و موقعیت گذرگاهی ایران، ذخایر نفت و گاز، ایدئولوژی سیاسی حکومت، تفاهم نامه های دو جانبه و قدرت 

 ر حق وتو روسیه، انتقال انرژی عظیم به اروپا، جایگاه باالی روسیه در ساختار جهانی؛نرم و از سوی دیگ

 

  مناسبات 

فضای جغرافیایی، مولفه های ژئوپلیتیکی و بازیگران این میدان باعث شده اند که شکل مناسبات ایران و روسیه از رقابت به سمت 

شاهد احترام متقابل دولت ها، احترام به استقالل سیاسی دولت ها، توسعه همکاری و تعامل باشد و از نظر اصول روابط بین الملل 

 همکاری دوستانه دولت ها هستیم.

 

 

 
و ... ستیز همکاری، تعامل و ... رقابت  
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مناسبات ایران و روسیه در چند دهه اخیر 1شکل  

 

   فدراسیون روسیه 2020تاملی بر بندهای راهبرد امنیت ملی 

این راهبرد ضمن تأکید بر اینکه تنش و رقابت در سراسر جهان بر سر منابع طبیعی شدت خواهـد گرفـت، احتمـال  11در بند 

توسـل بـه نیـروی نظـامی بـرای افـزایش بهره مندی از این منابع و به تبع آن تغییر موازنه قوا بویژه در مناطق هم جوار روسـیه از 

ورمیانـه و دریـای بـارنز تهدیـدی بـالقوه علیـه امنیت ملی روسیه معرفی شده اسـت. بـا جمله در آسیای مرکزی، حوزه خزر، خا

بـر توسعه و گسترش روابط روسیه با کشورها، نهادها و سـازمان هـای بـین المللـی از  15و  14، 13ایـن مالحظـه، در بنـدهای 

برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی(، منطقه ای چون  و گروه بریکس)شامل 20جملـه  اتحادیه اروپا، گروه هشت، گروه 

سازمان کشورهای هم سود، سـازمان پیمـان امنیـت جمعی و سازمان همکاری شانگهای تأکید و از همکاری با نهادهای منطقه ای 

  . در حوزه  کشورهای مستقل مشترک المنافع به عنوان اولویت یاد شده است

اقتـصادی، توسـعه علمـی و فنـاوری، بهداشـتی، فرهنگـی، حفظ اکولوژی سیستمهای زیستی، استفاده رشد   24تا  21بندهای 

منطقی از محـیط و همچنـین حفـظ ثبـات راهبردی و همکاری راهبردی برابر با سایر کشورها از جمله دیگر منافع ملی روسـیه 

 .اسـت کـه در این بخش بر آنها تأکید شده است

بر ضرورت ورود روسیه بـه جمـع پـنج کشور برتر اقتصادی جهان از نظر تولید ناخالص « رشد اقتصادی »زیر عنوان  65 تا 53بندهای 

توسعه و نوسازی فنـاوریهـای ملـی »ملی در میان مدت تأکیـد و از ایـن مـسئله بـه عنوان هدفی راهبردی یاد و تحقق آن از طریق 

به عنوان « وابـسته بـه صـادرات مواد خام »بر این، در این قسمت از استمرار الگو اقتصادی مقـدو ر دانسته شده است. افزون « 

خطری مهم یاد و بر جلوگیری از اسـتفاده بـی رویـه از محـصوالت غـذایی تغییر ژنتیکی یافته، مقابله با پیامدهای اکولوژیکی ناشی 

 .أکید شده استاز فعالیـت هـای صـنعتی و حراسـت از محیط زیست نیز ت

راهبرد تقابل و رقابت فدراسیون روسـیه بـا آمریکـا به ویژه در مناطقی مثل قفقاز جنوبی سبب شده است تا  30با توجه به بند 

نیـز رویکـرد تقابلی با الگوی نظام بین الملل آمریکایی داشته باشد. از این جهت، آمریکا به افزایش نفوذ  2020راهبرد امنیت ملـی 

در قفقاز می پردازد و از موج گسترش ناتو به شرق و بستن پیمانهای همکاری برای صـلح در چارچوب آن پیمان حمایت می  خـود
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کند. لذا، روسیه نیز به تدریج با و تحکیم موقعیت خـود سـعی در ایجاد نفوذ در منطقه اوراسیا داشته و ایـن یعنـی کـه روسهـا در 

 .می اندیشند ایـن منطقـه بـه دوران شوروی

فدراسیون روسیه گسترش ناتو را نـوعی تهدیـد علیـه امنیـت ملی خود دانسته و آن را در راستای کاهش اقتدار این کشور در سطح 

بین المللـی از بـین بـردن مناطق حائلی و بی توجهی به این کشور بزرگ  میداند. در ایـن راستا، در بند هفدهم راهبرد امنیت ملی 

ریح شده است که برنامه های نـاتو در انتقـال زیرساختهای نظامی این پیمان به سوی مرزهـای فدراسـیون روسـیه و تص 2020

تـالش بـرای تـسری بخشیدن سراسری به ناتو در منطقه امری خالف موازین حقوق بین الملـل بـوده و مـسکو آن را تهدیدی برای 

  .امنیت ملی خود می دانـد

تصریح شده است که ورود فدراسـیون روسـیه در میـان مدت به ترکیب پنج کشور  2020و سوم راهبرد امنیت ملی  در بنـد پنجاه

برتر جهان از نظر اقتصادی جزء اهداف راهبردی تامین امنیـت ملـی این کشور می باشد. با این وصف، به نظر میرسد رونـق اقتـصاد 

 2020منطقه ای و فرامنطقه ای به عنوان یک هدف بسیار مهم در راهبرد امنیـت ملـی  و تجـارت بـین المللـی مـسکو بـا کشورهای

تدوین کرده است.  2008بوده است؛ چرا که فدراسیون روسیه این راهبرد را پس از تجربـه بحـران اقتـصادی جهـانی در سال 

اجتماعی جدی  -فقاز دچار مشکالت اقتصادیکشورهای مستقل شده از اتحاد جماهیر شوروی خصوصا کشورهای حوزه بالتیک و ق

اقتـصادی فدراسیون  -شدند که مسکو توانـست بـا  توجه به ذخیره مالی مناسب و یک رشته اقدامات مهـار بحـران، نفـوذ سیاسـی 

در بازار روسیه را در حوزه کشورهای همسود گسترش داده و با دستیابی به سهام عمده چندین شرکت بزرگ انرژی، انحصار خود 

 . انرژی منطقه را تقویت نمایـد

، پیرامـون اهمیـت سیاسـت انـرژی بـرای فدراسیون روسیه تصریح گردیده است که امنیت 2020در بند شصتم راهبرد امنیت ملی 

جهـت ایجـاد انرژی یکی از اصلی تـرین جهـات تـامین امنیـت ملی در زمینه اقتصاد در دراز مدت خواهد بود. تعامل چندجانبه در 

بازارهـای منـابع انرژی که پاسخگوی اصول سازمان تجارت جهانی باشد، تنظیم و تبادل بین المللی چشم انـدازهای صرفه جویی 

انرژی و همچنین استفاده از منابع جایگزین از جمله شرایط الزم بـرای تـامین امنیـت انرژی ملی و جهانی می باشـد. در بنـد 

گیـری از  تمامی ابزارهای صلح آمیز ناشی ¬تصریح شده است که فدراسیون روسیه نسبت به بهره 2020منیت ملی نـوزدهم راهبرد ا

از تعامالت جهانی در تحـصیل منـافع ملـی خـود بهـره خواهد گرفت و امیدوار است تا ادغام موفقیت آمیزی با فضای اقتصاد جهـانی 

 .و تقـسیم کار بین المللی داشـته باشـد

 

 جمع بندی و ارائه استراتژی

سی             سیا صول رژیم  ستگی متقابل را مح ست واب ستگی متقابل وارد ا ساس یکی از دیدگاهی که به واب ست     –برا سیا نظامی موجود 

ساس این دیدگاه با زوال و          شته برا صلح امریکایی روند روبه افزایش دا صادی تحت حمایت  ستگی متقابل اقت جهانی می داند که واب
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سی   چالش این  سیا سیه      -رژیم  ساس این دیدگاه می توان گفت: در روابط ایران و رو ستگی متقابل زوال می یابد. حال برا نظامی واب

شته وابستگی روسیه و ایران بیشتر است چرا که روسیه خواهان عدم ارتباط            دو دیدگاه است؛ یکی هرگاه  امریکا قدرت بیشتری دا

  -زهای خود یک رقیب داشته باشد. دیگر هم می تواند این باشد که با چالش در رژیم سیاسیایران و امریکا بوده و نمی خواهد در مر

نظامی وابستگی متقابل ایران و روسیه قوی تر می شود، چرا که روسیه سودای ابرقدرت جهان شدن را در سر دارد و ایران ابرقدرت        

ستگی متقابل را در زمی      شد واب شدن را می خواهد. می توان ر سرمایه، افراد، اطالعات و عقاید از ورای مرزها  منطقه  نه حرکت کاال، 

 شکل داد و با صرف توان در مفهوم اقتصادی کشورها به یکدیگر نزدیکتر می شوند.  

طبق نظریه وابستگی متقابل نظام بین المللی در حوزه های موضوعی، بازیگران، روابط آنها و حتی قواعد بازی متفاوت با معادل های  

ه است و همه در میدان بازی )فضای جغرافیایی( با سیاستهای اقتصادی وارد شده اند که به این امر باید ایران  توجه مضاعف         گذشت 

ستگی متقابل به بازیگران منبع قدرتی برای کنار آمدن با یکدیگر می        شد. به عقیده کوهن و نای ویژگی عدم تقارن در واب شته با دا

ستفاده می کنند تا از     دهد. به گونه ای که بازیگرا ستگی متقابل به عنوان یک منبع قدرت ا سته اند اغلب از رابطه واب نی که کمتر واب

ــورت    ــتگی متقابل به ص ــائل دیگر تاثیر گذارند و همچنین قدرت، نفوذ و وابس ــوع چانه بزنند و یا بر مس ــر یک موض طریق آن بر س

توانند اثر بسیار زیادی بگذارد: دسترسی ایران به    ¬یتیکی ایران و روسیه می ناگشودنی به هم مرتبط اند. پس اینجا مولفه های ژئوپل 

ــطح نفوذ در   ــتراتژی، قدرت نرم و س ــادی( و موقعیت اس آب های آزاد و گرم، موقعیت ترانزیتی انرژی، ذخایر انرژی) در حوزه اقتص

مهمی که مسئولین ایران   سیاسی( می توانند برای ایران در چانه زنی اثرگذار باشد. البته نکته    -کشورهای منطقه ) در حوزه نظامی 

از آن غافل هستند مراحل کسب، حفظ و بهره برداری از این مولفه های ژئوپلیتیکی می باشد. همانند استراتژی که روسیه نسبت به    

 مولفه ژئوپلیتیکی انتقال گاز به اروپا در پیش دارد. 

سیب پذیری را در         سیت و آ سا صل ح ستگی متقابل ایران باید ا سیه( در نظر بگیرد. مثال در   طبق نظریه واب شور متقابل )رو خود و ک

مسایل اقتصادی اگر ارزش تجارت به رشد قیمت و درامد دو کشور حساس نباشد آنها هنوز میزان پایینی از وابستگی متقابل دارند.         

سرعت موجب بروز تغییرات پر هزینه ب    شور به چه  شور دیگری می   همانطور که نای و کوهن تعریف می کنند: تغییرات یک ک رای ک

شود و میزان این تاثیرات پرهزینه چقدر است. طبق مفروضات نظریه وابستگی متقابل  روابط غیر رسمی میان نخبگان دولتی و نیز       

شرکت های چندملیتی که این باعث می          سازمان های فراملی و  سمی میان نخبگان دولتی و  سمی، روابط غیر ر نظام های اداری ر

نفوذ و روابط از کانال های بی شــمار و متعددی عبور کند. که ایران با توجه به منافعی که دارد می تواند عالوه بر  شــود بازی قدرت،

اجتماعی هم بشــود چرا که روابط بین الملل شــکل چند وجهی و پیچیده دارد و ایران  -مســائل اقتصــادی وارد حوزه های فرهنگی

شود. روابط ایران   سال های اخیر این گونه        نباید از این امر غافل  شود، البته که در  ستراتژیکی تبدیل  سیه باید به یک رابطه ا و رو

شته            شته باشد فقط در حوزه های خاصی رشد دا ستگی متقابل که باید در حوزه های مختلف باید رشد دا ست و برخالف واب نبوده ا

 اند، ایران با روابط تجاری می تواند یک رابطه مستحکم را ایجاد کند.

 بنابراین در استراتژی ها تاکید بر:

 *توجه به سطح تعامالت فرهنگی و اجتماعی کشور با انجام مطالعات و معرفی دو کشور به ایرانیان و روسی ها.
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سته های مفیدی برای ورود در حوزه       صورت گیرد تا از این طریق بتوان ب سیه مطالعاتی دقیق  سبک زندگی در رو های ¬*در مورد 

 اعی کشور مقابل موفق شد و در نهایت از آن در مسایل اقتصادی بهره برد.اجتم -فرهنگی

ــور تالش دارند تا با  ــده که هر دو کش فزایش قدرت مانور ا*نوع نگرش آن ها به امریکا و یک جانبه گرایی امریکا در منطقه باعث ش

ــروی امریکا ممانعت کنند. این عا        ــتراکات معن    خود در منطقه و افزایش حوزه های نفوذ از پیشـ ایی موجود در مل زمینه تعمیق اشـ

 .1398کشور را فراهم می آورد مانند مانور پاییز

در صورت داشتن    *نیازمندی روسیه در تامین بخش مهمی از نیازهای کشاورزی خود و توانمندی های ایران برای تامین این نیازها  

 راهم خواهد آورد.امنیتی را ف -بازآفرینی روابط نظامی برنامه ای مدون از سوی ایران زمینه روابط مستحکم تر تجاری و

ساله با توجه به نظریه ای که مختصر به آن اشاره شد و روابطی که با روسیه و فضاهای          20در نهایت در راستای تحقق چشم انداز   

سند      شتیم، کشور ایران باید در      2020جغرافیایی مشترکشان)منافع( دارند و تاملی که بر  ستراتژی ها تثبیت دامنه  روسیه دا تمام ا

 سیاسی را انتخاب کند. -های نفوذ اقتصادی در منطقه و حفظ تعادل در منطقه گرایی توسعه ای و منطقه گرایی امنیتی
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 چکیده
ای از آسیای مرکزی تا مدیترانه است و با اندکی تغییر در اعضا، منطقه آسیای جنوب غربی در اغلب تفاسیر گستره

شود. این محدوده به دلیل وسعت زیاد و تنوع فرهنگی، ایدئولوژیکی و ژئوپلیتیکی و تضاد منافع خاورمیانه خوانده می

اشتراکات بنیادی برای اطالق عنوان منطقه ژئوپلیتیکی است. وجود قدرتهای رقیب نظیر ترکیه و فاقد انسجام الزم و 

ای جایگزین برای اجرای سیاست منطقه گرایی زند. بنابراین باید به دنبال گزینهعربستان نیز به این مسئله دامن می

تحلیلی و با پیش گرفتنِ رویکردی انتقادی، -توصیفی ای و محتوایایران باشیم. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه

ای کوچکتر و محدودتر در دل این ی اکتشافی و از طریق مدل سازی به دنبال امکان سنجی تشکیل منطقهبه شیوه

ی بزرگ بود. از مدل نردبانی و سلسله مراتبی که موقعیت جغرافیایی، اشتراکات بنیادی، منافع و تهدیدات گستره

ی دیگر برای دستیابی به این هدف استفاده شد. دکترین محور مقاومت، کارکرد ژئوپلیتیکی و چند مولفهمشترک، 

ژئوپلیتیک شیعه و سیاست خارجی ایران، به دلیل وجود منافع و تهدیدات مشترکی چون دستیابی به بازار مشترک 

، سوریه، لبنان، اردن، کویت و فلسطین، انرژی، تروریسم و بحران زیست محیطی، توان گردهم آوردن شش کشور عراق

ای پایدار یا یک بازار مشترک را دارد. اما برای رسیدن به چنین منظوری راهی دراز در پیش حول مناسبات منطقه

ها و عالیق ژئوپلیتیکی برخی اعضای فرضی مثل کویت و اردن از جمله است. نبود فضای حسن نیت و تفاوت انگیزه

 تحقق این منطقه تا به امروز است. مهمترین دالیل عدم

 کلمات کلیدی:
 منطقه، خاورمیانه کوچک، منطقه ژئوپلیتیکی، آسیای جنوب غربی، محور مقاومت.              

 
 

 

   مقدمه

بخشی از سطح کره زمین که منطقه قفقاز، شبه جزیره عربستان، نیمه غربی آسیای مرکزی و همسایگان بالفصل و منفصل ایران در 

شود. این محدوده را بنا به مالحظات را شامل میشود، در اسناد فرادستی جمهوری اسالمی ایران، آسیای جنوب غربی خوانده میغرب 

بندیهای رایج نامند. تقسیمگوناگونِ اغلب سیاسی، با جداکردن آسیای مرکزی و اضافه کردن مصر و شمال آفریقا، خاورمیانه می

المللی های بیننبندی کمیسیون اقتصادی اروپا در سازمان ملل نیز وجود دارد که بسیاری از سازمادیگری در این باره مثل تقسیم 

دهند، هرچند بنا به مصالح و مالحظاتی گاهی این تقسیمات را در های جغرافیایی خود آن را مالک قرار میها و اطلسدر نقشه

است، منطقه آسیای جنوب غربی به دلیل موقعیت خاص ژئوپلیتیکی و  کنند. آنچه حائز اهمیتها، با تغییراتی اعمال مینقشه
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های جهانی و همینطور بازوهای آکادمیک آنها بوده است و به همین دلیل در حوزه ژئواستراتژیکی که دارد، همواره مورد توجه قدرت

ای که اصطالحاً خاورمیانه نامیده ی مثال منطقهاند. برانظران به این منطقه توجهی ویژه داشتهدکترین و نظریه نیز بسیاری از صاحب

های ژئوپلیتیکی آمریکاست. های جهان معاصر برای عرضه سیاستشود، به دلیل حضور رژیم اسرائیل، یکی از مهمترین عرصهمی

 رند.کشورهایی مثل چین و روسیه نیز از این منطقه غافل نیستند و اروپاییان نیز جای پایی قدیمی در این منطقه دا

گرایی را در جهت جلوگیری از حضور فعال ای، نگاه به بیرون و تالش برای منطقهسیاست خارجی ایران به عنوان یک قدرت منطقه  

و قدرت نمایی آمریکا در سطح منطقه ضروری ساخته است. از طرفی آمریکا بعد از فروپاشی اتحاد شوروی تالش کرد، قلمرو مفهومی 

فزایش داده و آن را به کشورهای استقالل یافته از شوروی نیز تعمیم دهد، به این امید که عالیق ژئوپلیتیکی و منطقه خاورمیانه را ا

« ی بزرگخاورمیانه»(. به همین منظور از اصطالح 187:1391ژئواستراتژیکی خود را در مناطق موردنظر گسترش دهد)مجتهدزاده،

های عمومیت چندانی نیافت، اما در حوزه عمل با حمله به افغانستان و عراق، آمریکا گامبرداری کردند. علی رغم اینکه این واژه پرده

بلندی برای حضور در منطقه  برداشت. با سلسله اقداماتی که اخیراً جهت به اصطالح صلح اعراب و رژیم اسرائیل با وساطت آمریکا 

ور مستقیم نیروهای آمریکایی نیز، منافع این کشور تهدید انجام شد، این حضور به نوعی تثبیت نیز شد، چه بسا که بدون حض

ایران که در آن، جمهوری اسالمی از منظر علمی، اقتصادی و فناوری  1404شود. از سویی دیگر اما، باتوجه به سند چشم اندازنمی

این منطقه از چنان (، 1382های مجلس شورای اسالمی، ی آسیای جنوب غربی شود)مرکز پژوهشقرار است قدرت اول منطقه

های های جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در آن در حداقل قرارداشته، دغدغهی جغرافیایی برخوردار است که همگنیگستره

ی جدی است.این موضوع از این منظر اهمیت امنیتی متفاوت بوده و در نتیجه اطالق عنوان منطقه ژئوپلیتیکی بر آن، محل مناقشه

شود؛ در حالی که بعضی از  کشورهای منطقه ی مذکور را شامل میانداز ایران برای همگرایی، طبق اسناد، تمامِ منطقهچشمدارد که 

تحت نفوذ روسیه یا چین هستند، برخی دیگر متحد نزدیک یا ضمنی آمریکا بوده و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز حسن نیت 

گفتمانی عربستان، رژیم  -ر منطقه دارند. تمامی این موارد را اگر کنار رقابت ژئوپلیتیکیاندکی نسبت به اغراض ژئوپلیتیکی ایران د

ای ژئوپلیتیکی بدین وسعت با محوریت ایران، اگر نه رویایی و توان گفت شکل گیری منطقهاسرائیل و ترکیه با ایران بگذاریم، می

 رسد.ناممکن، اما در آینده نزدیک تقریبا ناشدنی بنظر می

ی تدوین استراتژیِ ژئوپلیتیکی ایران در منطقه، یک بدیل با نظرداشتِ آنچه که شرحش رفت، در حوزه سیاست خارجی و در عرصه  

های ژئوپلیتیکی ایران با محوریت کدهای ژئوپلیتیکی ایران در منطقه، دکترین محور مقاومت و ژئوپلتیک شیعه، برای نیل به خواست

ی کوچک با محوریت ایران، ی ژئوپلیتیکی خاورمیانهگیری منطقهپی آن است تا با بررسی امکان شکلضروری است. این مقاله در 

 بدیل متناسب را پیشنهاد دهد.

های ایران برای ها و پیشرانها، چالشها فرصتی نظری برای تحلیل، تفسیر و تبیین امکانات، محدودیتهایی چند در حوزهتالش

ی گیری منطقهای از طرح پژوهشی شکلگزیده( در کتاب 1383ی چندجانبه انجام شده است. محسن رضایی)هاگرایی و پیمانمنطقه
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، طی یازده فصل به این موضوع پرداخته است. این کتاب عالوه بر بررسی تاریخی و نظری منطقه ایآسیای جنوب غربی: ایران منطقه

الملل، به ترکیب منطقه، نظم سیاسی منطقه و نظریات کالن روابط بینو منطقه گرایی در آسیای جنوب غربی و جایگاه آن در 

بازیگران منطقه پرداخته است. همچنین جایگاه ایران در منطقه نیز تشریح شده و در پایان نتیجه گرفته است که به دلیل وجود 

ی ژئوپلیتیکی جنوب گیری منطقهشکل زبانی و ایدئولوژیکی و منافع متفاوت و گاهی متضاد، امکان-مشکالتی نظیر تنوع فرهنگی

( در 1388غرب آسیا با هژمونی یا الاقل حضور قدرتمند و جدی ایران، امکان کمی دارد. عالوه بر کتاب مذکور، حسین سلیمی)

ی ی آسیای جنوب غربی به عنوان یک منطقه؟ تحلیل قابلیت اطالق عنوان منطقه به آسیای جنوب غربی؛ به بررسی جغرافیایمقاله

گیرد به دلیل گستره جغرافیایی زیاد، آسیای جنوب غربی واجد ی آسیای جنوب غربی ذیل عنوان منطقه پراخته و نتیجه میمحدوده

(. همچنین زهرا احمدی پور و 116:1388شرایط اطالق عنوان منطقه نیست و از طرفی منطقه سازی در آن نیز دشوار است)سلیمی،

های همگرایی در منطقه غرب آسیا، عالیق و ویژگیهای ها و چالشا عنوان تحلیل ژئوپلیتیکی فرصتای ب(، در مقاله1389همکاران)

فرهنگی، اجتماعی، زبانی و دینی کشورهای منطقه را بررسی کرده و معتقدند علی رغم وجود برخی اشتراکات قوی، منطقه فاقد یک 

لوژیک، بحران آب، ترورسیم و اختالف سطح توسعه میان کشورها، در کوتاه ای فراگیر است و با توجه به اختالفات ایدئوسازمان منطقه

 (. 77:1389ای ممکن نیست)احمدی پور، قادری حاجت، مختاری هشی،گیری یک همگرایی منطقهمدت، امکان شکل

کارها در سیاست خارجی گرایی در آسیای جنوب غربی:راهبردها و راهی ایران و منطقه( نیز در مقاله1388در نهایت رضا سیمبر)  

پردازد. همچنین با بررسی وضعیت گرایی جدید و قدیم میایران، مدلی نردبانی از روند همگرایی در منطقه ارائه داده و به تفاوت منطقه

عنوان قدرت ایران در این نردبان، نتیجه میگیرد که به دلیل نبود فضای اعتماد متقابل در منطقه، دشواری ارتقای ایران در منطقه به 

های کالن سیاست خارجی در تقابل با امریکا و کشورهای منطقه، اولویت اول، حل این مسائل بوده و سپس با گسترش هژمون و بحران

(. الزم به ذکر است مقاالت دیگری نیز در 125:1388گرایی را نیز به برنامه سیاست خارجی اضافه کرد)سیمبر،توان منطقهصلح، می

اند، ای در حوزه موضوع حاضر وجود دارند، اما کمابیش به نتایج نسبتاً مشابه یافتهالملل و مطالعات منطقهیک، روابط بینحوزه ژئوپلیت

، از ذکر آنها خودداری شده است. به طور کلی از بررسی به همین دلیل و همینطور ارتباط کمتر موارد مذکور با موضوع مشخص مقاله

ی ژئوپلیتیکی ی جغرافیایی آسیای جنوب غربی واجد خصوصیات فراگیرِ منطقهآید، که محدودهبرمینتایج مقاالت مذکور چنین 

ی جغرافیایی و تضادها و ای تبدیل گردد، همچنین به دلیل گسترهنبوده و در آینده نزدیک سخت  بتواند به یک سازمان منطقه

محدوده را منطقه ژئوپلیتیکی نامید. این مقاالت هرچند به دقت منطقه آسیای توان این های گوناگون، نمیهای متعدد در حوزهتفاوت

ها بر یا یک بدیل مناسب جهتِ استفاده از فرصتاند راهی میاناند، اما نتوانستهجنوب غربی را بررسی کرده و نتایج قابل قبولی گرفته

اقعیات سیاسی موجود، ارائه دهند. نقطه عزیمت این مقاله گشودن گرایی در این محدوده جغرافیایی با توجه به وهای منطقهو پیشران

ی جغرافیاییِ به طور ی مقاالت قبلی یعنی عدم پیشنهاد یک بدیل است، این بدیل یعنی محدودهی مفقودهاین گره و یافتن حلقه

امنیتی و منافع مشترکی  تری به همدیگر داشته و تهدیداتها و خصایص شبیهمحسوس کوچکتری که کشورهای درونش ویژگی

ی کوچک است. در این مقاله باتوجه به راهبرد سیاست خارجی ایران مبتنی بر میانشان وجود داشته باشد، در واقع همان خاورمیانه
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که  های کشورهای همسایهاسناد فرادستی و دکترین ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی، همچنین با نگاهی حتی المقدور ژرف به ویژگی

 ی کوچک بررسی خواهد شد. گیری منطقه خاورمیانهطور بالقوه اعضای منطقه فرضی مذکور هستند، امکان شکلبه 

 

 تعاریف مفاهیم

 منطقه
 یک جغرافیای وجود که این آن و اجماع است مورد حدودی تا و مهم ایمنطقه مطالعاتالملل و ژئوپلیتیک، روابط بین در نکته یک  

 اصلی عامل سه منطقه یک تعریف برای جدید مطالعات در بعضی. نیست کافی است، اما الزم منطقه یک گیریشکل برای مشترک

تواند می در یک مجموعه عامل سه این آمدن گرد ذهنی که عامل ساختاری و عامل عامل جغرافیایی،: شودمی گرفته در نظر

 منطقه»: است آمده منطقه از کالسیک یک تعریف در. آورد پدید را ایمنطقه ساختارهای و همکاری و باشد منطقه یک یدهندهشکل

جغرافیایی  فضای یک آوردن پدید در و هستند مستقل اجتماعی و جغرافیایی اقتصادی، از نظر که کشورها از گروهی از است عبارت

 این در جغرافیا عامل اهمیت البته(. Salas,porras,2007:1)«است مهم تعریف این در جغرافیایی بعد. دارند مشارکت مشخص

امری  منطقه که کندمی ذکر بالفاصله ساالس که طوریبه شود گرفته آن نادیده در ذهنیت عامل نقش که شودنمی سبب تعریف

تواند اهی به هم پیوسته وجود نداشته باشد، حتی جغرافیای به هم پیوسته نیز نمیشود و تا ایدهاست که به طور اجتماعی شاخته می

 (.Salas And porras,2007:3یک منطقه را شکل دهد)

در مجموع علی رغم اینکه تعریف واحدی از منطقه ارائه نشده است، اما میتوان نقاط مشترکی را میان تعاریف یافت. ویلیام تامپسون   

ن همجواری جغرافیایی، به شمرد، از جمله این عوامل میتوابیست و یک ویژگی و عامل را به عنوان عوامل شناسایی منطقه برمی

رسمیت شناخته شدن روابط آن منطقه به عنوان فضای مستقل و متفاوت، وجود روابط اجتماعی مکمل میان اعضا، وجود حدی از 

یک »(. جوزرف نای نیز منطقه را چنین تعریف کرده است:Tompson,1973:89-112همگرایی و تعادل نیروهای محلی را نام برد)

لی تعداد محدودی از کشورهاست که با روابط جغرافیایی باهم پیوند داشته و این پیوند با سطحی از وابستگی متقابل الملمنطقه بین

 اساساً و مکان بر مبتنی و خصوصیتی است خصلت داشتن منطقه یمشخصه (.Nye,1968:8«)چندجانبه، معین و تحکیم شده است

 به یا و اقلیمی و جغرافیایی متعارف ترکیبهای ,گروهها قومی و نژادی توزیع به است ممکن واژه این».است جغرافیا بر دال ایواژه

 سلسله یک از که جغرافیایی فضای یک به سیاسی در جغرافیای (.11:1387نیا، کامل شایان و)«کند رجوع سیاسی محدودهای

 محیط نظر از هم و فیزیکی نظر از هم باشد، برخوردار محیط آن تشکیل دهنده اجزای یدهنده پیوند عوامل و مشابه هایپدیده

 برخوردار یکپارچه جغرافیایی شخصیت یک از که است تشخیص قابل هنگامی در جغرافیا منطقه یک. شودمی گفته منطقه انسانی،

 یک فیزیکی نظر از. باشد شناسایی و تشخیص قابل و آشکار خوبی به آن اجزای که طوری به مناطق متمایز باشد؛ دیگر از و بوده

 شبه یک در شدن واقع باشد، مثل مشابهی استراتژیک و جغرافیایی هایویژگی دارای حداقل باشد یا محیطی یکپارچه باید منطقه
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 مجتهد)خلیج فارس ساحلی کشورهای مانند دریا یک گرد بر شدن واقع یا و عرب جزیره شبه در واقع کشورهای جزیره مانند

  (.44:1391بایزیدی،)شودمی طبیعی مشخص و فرهنگی معیارهای با که است وسیعی ی حوزه ابتدا در منطقه یک(. 195:1381زاده،

 منطقه ژئوپلیتیکی

بخشی از آن است که به لحاظ ساختاری و یا کارکردی و به عنوان زیر مجموعه فضای جغرافیایی سطح کره زمین  ژئوپلیتیکی منطقه

بر پایه خصیصه های ساختاری و یا کارکردی از مناطق همجوار خود متمایز می گردد. از تجانس و یگانگی برخوردار می باشد و 

تواند خشکی پایه، آب پایه و یا تلفیقی باشد و از مقیاسهای کوچک نظیر دریاچه یا شبه جزیره تا مقیاسهای می ژئوپلیتیکی منطقه

مناطق جغرافیائی بر پایه یک یا چند خصیصه ساختاری  (.65-71: 1383بگیرد )حافظ نیا،  بر بزرگ نظیر اقیانوس و یا قاره را در

فضا، نوع اقلیم، نوع زبان، نوع دین و مذهب، نوع و سطح فرهنگ و تمدن و یا خصیصه های کارکردی نظیر: تولید محصول  ،نظیر کالبد

منطقه جغرافیایی در  مجموع در شوند.و یا عملکردهای اقتصادی، اجتماعی، ارتباطی، فرهنگی، سیاسی و غیره تعیین هویت می

. منطقه صورت باردارشدن عناصر و خصیصه های آن از حیث سیاسی، تغییر ماهیت داده و به منطقه ژئوپلیتیکی تبدیل می شود

ای که بعد از باردار شدن منطقه از منظر سیاسی و فعال شدن نیروهای شود، به گونهژئوپلیتیکی سرشتی پویا داشته و دچار تحول می

شود، اما اگر نیروهای واگرا غالب ی نیروهای همگرا، به تدریج تبدیل به سازه ژئوپلیتیکی میگرا و همگرا، منطقه در صورت غلبهوا

 (.111: 1385)حافظ نیا، شودباشند، متالشی می

 آسیای جنوب غربی

فلسطین اشغالی،  لبنان، اردن، عراق، سوریه، ترکیه، ایران، از عبارتند که شودمی شامل را مستقل کشور 19 ژئوپلتیکی منطقه این

باشد. شکل می و گرجستان ارمنستان آذربایجان، کویت، پاکستان، افغانستان، قطر، بحرین، عربی، متحده امارات عمان، یمن عربستان،

 پیدایش عمده یها کانون از یکی تاریخی طور به آسیا غربی دهد. جنوب( نقشه منطقه آسیای جنوب غربی را نشان می1شماره)

. است بوده عالم غرب و شرق بین تجاری و علمی فرهنگی، تبادل عمده مسیرهای محورها و از و بشر دیرین هایفرهنگ و هاتمدن

 مردم درصد 80 بیش از و است اکثریت دین اسالم دین منطقه این مردم بین در که است این غربی آسیا جنوب منطقه بزرگ ویژگی

 نیز فرهنگی نظر از اجتماعی و اقتصادی تغییرات موازات به گذشته چند دهه در آسیا غرب جنوب هستند. منطقهمسلمان  منطقه

  .است شده هایی دگرگونی دچار
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 : نقشه آسیای جنوب غربی)انجمن ژئوپلیتیک ایران(1شکل شماره

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

 و فلزی معادن و فسیلی منابع وجود و غنی سرزمینی و منابع زیرزمینی و استراتژیک و مهم هایتنگه وجود. باشدمی برخوردار

 منطقه این کشورهای و است زیاد بسیار آسیا غرب جنوب منطقه در عوامل واگرایی اما است؛ نموده دوچندان را آن اهمیت غیرفلزی

 بحران انسانی، فالکت و نیافتگی، فقر توسعه جنگ، فرهنگی، ایدئولوژیکی، اقتصادی سیاسی، امنیتی،  گوناگون هایچالش با همواره

 اند کهبوده مواجه.. و مذهبی و قومی تنوعات سرزمینی و مرزی اختالفات جمعیتی، مشکالت و مسایل محیطی، مشکالت زیست آب،

 فصل و حل در راستای بتوانند تا هستند فراگیر ایمنطقه ساختار فاقد دیگر سوی از اند.شده منطقه این در هایی بحران موجب

بردارند. اما در این مطالعه، همسایگان شرقی ایران) افغانستان و پاکستان(، کشورهای جنوب  گام گرفته شکل های چالش و منازعات

ات، بحرین، یمن و عمان، کشورهای قفقاز)گرجستان، آذربایجان و ارمنستان( و در نهایت رژیم اسرائیل، خلیج فارس شاملِ قطر، امار

ی منطقه حضور عربستان و ترکیه، هر یک بنا به دالیل سیاسی، ایدئولوژیکی، جغرافیایی، اقتصادی یا فرهنگی،  به عنوان اعضای اولیه

گیری، شامل ایران، عراق، سوریه، لبنان، اردن، فلسطین اشغالی ت   تحقق و شکلی کوچک درصورندارند و منطقه فرضی خاورمیانه

 شود. و کویت می

ــتفاده از روش کتابخانه     ــر با اس ــیفیپژوهش حاض ــعیت کلی    -ای، محتوای توص ــریح وض تحلیلی و رویکردی انتقادی، ابتدا به تش

سازی ب      شاراتی به دالیل جدا کند و سپس یک مدل نردبانی   رخی کشورها از تحلیل حاضر می  کشورهای حاضر در منطقه پرداخته، ا

 دهد.ی کوچک ارائه میرا برای امکان سنجی تحقق منطقه ژئوپلیتیکی خاورمیانه
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 خاورمیانه کوچک

 همکاری فرآیندهای گسترش به اشاره گرایی منطقه. ندارد جغرافیایی ایپهنه به اشاره تنها ایمنطقه همگرایی یا گراییمنطقه  

 یزمینه در بیشتر عبارت این از اگرچه دارد؛ خاص جغرافیایی منطقة یک در بازیگران دیگر و ها دولت میان در اقتصادی یا سیاسی

 جغرافیایی های مجاورت از ترکیبی با اما دارد فضایی ماهیت که است مفهومی اگرچه گرایی منطقه .شودمی استفاده تجاری هایجریان

 مناطق این، وجود با. شود می تعریف مشترک فرهنگی های هویت و اشتراکی نهادی های چارچوب متقابل، تعامالت تراکم همراه به

 وجود سیاسی یا اقتصادی فرهنگی، فضایی هایهساز عنوان به المللی بین نظم یسازنده بلوک هیچ و هستند پویایی هایهستی عموماً

 همکاری پویای های جنبه به گرایی منطقه عبارت از استفاده با. نشود تحول دچار زمان طول در آن کارکرد و ماهیت که ندارد

 (.516: 1383قاسمی،)شودمی اشاره ایمنطقه هایآگاهی و هاهویت رشد نیز و اجتماعی و اقتصادی تعامالت رشد مثابه به ایمنطقه

 .است فضایی هستی یک درون در پویا یکپارچگی و ادغام ینتیجه گرایی منطقه بنابراین،

 چنین گیریشکل حتی و تکامل تا دارد، وجود غربی جنوب آسیای یمنطقه از خارجی سیاست رسمی اسناد در که تعریفی به بنا  

به عنوان محور  ایران حضور طرفی از .است پیش در زیادی مسیر الملل بین روابطژئوپلیتیک و  در آن دقیق تعریف به بنا ای منطقه

باتوجه به این  .است هژمونی نوعی از ایران برخورداری مستلزم غربی جنوب آسیای تعریف جغرافیایی ماهیت به بنا منطقه گیریشکل

ی وسیع، تجانس کمی باهم دارند، برای مثال در قفقاز اند، به دلیل گسترهگرفته قرار فضایی بخش این در که کشورهایی واقعیت که

 کشورهای از طرفی دیگر دارد،وجود ن مشترک فرهنگی هویت خاورمیانه، در عربی کشورهای یعمده بخش بالعکسِ و شرق ایران،

در حالی که این موضوع برای اعراب صادق  گیرند،می قرار روسیه و چین هژمون های قدرت نفوذ یحوزه در قفقاز و میانه آسیای

 پاکستان و قفقاز و بیشتر کشورهای عربی، بالعکس ِدو کشور افغانستانکشورهای تری دارند. نبوده و آنها اغلب با امریکا روابط نزدیک

کند و در  تبدیل ناپذیر اجتناب ضرورتی به را کشورها این میان تعامالت سیاسی که دارندن و دیرپایی گسترده امنیتی وابستگی هم به

د، عالوه بر رقابت ژئوپلیتیکی، رقابت ایدئولوژیک نیز نهایت ترکیه، عربستان و رژیم اسرائیل که قدرتهای رقیب ایران در منطقه هستن

ای در ای نیز از هیچ منظری باهم ندارند. در نتیجه تصور حضور این چهار قدرت در یک ترتیبات منطقهبا ایران دارند و اشتراک عمده

به سکوت  توجه با که است شود، این می مطرح زمینه این در که پرسشی رسد. بنابراین،کنار هم الاقل در کوتاه مدت ناممکن بنظر می

ی آسیای جنوب ها درباره اینکه، حال که امکان تحقق همگرایی و منطقه گرایی ژئوپلیتیکی در تمام محدودهاغلب مقاالت و پژوهش

دارد؟ آیا غربی کم و حتی ناچیز است، آیا هیچ راه جایگزینی برای دستیابی ایران به اهداف سیاست خارجی در سطح منطقه وجود ن

 با موفقیت ایجاد کرد؟ پاسخ تا اینجا مثبت است. ای راتری این مناسبات منطقهتوان با کشورهای محدودتر و در مجموع متجانسنمی

فکری و ایدئولوژیک کافی برای یک ترتیبات و مناسبات  -ی نظریدکترین محور مقاومت و ژئوپلیتیک شیعه به خوبی تغذیه  

گذارند. به نحوی که در این مناسبات هم منافع ایران تامین شود، هم منافع ای با اعضایی کمتر را در اختیار میی منطقههمگرایانه

های کالن سیاسی منطقه کوتاه گیریای نیز از تصمیمهای فرامنطقهاکثریت ملل حاضر در این مناسبات و در نهایت دست قدرت
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خیز به عنوان منبع غنی محصوالت کشاورزی، سوریه به ی بالقوه، عراق در هالل حاصلی تجارگردد. ایران به عنوان یک بازار عمده

های الملل و راهی برای دستیابی به منافع ژئوپلیتیکی، کویت با داشتنِ بنادر  و اسکلهعنوان متحد استراتژیک ایران در حوزه روابط بین

توانند نهایت اردن و لبنان به عنوان کریدور ورود به حوزه مدیترانه و اروپا میی ژئواکونومی و در ترانزیتی و ثروت کالن، به عنوان وزنه

یک منطقه مشترک اقتصادیِ به صورت بالقوه بسیار ثروتمند و قدرتمند را با اتحادی مثال زدنی ایجاد کنند. به نکات فوق، منابع 

 -ینی، تمدنی و زبانی، منافع و تهدیدات مشترک سیاسیانرژی فسیلی غنی کشورهای مذکور، اشتراکات تاریخی، هویتی، فرهنگی، د

 دهد.کوچک را نشان می ( نقشه خاورمیانه2شکل شماره) توان اضافه کرد.امنیتی و اقتصادی مختلف را نیز می

 

 : نقشه خاورمیانه کوچک: خط چین سیاه )ترسیم نگارندگان(2شکل شماره 

تواند به عنوان یک عامل پیکو هستند، همین می -بجز ایران بقیه کشورهای یادشده، حاصل فروپاشی عثمانی و پیمان سایکس  

ی مهم در همه کشورها نمود دارند)رهبر، وحدت بخش عمل کند. زبان عربی و دین اسالم به عنوان یک عامل پیونددهنده

ت عرب زبان و بقیه کشورها دارای اکثریتی عرب زبان هستند. از نظر زبانی همچنین (. ایران دارای اقلی156:1387آخوندمهریزی، 

کشور  7درصد مردمان این  90ی کُرد در سه کشور ایران، سوریه و عراق اشاره کرد. دین حدود میتوان به وجود اقلیت قابل مالحظه

 30میلیونی منطقه شیعه و  187درصد جمعیت  60. حدود های مسیحی، یهودی، ایزدی و... هستنددرصد نیز اقلیت10اسالم بوده و 

شوند و باشند. همچنین از نظر ساختار حکومتی بجز اردن و کویت، که به صورت پادشاهی مشروطه اداره میدرصد اهل سنت می

میان لبنان و عراق شوند. در این ی دموکراتیک اداره میشود، بقیه کشورها به شیوهفلسطین که حاکمیتی نیمه مستقل محسوب می
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ای دارد، دارای جمهوری پارلمانی و ایران و سوریه دارای حاکمیت ریاستی هستند. در نهایت بجز کشور عراق که ساختاری ناحیه

ی ( به طور اجمالی وضعیت ویژگهای انسانی کشورهای خاورمیانه1شوند. جدول شماره )ی متمرکز اداره میتمامی کشورها به شیوه

 دهد.جمعیت، حکومت، دین، مذهب و زبان را نشان میکوچک مثل 

 

جمعی کشور

ت 

)میلیو

 ن(

 دین اکثریت نوع حکومت زبان اکثریت

 درصد

 مذهب اکثریت

 درصد

 اقلیت مذهبی اقلیت زبانی

 -ریاستی فارسی 84 ایران

 متمرکز

 اهل سنت متنوع (80شیعه) (90اسالم)

 -پارلمانی عربی 38 عراق

 ایناحیه

-اهل سنت کردی (60شیعه) (95اسالم)

 ایزدی

 -ریاستی عربی 18 سوریه

 متمرکز

اهل  (90اسالم)

 (60سنت)

 شیعه کردی

 -مشروطه عربی 10 اردن

 متمرکز

اهل  (80اسالم)

 (70سنت)

 شیعه عبری

 -پارلمانی عربی 7 لبنان

 متمرکز

اهل  (80اسالم)

 (60سنت)

 هشیع-مسیحی عبری

 -مشروطه عربی 6 کویت

 متمرکز

اهل  (95اسالم)

 (70سنت)

 شیعه فارسی

اهل  (80اسالم) نیمه مستقل عربی 4 فلسطین

 (60سنت)

 شیعه عبری
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 (1هاها: نتایج آخرین سرشماریهای کشورهای خاورمیانه کوچک)ترسیم نگارندگان. منبع داده: ویژگی1جدول شماره  

 گیری منطقهمدل شکل

ی دریای بالتیک وجود قهآیا منط» پرسد: های خود میگرایی در یکی از نوشتهاُل ویور یکی از نظریه پردازان حوزه منطقه و منطقه  

یزیکی و ف(. بدون تردید منظور او همجواری یا موقعیت Waever,1997:305«)آیددارد؟ حتما خیر، اما در آینده به وجود می

ان بازیگران آن منطقه وقعیت وجود دارد، بلکه او به فهم و ادراک مشترک و متقابل و عامل بیاذهنی در میجغرافیایی نیست، چرا که م

های جدا از هم را با هی دریای بالتیک بیش از هرچیز نیازمند هویت مشترک بالتیکی است تا پاراشاره دارد، به نظر او ایجاد منطقه

(. Waever,1997:306های مشترک در قالب یک منطقه رهنمون شود)ع و خواستیک درک مشترک گرد هم آورده و به سوی مناف

امنیتی مشترک  اند، یعنی عامل بیناذهنی و مسائلگیری منطقه داشتهکسانی دیگر نیز کمابیش چنین نگرشهایی را نسبت به شکل

نظرداشت عواملی به  اینجاست که مقاله حاضر نیز بااند. اهمیت این مقدمه برای ما در و منافع و تهدیدهای مشترک را مهم دانسته

ی خواهد زد، در واقع ما سلسله مراتب -سازی نردبانیغیر از موقعیت و جغرافیا که البته جغرافیا مقدم بر آنهاست، دست به یک مدل

لوژیکی و ژئوپلیتیکی تضاد ایدئوابتدا نتیجه گرفتیم که گستره جغرافیایی آسیای جنوب غربی و وجود کشورهایی با عالیق گوناگون و م

ر بود. حال برای ی محدودتای موسع در این بخش از کره زمین شده و در نتیجه باید به دنبال یک منطقهگیری منطقهمانع از شکل

ل صورت یک مد ( به1ی محدودتر، نیازمند یک سلسله مراتب هستیم. این سلسله مراتب در نمودار شماره)امکان سنجی این منطقه

 گردد.می نردبانی جامع ترسیم و نمایش داده شده است. شایان ذکر است، این مدل توسط نگارندگان برای اولین بار ارائه

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  - نتایج سرشماری مربوط به سالهای 2018،2019 و2020 است و به عدد نزدیکتر گرد شده است. درباراه ایران آمار مربوط به سرشماری1395 است.1

ویتی(ه -اشتراکات بنیادی)تاریخی  

 ذهنیت و درک سیاسی مشترک

 موقعیت و مجاورت جغرافیایی
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گیری منطقه)نگارندگان(    : مدل شکل1نمودار شماره                                                          

ترین شرط الزم برای با توجه به آنچه که در این نمودار قابل مشاهده است، موقعیت و همجواری جغرافیایی اولین و زیربنایی    

د ای نیز وجود ندارد، حتی اگر تمام شروط دیگر موجوگیری یک منطقه است؛ در واقع اگر این شرط وجود نداشته باشد، منطقهشکل

همجواری مهیاست. اشتراکات بنیادی و ذاتی نظیر تاریخ نسبتاً مشترک و هویت دینی زبانی  باشند. در منطقه خاورمیانه کوچک شرط

ی درک سیاسی مشترک بجز اردن و کویت که نزدیکی و منشا تمدنی نیز بین هر هفت کشور تا حد قابل قبول موجود است. در زمینه

های های حکومتی علقهکند، در بقیه کشورها، یا نظامو افکار عمومی آنها نیز در همان جهت حرکت میبا آمریکا و انگلیس دارند 

سیاسی نزدیک به هم با محوریت ایران به هم دارند، یا اینکه افکار عمومی کشورها باعث این درک مشترک سیاسی است. برای مثال 

 ساختار و کارکرد ژئوپلیتیکی

توافقات دو یا چندجانبهوجود   

 منافع و تهدیدهای مشترک

 الگوی روابط و ساختار قدرت

 نوع رابطه با ساختار ژئوپلیتیک جهانی

 همگرایی و انسجام منطقه ای
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ی شیعه و نیروهای فعالی نظیر ر لبنان و فلسطین نیز اقلیت قابل مالحظهدولت رسمی سوریه و عراق متحد نزدیک ایران هستند و د

گیری منطقه خاورمیانه کوچک در این مقاله، کنند. همینجا الزم به یادآوری است که شکلاهلل به این درک مشترک کمک میحزب

ای در این مقاله، فقط با حضور فعال ایران بررسی کند، به بیان دیگر امکان تحقق چنین منطقهبا محوریت ایران است که معنا پیدا می

ی جغرافیایی میان سه ی بعدی نردبان ساختار و کارکرد ژئوپلیتیکی دارای اهمیت ذاتی است، قرارگرفتن این محدودهشود.در پلهمی

نومیکی منطقه در جهان شده و قاره اروپا،آسیا و آفریقا و وجود ذخایر عظیم انرژی، باعث اهمیت استراتژیکی، ژئوپلیتیکی و ژئواکو

ی کوچک است. از نمودهای عینی وجود درک و ذهنیت مشترک همین به خودیِ خود بیانگر ساختار و کارکرد ژئوپلیتیک خاورمیانه

ان، های دو یا چندجانبه اشاره کرد. ایرنامهاقتصادی منطقه میتوان به وجود قراردادها و تفاهم -ها و بازیگران سیاسیمیان حکومت

های مختلف های مختلفی در حوزهنامهسوریه، عراق و لبنان، چهارکشوری هستند که عالوه بر ارتباطات مستمری که باهم دارند، تفاهم

هایی را در تجاری، محیط زیستی، گردشگری و امنیتی با یکدیگر دارند. همچنین اردن، کویت و لبنان نیز چنین همکاری -اقتصادی

 های دو جانبه دارد. اند و در نهایت ایران با کویت در حوزه انرژی، پیمانهم گسترش دادهدو دهه گذشته با 

الشعاع  های اقتصادی را تحتهایی که از جانب آمریکا علیه ایران و برخی کشورها اعمال شده، همکاریالبته در این میان تحریم   

هایی ها و پیمانی امنیتی است، بنابراین اگر همکارییده و یک محدودهقرارداده است. همچنین این منطقه هنوز به ثبات الزم نرس

اقتصادی، با همه این اوصاف، وجود  -سیاسی است، تا تجاری -نیز در عرصه سیاست خارجی کشورها وجود دارد، بیشتر امنیتی

ای است. بتی در جهت همگرایی منطقههای مثهای کج دار و مریز کشورهای منطقه باهم، بیانگرِ وجود حداقلها و همکاریپیمان

ی بازار مشترک، امنیت و توسعه پایدار، ثبات سیاسی و فروش انرژی به صورت یکپارچه از جمله منافع مشترک کشورهای هفت گانه

نیتی ام -و بینادگرایی اسالمی، اسالم هراسی، فروپاشی اقتصادی، بحران آبی و محیط زیستی و در نهایت تهدیدات سیاسی منطقه

ی کشورها مشترک زا مثل آمریکا، از جمله تهدیدهای مشترکی هستند که برخی از آنها بین همهها و برونزا، همچون اقلیتدرون

ای از بوده و بعضی دیگر مختص همه نیست، اما اهمیت این منافع و تهدیدات مشترک باعث شده گردهمایی این کشورها در پاره

برای مثال بنیادگرایی اسالمی و تروریسم، از جمله تهدیداتی است که لزوم اقدام مشترک را به کشورها  موارد اجتناب ناپذیر گردد،

 شود. یادآور می

ی بعدی این مدل نردبانی، الگوی روابط و ساختار قدرتی است که در منطقه وجود دارد، در زمینه الگوی روابط، ایران در پله   

فلسطین نفوذ سیاسی داشته یا الاقل سعی در اعمال چنین نفوذی دارد و روابطش با اردن و کویت چهارکشور عراق، سوریه، لبنان و 

ی تعامل است. بجز کشور فلسطین که اغلب کشورهای منطقه به طرق مختلف سعی در نفوذ در آن داشته و کویت نیز بیشتر برپایه

تعاملی و در مواردی رقابتی است. برای مثال کشور اردن با بیشتر  که مناسبات سیاسی خاصی با عراق دارد، روابط بقیه کشورها باهم

دهد خصومت آشکاری میان کشورها وجود نداشته یا جدی نیست، در کشورهای منطقه، رقابت اقتصادی دارد. این روابط نشان می

گیری منطقه باشد، ناچیز شکل ژئوپلیتیکی کشورها مانعی جدی بر سر عدم همگرایی یا -نتیجه امکان اینکه الگوی روابط سیاسی
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است. در زمینه ساختار قدرت، در این مقاله از بررسی جامع سیدهادی زرقانی که قدرت ملی کشورها را با استفاده از چندین 

(. 116:1389عامل)سیاسی، اقتصادی، سرزمینی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، نظامی و...( محاسبه نموده استفاده شده است)زرقانی، 

ی بهتری قرار گرفته و بعد ی الگوی مذکور، ترتیب قدرت در منطقه این چنین است که به ترتیب ایران، عراق و اردن در رتبهیهبرپا

ای، عراق، سوریه، لبنان، کویت و در انتها فلسطین اشغالی قرار دارند. طبق این الگو، در سطح منطقه ایران قدرت دجه یک منطقه

 شوند.ای و لبنان، کویت و فلسطین اشغالی قدرت درجه سه منطقه ای محسوب میدو منطقهاردن و سوریه، قدرت درجه 

عالوه بر تمامی نکات فوق، جایگاه کشورهای منطقه مورد مطالعه و نحوه ارتباط آنها با نظام ژئوپلیتیک جهانی، از مهمترین عوامل    

های عمیق میان توان بر این اساس تحلیل کرد. در واقع تفاوتمی ای کشورها راجهت گیری استراتژیک آنها بوده و رفتار منطقه

کشورهای منطقه با کشورهای سایر نقاط جهان و قدرتهای ژئوپلیتیکی جهانی میتواند باعث نزدیکی کشورها و حتی کنش مشترک 

لبنان و گروههای تعیین کننده در گیری منطقه کمک کند. برای مثال در این منطقه، ایران، سوریه و تاحدودی آنها شده و به شکل

عراق و فلسطین اشغالی در تقابل کامل با سیستم ژئوپلیتیک جهانی با سرگردکی آمریکا قرار دارند و همین عامل میتواند به نزدیکی 

اند شد کردههرچه بیشتر این کشورها بیانجامد. از طرفی دیگر گروههای بنیادگرای اسالمی و برخی گروههای ضد آمریکای در منطقه ر

 الملل منجر شده است. دار کشورهای منطقه با امریکا و نظام بینکه به تضاد ریشه

 

 نتیجه گیری

منطقه آسیای جنوب غربی، باتوجه به تعاریفی که از منطقه ژئوپلیتیکی وجود دارد، تا به حال شکل نگرفته، در نتیجه باید به    

ها ی جغرافیاییِ به طور محسوس کوچکتری که کشورهای درونش ویژگیمحدودهید. ای کوچکتر اندیشصورت جدی به تشکیل منطقه

ی تری به همدیگر داشته و تهدیدات امنیتی و منافع مشترکی میانشان وجود داشته باشد، در واقع همان خاورمیانهو خصایص شبیه

ری و ایدئولوژیک کافی برای یک ترتیبات و فک -ی نظریدکترین محور مقاومت و ژئوپلیتیک شیعه به خوبی تغذیهکوچک است. 

گذارند. به نحوی که در این مناسبات هم منافع ایران تامین شود، ای با اعضایی کمتر را در اختیار میی منطقهمناسبات همگرایانه

کالن سیاسی منطقه  هایگیریای نیز از تصمیمهای فرامنطقههم منافع اکثریت ملل حاضر در این مناسبات و در نهایت دست قدرت

کوتاه گردد. اما مدل نردبانی این مقاله بیانگر این مهم است که عالوه بر موقعیت و همجواری جغرافیایی، اشتراکات بنیادی و هویتی، 

ذهنیت و درک سیاسی مشترک و همچنین ساختار و کارکرد ژئوپلیتیکی در این منطقه، منافع و تهدیدات مشترکی نیز میان اعضا 

ای شده است. در نتیجه به صورت بالقوه، ی خود باعث تضادی قوی میان کشورهای منطقه و بازیگران فرامنطقهدارد که به نوبهوجود 

ی کوچک با محوریت و حضور موثر ایران و همراهی شش کشور عراق، سوریه، لبنان، اردن، کویت و فلسطین اشغالی امکان خاورمیانه

های دو یا چندجانبه و ها و پیماننیازمند افزایش فضای حسن نیت میان اعضا، گسترش همکاریگیری دارد، اما مستلزم و شکل

های ژئوپلیتیکی را برای حضور در همینطور همگرایی سیاسی بیشتر است. اردن و کویت از میان کشورهای یادشده کمترین انگیزه
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های آفرینی کند که گفتمانی ژئوپلیتیک جهانی نقشو در عرصه تواند با موفقیت ظهوراین منطقه دارند. این منطقه در صورتی می

ژئوپلیتیکی رقیب در منطقه، مهار شوند و در دورنمایی استراتژیکی امکان پیوستن کشورهای قفقاز و کشورهایی نظیر عمان که روابط 

کی خود را در سطح همین منطقه دنبال بهتری با ایران دارند نیز فراهم گردد. همچنین کشورهای یادشده آمال سیاسی و ژئوپلیتی

های ای دیگر با محوریت شبه جزیره عربستان و ترکیه نباشند. با توجه به پتانسیلکنند و به دنبال عضویت جدی در مناسبات منطقه

ای ایجاد نشده یا تواند منافع تمام اعضا را تامین کند؛ اما اگر چنین منطقهای میگیری چنین منطقهفراوان موجود در منطقه، شکل

گیری آن در هر مرحله متوقف شود، با شرایط امنتاع ژئوپلیتیکی روبرو شده و اغلب کشورها به دنبال راههایی دیگر برای روند شکل

 ی جغرافیاییِ صرف ارتجاع و تنزل خواهد کرد.برون رفت از مسائل زئوپلیتیکی خود خواهند بود و منطقه به یک منطقه
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 اسالمی ایران در سازمان همکاری شانگهایبررسی تاثیرات عضویت جمهوری 

 
 2، امین مرادی1محمد زنگویی دوم)نویسنده مسئول(

 

 شی جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، گروه آموز 1
 ی جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، گروه آموزش 2

 

 

 چکیده
سیار از آنها        های امنیتی وچالش شورها با یکدیگر در جهت برطرف نمودن این تهدیدات، که ب سیا، اهمیت همکاری ک صادی در آ اقت

ی آسیا مرکزی در جهت ایجادسازمان همکاری   ها باعث تمایل کشورهای منطقه دهد.این چالشالمللی دارد را افزایش میابعادی بین

ضویت و ای     ست. تا بتواند با ع ضو، باعث برطرف نمودن این چالش  شانگهای گردیده ا شورهای ع ها گردد. این مقاله در جاد تعامل با ک

سازمان همکاری         سالمی در  ضور جمهوری ا سی تاثیرات ح ست با برر شانگهای به جوانب  متفاوت آن بپردازد. روش تحقیق  تالش ا

سنادی و کتابخانه    صورت ا سی   ای میاین مقاله به  شد. برر ضور ج   با شان داد ح شانگهای       ها ن سازمان همکاری  سالمی در  مهوری ا

ــت خارجی در مقابله با غرب و بعد امنیتی می   ــیاس ــتر در  ابعاد جغرافیایی، منابع نفتی، س ــته که بیش ــد.  تاثیرات متفاوتی داش باش

وپلیتیکی های عضــو به  اســتفاده بهینه و ســودمند از موقعیت ژئتواند با رویکردهایی همچون ترغیب ســازمانجمهوری اســالمی می

شورهای غنی از نظر ذخایر      ایران و همچنین کنترل و خرید راحت سالمی ایران به عنوان یکی از ک سط جمهوری ا تر منابع انرژی تو

ــازمان گردد این رویکرد می   ــویت خود در این س ــبب عض ــیلی س ــطهفس ی مبارزه جمهوری تواند در ابعاد امنیتی و فرهنگی به واس

 .تی،مواد مخدر و فرهنگ غرب در جریان باشداسالمی با گروههای تروریس

 ایران، سازمان همکاری شانگهای، امنیت، اقتصاد : جمهوری اسالمیکلمات کلیدی

 
 

  



 

70 

 

 

 

 مقدمه -1

سال      شانگهای در  ستان و                2001سازمان همکاری  ستان تاجیک ستان، قرقیز سیه، قزاق شور چین، رو شش ک شامل  شد، و  ایجاد 

سترش       سازمان گ ضای این  ستان بود و به تدریج اع ستان نیز به   2015ژوئیه  10) 1394تیرماه  19یافت. در ازبک ستان و پاک ( هندو

ون جمهوری اسـالمی ایران، افغانسـتان، مغولسـتان و بالروس اعضـای ناظر این     عضـویت سـازمان همکاری شـانگهای در آمدند. اکن   

( ارمنستان، آذربایجان، نپال، کامبوج، ترکیه و سریالنکا نیز به صف متقاضیان     2015ژوئیه  10) 1394تیرماه  19سازمان هستند. از   

شانگهای بر این نکته       سازمان همکاری  سازمان پیوستند. امروزه  سازمان تهدید خارجی خاص یا    عضویت در این  تأکید دارد که این 

شده           سیس  صادی منطقه تأ ضا و همگرایی اقت شمار نمی رود و برای حفظ امنیت داخلی اع قدرتی معارض علیه غرب یا آمریکا به 

د آمریکایی یا به سازمان همکاری شانگهای را به عنوان بلوکی ضد غربی و ض    ،است. با این اوصاف، تعداد زیادی از تحلیل گران غربی  

ــیا      ــتیابی به موازنه متقابل با قدرت ایاالت متحده آمریکا در منطقه آس ــیه و چین برای دس ــور روس ــد غربی دو کش عنوان ابزار ض

 .(Kumar, 2013:344پاسیفیک در نظر می گیرند )

ین، روســیه، قزاقســتان، توســط چ 1996مبنای ایجاد ســازمان همکاری شــانگهای، تشــکیل گروه مشــهور شــانگهای پنج در آوریل 

ست       ستان ا ستان و تاجیک سینی، قرقیز صل     (2:1389)بزرگی و ح شانگهای، حل و ف در حقیقت، به این ترتیب هدف اولیه مجمع 

اختالفات مرزی میان چین و کشــورهای بازمانده از فروپاشــی اتحاد شــوروی در آســیای مرکزی و نیز روســیه بود. در این دوره که  

ــ ــتان همچنان س ــتند و  ترکمنس یاســت بی طرفی خود را دنبال می کرد، اعضــای این پیمان به همکاری های نظامی نیز توجه داش

صویب قرار گرفت )انوری،      شورای وزیران دفاع مورد ت شکیل  ستان    65:  1380ت ستی تاب و حمله به جنوب  1378(. با حوادث تروری

ــم و افراط گرایی دینی در این پ     تان، مبارزه با تروریسـ ــ این . (Hunter, 2011:  65 -89یمان مورد توجه  قرار گرفت )   قرقیزسـ

همکاری جمعی منطقه ای برای تأمین امنیت، به ظرفیتی تبدیل شد تا کشورهای همسایه بتوانند مسایل مرزی خود را در قالب آن     

سال های    ستند مشکالت مرزی خود را رفع کن     1377تا  1373حل و فصل کنند. طی  ستان توان ند. قرقیزستان و چین  چین و قزاق

روسای جمهوری چین،  1378برای حل و فصل دعاوی مرزی خود به توافق رسیدند، در تابستان  1378تا  1375هم طی سال های 

شانگهای،             سازمان همکاری  ساندند ) ضا ر سه جانبه ای را در مورد مرزهای خود به ام ستان موافقت نامه  ستان و قزاق : 1384قرقیز

ستان   (، توافق نهایی13 در شهر دوشنبه در مورد مناطق مرزی چین، تاجیکستان و قرقیزستان امضا شد          2000 /1379در آغاز تاب

 .(12: 1384)سازمان همکاری شانگهای، 

شانگهای     1380خرداد  در ضای  سازمان پیمان         5 -در جریان دیدار اع سیس  شانگهای، درباره تأ ستان در  و رئیس جمهوری ازبک

سازمان همکاری شانگهای  به  عنوان سازمانی امنیتی و اقتصادی در     . (15: 1384)سازمان همکاری شانگهای،   شانگهای توافق شد   

سال     سیای مرکزی در  ست ایجاد گردیدو اهداف             2011آ ستان ا ستان و ازبک ستان تاجیک ستان، قرقیز سیه، قزاق شامل چین، رو که 

شامل مقابله با گروه      سازمان در بعد امنیتی  صلی این  ستی، جدایی طلب، افراطی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و از بعد   هاا ی تروری

شامل افزایش تجارت ما بین گروه    صادی  ضو می اقت شکل   های ع شد اما هدف پنهان از  شور    با سازمان موازنه قدرت با ک گیری این 

ظهور  که توانایی بازیگری و نفوذ در ای نوآمریکاو هم پیمانانش بوده اسـت و سـبب شـده جمهوری اسـالمی به عنوان قدرت منطقه    
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ضویت             سطین را دارد، عالقه مند به ع سوریه، لبنان و فل ستان، عراق،  شورهایی همچون افغان سیا به ویژه ک شورهای غرب آ سائل ک م

ضو           سیا به ع شورهای جنوب غرب آ ست به دلیل نفوذ ایاالت متحده آمریکا در ک سته ا سالمی نتوان یت دائم  خود نماید. جمهوری ا

ای اس( و سازمان  ی عرب، شورای همکاری خلیج فارس، کشورهای مستقل و همسود) سی      ای همچون  اتحادیههای منطقهسازمان 

ساس آمار مبادالت کمتر از          ست که برا ضو ا سازمان اکو ع سیا درآید و تنها در  صد فعالیت  5همکاری اورا های  های تجاری دولتدر

باعث عالقه مندی جمهوری اســالمی به عضــویت در ســازمان شــانگهای گردیده اســت. پیوســتن گیرد این عوامل عضــو  را در برمی

 جمهوری اسالمی ایران نیز تاثیرات فراوانی بر سازمان همکاری شانگهای دارد که در این مقاله به بررسی آن پرداخته شده است.

 ـ روش تحقیق:2

تحلیلی و گردآوری اطالعات به روش کتابخانه ای و اســنادی بوده و  –روش تحقیق مقاله حاضــر مبتنی بر روش توصــیفی 

 روش تحلیل اطالعات به صورت کیفی انجام گرفته است.

 ـ بحث3

  اهداف سازمان همکاری شانگهای 1ـ3

، ســمیترورمجموعه ای از اهداف مانند امنیت، ثبات، مبارزه با مواد مخدر و  یهاســاســنامه ســازمان همکاری شــانگهای در بر دارند 

(، اعضای سازمان همکاری شانگهای  179 :1390علی وند و خلیل پور رکن آبادی، )همکاری های اقتصادی و تبادالت فرهنگی است  

 در ذیل به سه هدف آن پردخته شده است(که Lukin , 2015:23اهداف مشترکی دارند )

 در سازمان مبنی بر ایجاد ساختارهای جدید مشاهده نمائیم،اهمیت مباحث اقتصادی را می توان از تصمیم های شورای سران ــــ 1

 چند تجارت و توسعه برنامه پذیرش با و داد قرار خود کار دستور در را توسعه و تجارت رونق شانگهای همکاری سازمان ،2003 سال

سوب  خود های اولویت و اهداف جزو را رویکرد این جانبه، شکند،  اجالس در نیز 2004 سال  در. کرد مح اقدامات منطقه ای  طرح تا

ز دبیر خانه دائمی سازمان )در پکن( به وجود آمد.   نیدر دستور کار قرار گرفت. در همین اجالس   جهت همکاری ها و تبادالت انرژی

 شورای سران حکومت ها )نخست وزیران(، یک کنسرسیوم بین بانکی ایجاد کردند که دارای اعضایی متشکل از        2005اکتبر  26در 

صادی خارجی                سعه امور اقت سعه دولتی چین ، بانک تو ستان، بانک تو سعه قزاق شامل؛ بانک تو شد،  ضو می با شورهای ع بانکهای ک

روسیه، بانک ملی تاجیکستان و بانک ملی برای فعالیت اقتصادی خارجی ازبکستان که در دومین شورای کنسرسیوم بین بانکی در         

مدیران  2006ژوئن  15و پرداخت قرقیزستان نیز به جمع مذکور افزوده شد. همچنین در میالدی شرکت پس انداز  2006ژوئن  14

اقدامی جهت پشتیبانی از همکاری های اقتصادی منطقه آسیای مرکزی را امضاء کردند که استراتژی فعالیت   ،بانک های عضو برنامه

موضوع تصمیمات موثری در زمینه اعتبارات الزم جهت  های کنسرسیوم بین بانکی را در میان مدت مشخص می کند، در تداوم این    

 (SCO Website A, 2009).       میلیون دالر در همان سال امضاء شد 742پروژه های با سرمایه گذاری مشترک در حدود 

ــورای بازرگانی  2006ژوئن  14در  ــاختاری تحت عنوان ش ــران دولت ها س ــازمان همکا« میالدی و در جریان کنفرانس س ری در س

ضو در می         شورهای ع صمیم در پی مذاکرات نمایندگان پارلمان ک شد. البته این ت شد. این     2006شانگهای تعریف  سکو اتخاذ  در م
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شورا ساز و کاری غیردولتی است که درصدد گسترش تعامالت بازرگانی میان کشورهای عضو و تعامالت سرمایه ای و مبادالت مالی          

شد. همکاری      سازمان می با شت و مسائل کشاورزی      اعضای  های چندجانبه در خصوص انرژی، حمل و نقل، تکنولوژی های نو، بهدا

ست که          شورا ا صاد، بخش بنیادی در فعالیتهای این  سازی قوانین ملی در زمینه اقت شورا قرار دارد، هماهنگ  ستور کار این  نیز در د

ــت )  ــوص چندان موفق عمل نکرده اس ــکک ) SCO Website B, 2009تاکنون در این خص ــران در بیش (، 2007(. در اجالس س

 .تعامالت بین دو ساختار جدید سازمان همکاری شانگهای، یعنی کنسرسیوم بین بانکی و شورای بازرگانی سازمان ایجاد گردید

ــ در اجالسیه آستانه عالوه بر طرح ایجاد بانک داخلی بر2 ی تأکید  منطقه ا ضدتروریسمامنیت منطقه ای و نهادینه شدن ساختار  ــ

شد که این ساختار مسئولیت تأمین امنیت در منطقه آسیای مرکزی و تضمین همکاری ها در زمینه های نظامی، پلیسی و نیروهای 

بر هماهنگی عملیات و ســرویس های  ای و در واقع، ســاختار مبارزه با تروریســم منطقه کشــورهای عضــو را به عهده داشــت یویژه

ضو تأکید    شورهای ع سی و دیپلماتیک به عمل می آورد    اطالعاتی ک سیا  , 2012:453) دارد و از این قبیل عملیات، حمایت های 

Aris  این موارد به ویژه زمانی حائز اهمیت اند که بدانیم که پس از فروپاشــی شــوروی، شــاهد ایجاد انقالب های رنگی در آســیای

است که در آسیای مرکزی جهت    سازمان امنیتی مرکزی هستیم. به همین جهت عده ای برآنند که سازمان همکاری شانگهای یک    

ضع موجود رژیم های  شروعیت رژیم        جلوگیری از برهم خوردن و ست. بدین معنا که تهدیدات م شده ا شوروی ایجاد  قانونی پس از 

شانگهای بپردازند.           سازمان همکاری  شت تا جهت حفظ منافع خود به ایجاد  شورها را بر آن دا سیای مرکزی، نخبگان این ک های آ

فع معضالت چین درباره تروریسم، بنیادگرایی، رهبران چین از اسالمگرایانی که در استان سین کیانگ غربی ساکن اند، در هراسند. ر

سها         ست. رو شانگهای بوده ا سازمان همکاری  شکل گیری  جدایی طلبی و تجارت مواد مخدر از موارد مهم در پیگیری چینی ها در 

شانگهای هم هر کدام با درجات گو      سازمان همکاری  ناگون با  نیز با چالش جدائی طلبی چچن ها روبرو هستند. دیگر دولتهای عضو 

 (Atal , 2005:103) گروه های جدایی طلب روبرو هستند

این تالش ها در به کار گیری قدرت سخت، سازمان همکاری شانگهای همواره سعی کرده تا بر قدرت نرم خود  یوه بر همهــــ عال3

ــازمان و همچنی             ــکیل کمیته های ناظران انتخابات در سـ ن کمک های ویژه به چین و    نیز بیفزاید. در این زمینه می توان به تشـ

( اشاره کرد. امروزه سازمان همکاری 2010و سیل در پاکستان در سال  2008چوآن در سال پاکستان )پس از زمین لرزه استان سی 

سازمان چن    سیا ظهور پیدا کرده و توجهات بین المللی را به خود جلب کرده   دشانگهای به عنوان یک  جانبه قدرتمند در منطقة اورا

 (Kumar,  2013 :346-347) است

 دیدگاه اعضای دائم برای عضویت دیگر کشورها  2ـ3

شورها در این            ضویت دائم ک شانگهای در مورد پذیرش و ع سازمان همکاری  ضای  ضر، دیدگاه های متفاوتی در میان اع در حال حا

سازمان همکا       سعه  سترش و تو ست، اما با     سازمان وجود دارد. برای مثال مقامات چینی معتقدند که گ شانگهای اجتناب ناپذیر ا ری 

شمولیت اعضای جدید در سازمان باید با روش گام به گام )پذیرش به مرویکرد تدریجی و احتیاط باید به آن نگریست و از نظر آنان، 

کشورهای مستعد    عنوان عضو ناظر، شرکای گفت و گو و در آخر عضویت دائم( انجام پذیرد. در واقع پیامد این دیدگاه این است که     
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ست آورن        سازمان را به د ضویت در این  سی، قانونی و فنی برای ع سیا ساب می آید دباید آمادگی     ، که این امر کاری بلند مدت به ح

(Roy, 2012 - 647). 

سازمان                   ضای جدید در  ضویت اع سترش و ع سمی مبنی بر تمایل به گ ستان از اظهار نظر ر سازمان مانند ازبک ضای  شی از اع بخ

ودداری می کند. مقامات قرقیزستان نیز بیان می دارند که سازمان پیش از هر چیز باید بر گسترش روابط جاری میان اعضا و حل     خ

شکالت موجود در این روابط مبادرت ورز    صل م سازمان      ,Krishna ). 2012: 15) دو ف ضای دیگر  ستان در میان اع اگرچه تاجیک

براز داشته و از پذیرش دو کشور جمهوری اسالمی ایران و هند حمایت به عمل آورده، این   تمایل بیشتری به پذیرش اعضای جدید، ا  

شرفت     شرایطی مانند پی شور نیز  ضای جدید         ک شکالت امنیتی را به عنوان مولفه های موثر در پذیرش اع صل م صادی و حل و ف اقت

ست )  سیه تنها      kundu) ,2009 :7مدنظر قرار داده ا سازمان، رو سوی دیگر  ضای          در  سترش اع شدت از گ ست که به  شوری ا ک

سازمان            سازمان موجب تقویت منابع مالی  ست. از نظر مقامات روسی، گسترش و پذیرش اعضای جدید در  ستقبال کرده ا سازمان ا

ند  ک دامیلیون دالر نمی تواند به اهداف و برنامه هایش دســت پی 4می شــود، چرا که در حال حاضــر ســازمان با بودجه ای کمتر از 

(353 :2013 ,Kumar) 

 تأثیر عضویت جمهوری اسالمی در سازمان شانگهای 3ـ3

ــال  ــویت ایران به عنوان ناظر از س ــت خارجی آقای    2005پس از عض ــیاس ــازمان در چارچوب س ــور رئیس جمهور در این س و حض

ــازمان مطرح   احمدی ــالمی ایران در این س ــویت دائم جمهوری اس ــی نژاد،تمایل خود رامبنی  بر عض نمود. به همین دلیل به بررس

 پردازیمتاثیرات حضور جمهوری اسالمی در سازمان شانگهای می

 تاثیرات جغرافیایی جمهوری اسالمی در سازمان شانگهای 1ـ3ـ3

سالمی ایران در محل       ست، عالوه بر آن جمهوری ا شرق و غرب بوده ا ایران به علت موقعیت جغرافیایی خود از دیرباز محل ارتباط 

ــمال تال ــته و همچنین مانند پلی    -قی محور عمودی شـ ــرف انرژی قرار داشـ ــرق و غرب مصـ جنوب منابع انرژی و محور افقی شـ

 1391  وری، نکشورهای آسیای مرکزی و قفقاز را که محصور در خشکی اند، به خلیج فارس مرتبط می سازد دهقانی فیروزآبادی و 

 ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دادتوان در این عوامل تاثیرگذار را می .(160:

 موقعیت استراتژیک جمهوری اسالمی ایران 2ـ3ـ3

دارای سه امتیاز جغرافیایی در جهان و به شرح زیر است: اول اینکه ایران متصل به موقعیت بری اوراسیا است؛ ثانیا به سبب         ایران  

ــواحل طوالنی در خلیج فارس و دریای عمان از موقعیت  ــتن تنگه  دارا بودن س ــت؛ ثالثا به لحاظ در اختیار داش بحری برخوردار اس

صورت می گیرد، موقعیت ویژه ای دارد. از لحاظ موقعیت جغرافیایی، ایران    سوم تجارت جهانی انرژی از آن  هرمز، که در حدود یک 

ــت. در واقع ایران به        ــبت به حوزه های ژئوپلیتیکی پیرامون خود از موقعیت مرکزی برخوردار اسـ ــبت   نسـ ــوری با نسـ عنوان کشـ

شدن حوزه های        شکل های منطقه ای و فعال  ضور دارد و در پیدایش  ژئوپلیتیکی باال در تمام حوزه های ژئوپلیتیک اطراف خود ح

( . البته باید توجه 28-29: 1392ژئوپلیتیکی و کارکرد آن نقش مؤثری دارد و فرایند ســیاســی این حوزه را شــکل می دهد )متقی،
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و سیاست خارجی خود را با تهران، به روابط خود با   روسیه در قبال ایران همواره با تناقض روبه رو بوده است خارجیداشت سیاست   

کشورهای غربی متناسب نموده است مسکو تالش دارد موقعیت ژئوپلیتیکی ایران به عنوان مسیر ارتباطی آسیای مرکزی به غرب را       

شیه براند وتنها خود را به عنوان   سازمانهایی       به حا ضویت ایران در  شرق به غرب مطرح نماید لذا تالش دارد مانع ع شاهراه ارتباطی 

 همچون سازمان شانگهای شود

 تاثیرات منابع نفتی جمهوری اسالمی در سازمان شانگهای 3ـ3ـ3

سالمی ایران از نظر منابع نفتی با دارا بودن   شکه نفت،   157جمهوری ا صاص     4/9میلیارد ب صد از کل ذخایر نفتی را به خود اخت در

به  (درصــد از کل ذخایر گاز طبیعی جهان6/33دارنده ذخایر گاز طبیعی جهان )معادل داده اســت. جدا از منابع غنی، ایران اولین 

معدنی دیگری چون زغال سنگ، مس، آلومینیوم، گوگرد،   ی. همچنین منابع متعدد و گسترده (,BP 2013 :6-20شمار می رود )  

 (201-202: 1390گاهی فرد ، پیشاورانیوم، طال، منگنز، سرب، روی و ... ایران را به عنوان کشور غنی در جهان مشخص می کند )

افزایش قدرت چانه زنی بر سر قیمت گاز  است بلکه باعث نفع ایران عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای نه تنها به  رواز این 

ضو می    و نفت شورهای ع سیل عظیم ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک خود می تواند در   شود و در میان ک ساخت  با پتان سازمان   قدرتمند 

سیه و ایران می توانند با ابزار گازی و         شد. در این مورد رو شته با سزایی دا سطح قیمت مورد توافق،   شانگهای تأثیر ب نفتی و ایجاد 

تأثیر گذاری خود در را در سطح جهانی دوچندان کنند. در حقیقت وضعیت ژئواستراتژیک ایران در غرب آسیا و جایگاه آن به عنوان 

سو و    شرق از یک  س  پلی پل میان غرب و  سویی دیگر، از نظر یبین آ ضای   ای مرکزی و آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند از  اع

 شانگهای عامل مهم جذابی محسوب می شود

با این تفاسیر عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای پتانسیل عظیمی را به این سازمان و به تبع کشورهای عضو ارائه می کند           

گران امنیتی و که در تأثیر گذاری بیشــتر این ســازمان نقش بســزایی دارد، مطابق گفته آندرانیک درانگیان متخصــصــان و تحلیل  

سیاسی روسیه بر این عقیده اند که عضویت ایران به دلیل موقعیت استراتژیک و منابع غنی نفتی، گازی و ذخایر طبیعی سرشار این      

کشور، برای قدرتمندی و تأثیر گذاری سازمان شانگهای بسیار مؤثر واقع خواهد شد و شاید مهم ترین دلیل این مسئله که چرا غرب 

شد. عالوه بر آن، تأمین انرژی به            همواره با  شانگهای مخالفت کرده همین نکته با سازمان همکاری  سی ایران به  ستر ضویت و د ع

عنوان موتور رشد و توسعه در آسیا برای کشورهایی چون چین، ژاپن و هند ضروری است و منابع انرژی فراوان ایران در دریای خزر       

را تقویت می کند. در واقع امنیت انرژی برای غرب و پتانسیل عظیم گازی و نفتی منطقه و خلیج فارس، موقعیت ژئواکونومیک ایران 

دریای خزر این منطقه را به حوزه رقابت و توجه جهانی بدل کرده اســت. روســیه، چین و ایران هر ســه نگران نفوذ آمریکا در این   

خود در   ییای مرکزی با غرب را به عنوان نگرانی ژئوپلیتیکمنطقه هستند. عالوه بر این، روسیه روابط نزدیک ترکیه و کشورهای آس    

 Mousavi & Khodace نظر می گیرد. همچنین همکاری ایران، روسیه و چین، برای منافع آمریکا خطری جدی تلقی می شود 

2013:196-197).) 
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سا         سا سیه ا شور رو سالمی ایران در منطقه پیرام     اما ک سازمانی جمهوری ا ضور نهادینه و  سیای    ح شورهای آ ون خود و در حوزه ک

سندد )کرمی،   ست. جدا از این،    و ایران به عنوان رقیب  (. 9 1395مرکزی را نمی پ سیه در حوزه تولید نفت و گاز مطرح ا بزرگ رو

سیای               شورهای آ شود.. ، ک سیه تلقی می  صه ای برای رقابت میان ایران و رو صرف کننده منابع انرژی عر شور م چین به عنوان ک

ــالمی ایران و قدرت های     م ــویت دائم جمهوری اس رکزی، ایران را به عنوان یک قدرت منطقه ای در نظر می گیرند و باور دارند عض

ــازمان خواه     ــیای مرکزی در س ــورهای آس ــیه راندن کش ــانگهای موجب به حاش ــتان در پیمان ش ــد ندیگر مانند هند و پاکس د ش

Mousavi & Khodace 2013:204).) 

 ات سیاست خارجی ایران نسبت به کشورهای غربی در سازمان شانگهایتاثیر 4ـ3ـ3

ست،            شده ا شانگهای، ذکر ن سازمان  سیس  سمی از اهداف تأ صورت ر سیه    اما  اگرچه مقابله با هژمونی آمریکا، به  شور چین و رو ک

دید و نظامی چند قطبی تمایل      یکجانبه گرایی آمریکا را تهدیدی علیه اهداف ملی خویش تلقی می کنند و به ایجاد نظم جهانی ج             

دارند. روســیه و چین همچنین نگران نفوذ آمریکا و ناتو و گســترش آن به ســمت منطقه آســیای مرکزی و قفقاز هســتند. در ســال 

، آمریکا درخواست عضویت خود در سازمان شانگهای به عنوان ناظر را ارائه داد که توسط اعضا رد شد. ایاالت متحده با هدف         2005

ســیاســی خود در منطقه و از همه مهم تر مهار  -ن منافع خود از جمله تنوع بخشــی به منابع انرژی، گســترش حضــور نظامی تامی

(، در حالی که روسیه همواره گسترش ناتو در محیط   1389:131روسیه به منطقه آسیای مرکزی می نگرد )احمدی و جلیل پیران،   

منطقه آسیای مرکزی و عضویت درنزدیک خود را یک تهدید قلمداد کرده و مقامات روس بارها نگرانی خود را مبنی بر گسترش ناتو 

شانگهای       سازمان همکاری  سیر، برخی تحلیل گران،  شورها در ناتو ابراز کرده اند. با این تفا سخه  را احتمالی این ک شرقی برای  ن ای 

سترش نا  ستان، احتمال     تمقابله با گ سیای مرکزی و آمریکا در جنگ افغان شورهای آ و قلمداد می کنند. در مقطع همکاری نزدیک ک

سید و در این مورد همواره مقامات روس از ایجاد پایگاه های نظامی        سیای مرکزی در ناتو محتمل به نظر می ر شورهای آ عضویت ک

ی آســیاردند. چین نیز نگران نفوذ هژموتی آمریکا در غرب آســیا و اکدو کشــور ازبکســتان و قرقیزســتان ابراز نگرانی می  آمریکا در

سال     ست. در  شرارت قلمداد کرد، در       2002مرکزی ا شمالی و لیبی را به عنوان محور  شور ایران، کره  سه ک ، زمانی که جرج بوش 

سخ به  یانگ زجمدت کوتاهی رئیس جمهور وقت چین ) سفر حاوی این پیام بود که چین  بمین(، در پا وش از تهران دیدار کرد. این 

-Mousavi & Khodace 2013:198مخالف یکجانبه گرایی آمریکا و تســلط این کشــور در غرب آســیا و دیگر مناطق اســت 

199).) 

سوخت راکت    شور در تولید زیرکونیوم که ایران را قادر به تولید  سته ای خود می  عالوه بر آن، این ک ساند و از آغاز  سازد  ور ه یاری ر

به این (,Aylin 2006 :88برنامه هسته ای ایران همواره خواهان حل و فصل موضوع در آژانس بین المللی انرژی اتمی بود ) ،مسئله 

شمار آورد و د     سیه و چین به  شترک رو سیه و  ترتیب می توان مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا را از جمله اهداف م ر همین زمینه رو

متحدان آن در آســیای مرکزی می خواهند با همراهی چین، موازنه قدرتی در برابر هژمونی آمریکا در عرصــه نظام بین المللی پســا  

یابددر این میان جمهوری اســالمی ایران به عنوان قدرت مهم در قالب همکاری شــانگهای تبلور می جنگ ســرد ایجاد کنند که این

شترکی برای مقابله با هژمونی آمریکا و جهت     ای منطقه سیه و چین که نگرش م شریک رو ستقل میتواند به عنوان  سمت  م گیری به 
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شمار می رود،           جهان  سالم به  شوری بانفوذ در جهان ا سالمی ایران با آمریکا که ک ضدیت جمهوری ا شود.  چند قطبی دارد، تلقی 

به دلیل امکان تماس با آسیای مرکزی و دسترسی به خلیج فارس(، ظرفیت های  همچنین موقعیت ژئواستراتژیک آن در غرب آسیا )

سیایی علیه یکجانبه           سیه و چین را به عنوان اتحاد اور ا شود. از این رو می توان مثلث ایران، رو سوب می  شور مح راهبردی این ک

 Mousaviگرایی آمریکا در غرب آسیا و آسیای مرکزی قلمداد کرد ) 

(Khoda,213:199 

در حقیقت، پس از فروپاشــی شــوروی و ظهور کشــورهای تازه اســتقالل یافته آســیای مرکزی، هدف مشــترک دو کشــور روســیه و 

سلط و نفوذ آمریکا    سالمی ایران جلوگیری از ت سیه در این برهه       ،جمهوری ا ست. ایران و رو ستان در این منطقه بوده ا ترکیه و عرب

شیدند و پس از   سازمان امنیت و همکاری اروپا در    روابط خود را بهبود بخ سران  زمانی که آمریکا اولویت خود را در  1999مالقات 

 اســتراتژیک محور روســیه، از اســتفاده با ایران اســالمی جمهوری مقابل در کرد، مطرح جیحان - تفلیس –تأســیس خط لوله باکو 

ود. در ب( تاشکند  - باکو - آنکارا - واشنگتن ) شرق  به غرب محور با تضاد  در که کرد ارائه را( تهران - ایروان - مسکو )  جنوب شمال 

واقع این همکاری ایران و روسیه به منظور جلوگیری از تسلط آمریکا بر منطقه با استفاده از دسترسی به راه اصلی انتقال نفت و گاز       

 (.  (Mousavi & Khodace 2013:196-197در قرن بیست و یکم تلقی می شود 

های خود را با کشورهای غربی به ویژه آمریکا به حداقل برسانند  تالش دارند تا تنش نظر قرار داد کشورهای روسیه و چیناما باید مد

ضد              و شانگهای به یک بلوک نظامی امنیتی بر  سازمان  سیه تأکید دارند که تبدیل  شانگهای از جمله رو سازمان همکاری  ضای  اع

روابط اما  ن و نیز رویکرد عمل گرایی مســکو در عرصــه خارجی در تضــاد آشــکار اســت مقابله جویی این ســازما دمغرب با اصــل ع

برنامه هسته ای ایران، با چالش بیشتری روبه    یبه بعد، با توجه به توسعه  2003جمهوری اسالمی ایران و غرب به ویژه پس از سال   

د داشته و بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی این امر را رو شد. اگرچه ایران همواره بر صلح آمیز بودن  برنامه هسته ای اش تأکی

تأیید کرده اند، ولیکن آمریکا و رژیم اشغالگر قدس این مسئله را همراه با تردید نگریستند و با تبلیغات سوء، برنامه هسته ای ایران       

ــه   ــلیحات اتمی جلوه دادند. در حقیقت این چالش ریش ــتیابی به تس در عدم اعتماد متقابل و افزایش مواجهه  را زمینه ای برای دس

ــویت دائم ایران در  ــیله تحریم های بین المللی از جمله موانع عمده عضـ ــار آمریکا بر ایران به وسـ ایران و آمریکا دارد. در واقع فشـ

ی مهم برای عضویت  از این مسائل، اگر چه مقاومت ایران علیه هژمونی آمریکا را می توان عامل  جداسازمان همکاری شانگهای است.    

در شانگهای به شمار آورد. این مسئله به طور رسمی رویکردی ضد آمریکایی به سازمان می دهد که برخی از کشورها از این مسئله         

نگران هستند. برای مثال از نظر چین، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی مانند قزاقستان و ازبکستان عضویت دائم ایران در سازمان،  

در مالقات ســران  دمزیت های امنیتی و اقتصــادی، کلیة مســائل ســازمان را تحت الشــعاع تقابل ایران و آمریکا قرار می ده با وجود

سال        شکند در  ضو در تا شورهای ع سید،         2010ک صویب ر سازمان به ت ضای جدید در  ستورالعمل پذیرش اع ، اگرچه پیش نویس د

ــورهایی ک ــیه با بیان اینکه کش ــویت دائم  رئیس جمهور وقت روس ــتند نمی توانند به عض ــازمان ملل روبه رو هس ه با تحریم های س

شانگهای          آیندسازمان در   سازمان  ضویت در  ست. در واقع این مورد مهم ترین مانع ایران برای ع شروط دان ضویت ایران را م ، عمال ع

 ( Mosvi & Khodance,2013:199-200 )محسوب می شود

 عضویت جمهوری اسالمی  درسازمان شانگهایتاثیرات ابعاد امنیتی  5ـ3ـ3
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در واقع هدف عمده ایجاد سازمان همکاری شانگهای ایجاد ثبات و امنیت در منطقه محسوب می شود و نگرانی مهم اعضای مؤسس      

با  های امنیتی در خصــوص مبارزه . این ســازمان در بســیاری از جنبهاســت و مواد مخدر  تروریســم،این ســازمان خطر افراط گرایی

سم، مواد مخدر و تجزیه طلبی، فعالیت می  سیاری از تحلیل گران   تروری ست که ب شکل گیری این  کندو از جمله اهدافی ا آنرا مبنای 

سازی الگوی نظم در دوره نظام بین الملل جنگ          شبیه  صددند تا با  شته و در  سازمان می دانند. البته گروهی پا را از این فراتر گذا

سازمان را    شرق نات»سرد،  سرگئی  « وی  سیه در ژوئیه   شویگو بنامند. البته  همکاری نظامی  »اعالم کرد که  2005وزیر دفاع وقت رو

ست      صاد و امنیت ا شانگهای قرار ندارد و اولویت های ما اقت سازمان همکاری   1387:  56)انوری و رحمانی موحد، « در اولویت های 

شو     شش ک شکل های متفاوت در  شوروی         (. جنبش های افراطی در  شی  سیه پس از فروپا شانگهای وجود دارند. رو سازمان  ضو  ر ع

ضات        ست. چین نیز با اعترا سرکوب کرده ا ستفاده از نیروی نظامی این تهدید را  همواره با جدایی طلبان چچنی رو به رو بوده و با ا

رکوب این جنبش های جدایی طلب از نیروی نظامی برای ســ 2007در اســتان ســین کیانگ مواجه بوده و در ســال   هاگروه اویغور

استفاده کرده است. چهار عضو دیگر شانگهای نیز با افزایش گروه های رادیکال در کشورشان رو به رو بوده اند. در واقع مواجهة ادامه 

 که ریشـــه در هفتاد ســـال دین زدایی اتحاد شـــوروی دارد، همچنان در نیدار میان حکومت ســـکوالر و گروههای افراط گرای دی

ــیای مرکزی نمود فراوانی دارد.  ــورهای آسـ ــالمی ایران نیز با توجه به اینکه قربانی این قبیل اقدامات خرابکارانه     کشـ جمهوری اسـ

شود. ایران در طول           صلح و ثبات در منطقه تلقی  سه محور و ایجاد  شود، می تواند به عنوان بهترین متحد علیه این  سوب می  مح

و تروریسم القاعدة    نثابت کرد که می تواند به عنوان یک متحد قابل اعتماد علیه افراط گرایی طالبا جنگ علیه طالبان در افغانستان 

محســوب شــود. از نظر اعتقادی، جمهوری اســالمی ایران همواره با تفســیر وهابی ســلفی رژیم ســعودی، القاعده و طالبان از اســالم 

ازنده ای در حفظ صــلح و ثبات در منطقه آســیای مرکزی به ویژه در مخالفت و مقابله کرده اســت. ایران همچنین نقش مؤثر و ســ

ستان )با ایفای نقش میانجی   صل           بیتاجیک شور در حل و ف شته و تالش این ک شور دا سالمی این ک ستان و احزاب ا ن دولت تاجیک

نستان، حضور جمهوری اسالمی     بحران قره باغ شایان ذکر است. همچنین با توجه به مرکزیت تهدید رادیکالیسم و بی ثباتی در افغا   

ستقل از غرب می تواند به عنوان متحد            ست م سیا سائل، ایران با توجه به  ست. جدا از این م سیار مؤثر ا شانگهای ب ایران در ائتالف 

ی محسوب شود. کشورهای آسیای مرکزی همواره نگران مداخله و نفوذ آمریکا در امور داخلی خود هستند که این نگران      قابل اعتماد

ــورها بوده اســـت. در واقع آمریکا و متحدانش به دنبال منافع خود از  برآمده از مداخله آمریکا و غرب در انقالب های رنگی این کشـ

شانگهای هستند. کمال الدین           سازمان  شدن  ضعیف  سیای مرکزی با ایجاد رژیم های طرفدار غرب و  طریق گسترش بی ثباتی در آ

ست؛ زیرا            ربیع موو یکی از تحلیل گران از ستان ا شانگهای به تفع ازبک سازمان همکاری  ضویت ایران در  ستان عقیده دارد که ع بک

و دولت ازبکستان با این   داحساسات ضد آمریکایی و سیاست مستقل از غرب با عضویت ایران در سازمان شانگهای گسترش می یاب           

سفانه به  (.(Mousavi & Khodace 2013:197-198« اهرم می تواند امنیت و ثبات خود را تأمین کند سانه   اما متا تبلیغات ر

ایران از دید برخی مقامات منطقه آسیای مرکزی، حامی و مروج افراط گرایی دینی است. اما در حقیقت بیشتر مسلمانان  ،های غربی

بیشتر جنبش های افراطی  می پذیرند. عالوه بر این  آسیای مرکزی مسلمان سنی مذهب اند که تأثیر اندکی از ایران )شیعه مذهب(    

شورهای              سال های اخیر ک ستان و قطر دارند. به هر حال در  ستان، عرب شورهایی مانند پاک سازمانی در ک شکیالت  سیای مرکزی ت آ

عضو سازمان شانگهای رویکردهای متفاوتی را در قبال ایران به کار گرفته اند. چین و روسیه روابط خود را با ایران بر اساس سیاست         
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شور دیگر     ارتب سوی دیگر، چهار ک شیده اند و تالش دارند تا جدایی طلبان و گروه های افراطی را مهار کنند. در  اط نزدیک بهبود بخ

عضــو شــانگهای، راهبرد محتاطانه ای را در روابط خود با ایران اتخاذ کرده اند. برای مثال ازبکســتان پیشــنهاد ایران مبنی بر ایجاد  

س  سال  مرکز فرهنگی ایران در  سوء ظن  1993مرقند و بخارا در  که این مرکز می تواند ترویج گر افکار و عقاید   ،را نپذیرفت، با این 

افراطی اسالمی باشد. عالوه بر آن، مقامات قزاقستان نیز مطابق با این رویکرد، اجازه تأسیس کتابخانه فرهنگی ایران را در این کشور      

ــالمی ای ــانگهای به جبهه مبارزه جهانی علیه   ندادند. با این حال، جمهوری اس ــازمان همکاری ش ــو س ــورهای عض ران نیز مانند کش

تروریسم ملحق شد. از سوی دیگر ایران از مجاهدین افغان در جهت ایجاد حکومتی مردمی در افغانستان و مقابله با طالبان حمایت      

سال های  ستان در برابر طالبان    ایران تنها حامی ائتال 2001 - 1996به عمل آورد. تا جایی که در  شمال افغان  & Mosvi (ودبف 

Khodance,2013:202  ( ــتی جو ــتان نمی توان نقش آش ــوع بحران تاجیکس ــال یعالوه بر آن، در موض تا   1992انه ایران در س

ه ســران و (. در واقع این رویکرد ایران، ب13، 1395رمی، )کو ســرانجام حل و فصــل بحران با وســاطت ایران را نادیده گرفت  1996

آنها در قبال ایران ناشــی از عدم ادراک صــحیح در ســیاســت  یمقامات کشــورهای آســیای مرکزی فهماند که اســتراتژی محتاطانه

خارجی و نشــانگر کاربردی بودن همکاری با جمهوری اســالمی ایران اســت. در حقیقت رأی مثبت چهار کشــور آســیای مرکزی به 

( را می توان ناشی از تغییر رویکرد رهبران این کشورها در ارتباط با ایران تلقی کرد   2005) اظر ایران در شانگهای نپذیرش عضویت  
( Mosvi & Khodance,2013:199-200) 

 ـ نتیجه گیری4

سیاست خارجی مطلوب برای هر کشور بایستی مبتنی بر منافع ملی آن کشور طرح ریزی شود جمهوری اسالمی نیز به عنوان یک         

صه خارجی می          منطقهقدرت نوظهور  ست و فعال در عر ست خارجی در سیا ست و با ایجاد  ستثنی نی ست در  ای نیز از این امر م بای

ــالمی به دلیل دارا بودن موقعیت ژئوپلیتیکی کم نظیر و دارا بودن منابع               ــیدن به منافع ملی تالش نماید. جمهوری اسـ جهت رسـ

ای داشته باشد اما متاسفانه به دلیل اختالفات ها و اتحادیه های منطقهسازمانتواند تاثیرات بسزایی در جهت رشد فسیلی فراوان می

ای به ویژه آمریکا دارد باعث آن شــده که نتواند از و رقابت ایجاد شــده در جنوب غرب آســیا که ریشــه در کشــورهای فرامنطقه   

تواند فرصتی تازه برای کشورهای   مان شانگهای می ها استفاده نماید. عضویت ایران در ساز   هی خود و عضویت در این سازمان  ظرفیت

شد تا بتوانند از ظرفیت    ضو با ستفاده نمایند  جمهوری        ع صادی و امنیتی ا سازمان اقت شد این  شکوفا کردن و ر های ایران در جهت 

تهدیدات را پشت سر   اسالمی به واسطه قرارگیری در جنوب غرب آسیا با تهدیدات امنیتی فراوانی روبرو شده است که توانسته این        

تواند  ارتقاء امنیتی ســازمان همکاری شــانگهای را ســبب گردد. اما باید مدنظر قرار داد اعضــای ســازمان  گذارد لذا تجربه ایران می

تالش هستند تنش خود را با کشورهای غربی به حداقل برسانند و این سازمان را به عنوان بلوک نظامی  امنیتی بر ضد        شانگهای در 

و آمریکا نشان ندهند و حرکت این سازمان را در جهت موازنه قدرت با امریکا و متحدانش به صورت چراغ خاموش پیش گیرند غرب 

سازمان می       ضویت ایران در این  ست که یکی از موانع ع شه با چالش روبرو بوده ا شد و مانع دیگری که  اما روابط ایران و غرب همی با

باشد که در مقاله به بیان آن پرداخته شده است. این موانع باعث آن    افع خاص برخی از اعضا می سد راه ایران برای عضویت است من   

ستی               شانگهای بای سازمان  ضویت در  صورت جدی مطرح نگردد لذا برای ع شانگهای هیچگاه به  سازمان  ضویت ایران در  شده که ع

 د زیر بپردازیمسیاست خارجی خود را فعال نموده و به ریل گذاری در ارتیاط با موار
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ــــ تالش در جهت وابستگی کشورهای عضو سازمان شانگهای به منابع فسیلی جمهوری اسالمی به واسطه قراردادهای دو جانبه و 1

ــ  تالش در جهت احیا جنبه 2چند جانبه جهت انتقال آنها به وســیله خط لوله  ی جمهوری اســالمی و نقش کریدوری ژئوپلیتیکـــ

همکاری شانگهای  به  ــــ تالش در جهت همکاری امنیتی با اعضای سازمان3به جنوب و غرب به شرق ارتباطی و حمل ونقل شمال

ـ تاکید بر توانمندی داخلی و ایجاد موازنه قدرت  4های افراطی و مواد مخدرصورت دو جانبه و چند جانبه در خصوص مبارزه با گروه

د گسترش روابط اقتصادی و ایجاد فرهنگسراهای مشترک به صورت دو ـ تالش در جهت اعتمادسازی، به وسیله ایجا5به صورت نرم 

 جانبه یا چند جانبه

ای ای و فرامنطقههای منطقهنهایتاً باید به این نکته توجه داشــت که در کنار انجام موارد فوق باید تالش نمود تا با گســترش ائتالف

 ان های جایگزین را در نظر بگیریم.در صورت نپذیرفتن ایران به عنوان  عضو، اتحادیه ها و سازم
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 بررسی پیامدهای امنیتی و ژئوپلیتیکی جزایر مصنوعی امارات متحده عربی

 بر مرزهای آبی کشور
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 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی-1

دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه رفسنجان-2  

 

 چکیده

خلیج فارس از جمله پهنه های مهم آبی دنیا است که برخی از راهبرد پردازان از آن تعبیر به کانون انرژی دنیا می کنند سواحل این 

منطقه ازلحاظ جغرافیای سیاسی دریاها از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار بوده و اقداماتی که اخیرا در دستور کار کشور امارات 

ساخت جزایر مصنوعی قرار گرفته می تواند در کنار تبعات زیست محیطی پیامدهای امنیتی و ژئوپلتیکی نیز متحده عربی مبنی بر 

بر مرزهای آبی جمهوری اسالمی ایران داشته باشد لذا ضرورت دارد این موضوع عالوه بر دقت نظر دستگاه های دیپلماسی مورد 

 بانی نیز قرار گیرد. توجه و رصد دقیق دستگاه های امنیتی و انتظامی و مرز

تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای بوده و در صدد پاسخ گویی به این پرسش  -روش اصلی این پژوهش توصیفی

 است که ساخت جزایر مصنوعی توسط امارات متحده عربی چه پیامدهای امنیتی و ژئوپلتیکی بر مرزهای آبی کشور دارد؟

کیلومتر  1200کیلومتر به  600ق نشان می دهد که، با ساخت این جزایر سواحل امارات در خلیج فارس ازیافته های حاصل ازتحقی

افزایش خواهد یافت و به تبع آن پیش بینی می شود ساخت این پروژه ها  تسلط بیشتر این کشور به عنوان دومین دارنده سواحل 

شدن روند تعیین مرزهای دریایی ایران و تیرگی روابط دو کشور با توجه طوالنی  در خلیج فارس  را موجب شده و باعث طوالنی تر 

 به سوابق اختالفات روی جزایر سه گانه و در پی آن دخالت کشورهای فرامنطقه ای و بروز مشکالت امنیتی گردد.

 کلید واژه

 حقوق دریاها، مرزدریایی، امنیت،  ژئوپلیتیک ، جزایر مصنوعی
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 مقدمه

رار تعارضات و کشمکش ها ی بین کشورها در خشکی  حادث می شد و مناطق دریایی کمتر مورد منازعه قدر گذشته اغلب 

افع ملی، امنیت و داشتند،لیکن در یک قرن اخیربه دلیل نقش و اهمیت مضاعف دریاها به دالیل باز تعریف از  مقوله هایی چون من

 قدرت ،پهنه آبها در روی زمین دچار تحول شده است.

جزایر مصنوعی در حال ساخت توسط امارات عربی متحده که از شاهکارهای طراحی و معماری قرن حاضر محسوب می شوند 

بزرگترین جزایر ساخته شده به دست بشر بوده که مهندسین و معماران با ساخت  این سازه ها می توانند یکی از موجبات رفاه و 

یعی زمین تغییراتی ایجاد نمایند این جزایر که به اشکال مختلف و شبیه نخل می تفریح بشریت را ایجاد و در شکل ظاهری و طب

باشند به اسامی جبل علی،جمیرا و دیرا نامیده می شوند. ساخت این جزایر به دستور امیر دبی )شیخ محمد بن راشد آل مکتوم( در 

،سواحل اختصاصی ،ویالها و آپارتمانها تفرجگاههای  به منظور توسعه توریسم آغاز شد که در آنها حدود یکصد هتل لوکس2001سال 

ساحلی ،پارکهای آبی،رستورانها ، مراکز خرید و فروش ،تسهیالت ورزشی و بهداشتی و... پیش بینی شده  است عالوه بر این ، پروژه 

وعی به شکل نقش کره مصنوعی دیگری در ساحل امارات  درحال اجرا است که مجزی از سه جزیره فوق بوده و آن یک جزیره مصن

کیلومتر طول که نام  9کیلومتر عرض و  6جزیره می باشد. جزیره مذکور دارای ابعاد  300است که خود شامل 2زمین )العالم( 

کیلومتر به  600، با ساخت این جزایر سواحل امارات در خلیج فارس از 3های درونی آن بر اساس نام کشورهای جهان استجزیره

فزایش خواهد یافت که پیش بینی می شود ساخت این پروژه ها  تسلط بیشتر این کشور به عنوان دومین دارنده کیلومتر ا 1200

 سواحل طوالنی  در خلیج فارس  را موجب شود .

بی خلیج فارس آاقدامات کشور امارات متحده عربی در احداث جزایر مصنوعی به نوعی گسترش قلمروسازی برای این کشور در پهنه 

نیتی برای جمهوری و گرچه این اقدام ازسوی کنوانسیون حقوق دریاها منع نشده ولی بی توجهی به آن می تواند آثار منفی ام بوده

 اسالمی ایران در پی داشته باشد.

ی آبی کشور سوال اصلی اینست که ساخت جزایر مصنوعی توسط امارات متحده عربی چه پیامدهای امنیتی و ژئوپلتیکی بر مرزها

تحده  تاثیر آن را مد؟ براین اساس این مقاله سعی دارد با تبیین وبررسی و تجزیه و تحلیل احداث جزایر مصنوعی امارات عربی دار

 امنیت و ژئوپلیتیک  مرزهای آبی جمهوری اسالمی ایران مورد ارزیابی قرار دهد. بر

 مبانی نظری تحقیق

                                                           
1- the world map 

  - کنسرسیوم سه جانبه اماراتی، آمریکایی و انگلیسی کار ساخت این جزایر را عهده داراست.3
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 جزایر مصنوعی

ود که ساخته دست بشر است و فرایندی طبیعی در پدیدار شدن آن وجود  نداشته است جزیره مصنوعی به جزیره ای گفته می ش 

در حقوق بین 4این گونه جزایر ممکن است روی صخره ای در دریا ساخته شده یا بر اثر گسترش یک جزیره ذره ای بوجود آیند 

در حالت باال آمدن آب نیز دیده شوددر یک  الملل جزیره مصنوعی به تاسیسات دست بشر گفته می شود که پیرامون آن آب است و

 .نقطه جغرافیایی و برای مدت معینی بر پا شده باشد و به عنوان ایستگاهی برای فعالیتهای دریایی به کار رود

(در 33: 1379وجود رابطه مناسب میان همسایگان در گرو وجود حصارهای مناسب در میان آنهاست ) کالینز،  5از نظر رابرت فراست

کصد سال اخیر اغلب منازعات ژئوپلیتیکی از جمله جنگ ها در خشکی یا در امتدادسواحل رخ داده است که در آن نقاط دسته ی

جات انسانی اهداف متضادی را تعقیب می کنند بسیاری از نقاط حساس و نا آرام منشاءجغرافیایی دارند که شاید متداول ترین آنها 

زعات زیست محیطی باشند. در یک قرن اخیر تلقی از مسئله قدرت در رابطه با دریاها دچار تحول مسائلی چون اختالفات ارضی و منا

شده است در گذشته مفهوم قدرت در دریاها بیشتر متمرکز به قابلیت های ارتباطی و نظامی بود ولی امروزه ابعاد گسترده تری یافته 

پرسی سایکس ایرانیان به واسطه سدهای سلسله جبال از دریا محرومند و (گرچه از نظر سر201 :1383است. ) حافظ نیا و کاویانی، 

همیشه از خود ناسازگاری و عدم تمایل نسبت به دریا نشان داده اند اما به همان اندازه می بینیم که در مقاطع مختلف تاریخ، ایرانیان 

وص در سالهای اخیر با توسل به حقوق بین الملل میل و ادعای حاکمیت و سرکردگی بر دریاهای مجاور خود را داشته اند به خص

(پس از فروپاشی 1388:67دریاها و کنفرانس های منطقه ای و دستیابی به یک نظم نسبی موضع خود را دنبال می کنند ) فولر، 

همچنین تعیین و  اتحاد شوروی سابق در یاها نقش مهمی را بویژه در رابطه با مسائلی چون قاچاق مواد مخدر ،سالح،انسان و ... و

کنترل خط دریایی اختالفات مرزی و ارضی و مسائل زیست محیطی اکتشافات و ... پیدا کرده اندمسائل مورد اشاره همه کشورها ی 

جهان بویژه ایران را با پدیده نوینی درگیر کرده است چرا که کشورمان می تواند از طریق دریا )خلیج فارس(به آبهای آزاد دسترسی 

ومسائل دیگر از این دست در حوزه جغرافیای سیاسی از عوامل مهم و تاثیر گذار  6اشد. بنا براین  تعیین مرزهای دریاییداشته ب

 براقتدار حاکمیت جمهوری اسالمی ایران در خلیج فارس تلقی می شود.

 جغرافیای سیاسی دریاها

جغرافیای سیاسی دریاها، شاخه ای از جغرافیای سیاسی است که رفتار و حدود حاکمیت و صالحیت دولت ها نسبت به محیط های 

: 1383دریایی و همچنین نقش عوامل و عناصر دریایی در سیاست دولت ها و روابط بین الملل را مورد مطالعه قرار می دهد )حافظ نیا،

سیاسی دریاها، موضوعاتی از قبیل محدوده مرزها و قلمروهای دریایی، دریاهای بسته و نیمه بسته، (. بنابراین در جغرافیای 137

                                                           
 http://en.wikipedia.org - دایره المعارف ویکی پدیا 4

5 - Robert  frost 
6 -    Borde r sea 
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جزایر طبیعی و مصنوعی، تنگه ها و رودخانه های بین المللی به طور اخص مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. در هرد دو کنوانسیون 

قطعه زمینی که به طور طبیعی »مشترکی به عمل آمد و آن عبارت است از  ، از جزیره، تعریف1982و  1985حقوق دریاها در سال 

به وجود آمده باشد و اطراف آن را آب فرا گرفته باشد. تمام جزایر دارای دو قلمرو دریای سرزمینی و منطقه نظارت هستند. اما جزایر 

، دولت 1982کنوانسیون حقوق دریاها در سال  60 (. اما در ماده9: 1384مصنوعی فاقد هر نوع قلمرو دریایی اند )پیشگاهی فر،

ساحلی در احداث جزایر مصنوعی در منطقه انحصاری اقتصادی حق انحصاری دارد، اما در احداث این گونه جزایر، می بایست اطالعیه 

خلیج فارس را می این کنوانسیون،  122( همچنین طبق ماده  38: 1386های الزم صادر شود )سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 

این کنوانسیون، مصوب شده است که دولت های حاشیه یک  123توان یک دریای نیمه بسته قلمداد نمود. از طرفی نیز در ماده 

دریای بسته و یا نیمه بسته در اجرای تکالیف خود با همدیگر همکاری خواهند کرد و اداره، حفظ، کاوش و بهره برداری از منابع 

(. نکته مهم دیگر 82حیط زیست دریایی و خط مشی های تحقیقات علمی با همدیگر هماهنگی خواهند نمود )همان،جاندار و حفظ م

این است که در اعمال حاکمیت بر پهنه ای از دریا، تعامل مستمر در مباحث حقوقی، دیپلماسی، امنیتی، رعایت استقالل و نفع ملی 

لمرو مغشوش عرف و سنت، مذاکره و مجادله، ادعا و ضد ادعا، همه دست در در بین کشورهای ساحلی مطرح است. همچنین در ق

و  3: 1390دست هم می دهند و به اصطالح حقوق دانان آنچه که باید باشد را تبدیل به آنچه که هست می کند )صفوی، و قنبری، 

4 .) 

 مفهوم امنیت

 عملکرد تمامیت و خود مستقل هویت برای حفظ جوامع و ها لتدو توانایی و خطر از رهایی به یابی دست از که است مفهومی امنیت

 وسیعی طیف شامل امنیت اما است بقا امنیت پایین حد .است شده گرفته باشد، ها خصمانه آن برای که متغیر نیروهای برابر در خود

 به موجود، های نگرانی از وسیعی طیفآن  در که است روشن کامالً .است آمده وجود به شرایط از ها نگرانی توجه قابل ی از محدوده

 و اورژانسی عمل حکم به مهم کافی زنند )که به شناسایی تهدیدات به اندازه را بر چسب می« امنیت»مفهوم   ضرورت شایستگی

 (.1: 7،2009است )استون امنیتی از مشکالت یکی که زندگی از روزمره ابهامات از بخشی اقدامات استثنایی از جمله استفاده از زور( و

 استراتژی روی نّاوریف فراگیر تأثیر به این مطالعات در که طوری به است یافته گسترش امنیتی مطالعات توجه کانون اخیر های سال در

 المللی ظام بینن یک در منازعه چندبعدی ماهیت حدودی تا امر این است؛ شده بیشتری گران توجه بازی و منازعات جدید انواع به و

 (.846: 1390گراف،  فالتز و دهد )دوئرتی می نشان را جهانی سطح در نامتجانس

 این باب در را جدیدی های افق و ها و اندیشه دارد تمرکز امنیتی مطالعات بر صرفاً که است هایی رهیافت از یکی کپنهاگ مکتب

نظریه  این .بیفزاید آن بر را ای تازه موضوعات و بکشد چالش به را امنیتی سنتی تا مسائل است آن بر مکتب این است. گشوده مفهوم

                                                           
7 stone 
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 به را امنیتی موضوعات و نیست باب امنیت در نظرانه تنگ های دیدگاه دارای لیبرالیسم و رئالیسم مانند سنتی های نظریه برخالف

و   انتقاد پی در فقط مدرنیسم(  پست و )انتقادی جدید های نظریه مانند دیگر از سوی و دهد نمی تقلیل صلح و جنگ و نظامی محور

محققان  از (.برخی143: 1391تحلیل آن می باشد )آدمی، سطح مکتب این نوآوری نیست و  قدیمی های اندیشه به چالش کشاندن

 شود، می هم غیرنظامی تهدیدات شامل که امنیت گسترش مفهوم ی مطالعه به طوالنی مدت به بوزان باری مانند المللی بین روابط

 امنیت» مفهوم  توسعه ی به بودند آمده کپنهاگ دانشگاه از دیگران که و8  ویور أل با همراه ، بوزان سرد جنگ از پس .است اختهپرد

 دیپلماسی های قابلیت نظامی، سنتی مباحث فراتر ازجمله امنیت وتحلیل تجزیه از قانونی موضوعات از وسیعی طیف که« اجتماعی

 گفته (. به2: 2009، 9پرداختند )کسلواسکی یگیرد، دربرم را مهاجرت و ملی هویت قومیت، از قبیل موضوعاتی به ، حوادث سیاسی و

 معطوف بین الملل روابط بر نظامی فنّاوری تأثیر ویژه به و امنیتی کار دستور مطالعه به را خود توجه باید راهبردی مطالعات بوزان، باری

 گسترده ی امنیت متعارف تهدیدات بایستی مطالعات این که است این می نامد، الملل بین امنیتمطالعات  را آن بوزان چه آن .کند

 واقعیت بر ا ین« هراس و ها دولت مردم،»کتاب  در بوزان (.باری310: 1390 جونز، )واین دهد قرار موردتوجه را انسانی های گروه

 به ملی منظر رهیافت از امنیت پیرامون تفکر .است داشته قرار« ملیامنیت »انگاره  سلطه تحت مفهوم امنیت که ورزد می تأکید

 ه ی روزمر حیات واقعی جهان در که درحالی پنداشت یکسان می امنیت با را نظامی مسائل تنها که انجامید دیدگاهی گیری شکل

  .دارند قرار نیز زیست محیطی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، های از حوزه تهدیداتی معرض در مردم بشر،

  :گیرد می قرار عمده بخش پنج در عواملی تأثیر تحت انسانی اجتماعات امنیت بوزان، نظر به

می  مربوط دیگر هم نیات از آنان های و برداشت کشورها تدافعی و تهاجمی های توانایی دوسطحی متقابل اثر به نظامی امنیت -1

 شود؛

 می بخشد؛ عیتمشرو آنها به که هایی است ی ایدئولوژ و حکومتی نظام های ها، دولت سازمانی ثبات ی درباره سیاسی امنیت -2

 قدرت و رفاه بولقابل ق سطوح حفظ ضروری برای و الزم بازارهای و پول و سرمایه منابع، به دسترسی پیرامون اقتصادی امنیت -3

 است؛ دولت

 تکامل برای قبول لقاب شرایط تحت ملی و عادات هویت و مذهب و فرهنگ زبان، سنتی الگوهای دوام و پایداری به اجتماعی امنیت -4

 است؛ مربوط تحول و

 که است حیاتی و ضروری حمایتی عنوان نظام به جهانی و محلی زیست بوم نگهداری و حفظ به مربوط زیست محیطی امنیت -5

 که امنیتی معماهای از جدیدی های (.جنبه68و  67: 1388دارد )شیهان، آن بستگی به بشر مهم های فعالیت و خطیر امور ی کلیه

                                                           
8 Ole Waver 
9 Koslowski 
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 دهی سازمان یک برای مفید ابزار محیطی زیست امنیت و اجتماعی امنیت ای، امنیت منطقه ازجمله است شده ارائه بوزان توسط

 درحالی باشند آگاه باید گان سیاست دهند سازمان . هستند المللی بین یا و ملی امنیت های نگرانی به پرداختن سیاست یا ای و حرفه

 .بزنند دور هرلحظه در را نظامی امنیت توانند می که هستند هم نیز هنوز دیگر های بخش است، مسلط هم هنوز نظامی امنیت که

 (.10: 2009است )استون، بوزان دیدگاه از حاصل مفاهیم از یکی امنیت مراتبی از سلسله مفهوم
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جزایر  احداث   

 مصنوعی

 

پیامدهای 

 امنیتی

 

 نظامی

 
سیاس

 ی

 
اقتصاد

 ی

 

اشراف، کنترل و رصد                   

 انتظامی –امنیتی 

 انجام مانور و نمایش اقتدار دریایی

حفظ هوشیاری الزم در برابر 

 تهدیدات

 اقدامات دیپلماسی

اجماع جهانی مبنی بر حفظ محیط 

 زیست

 

 اجتماعی

زیست  

 محیطی
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 پیشینه تحقیق

عمران راستی و  1

 -(1391همکاران )

فصلنامه راهبرد 

 دفاعی

مقاله با عنوان 

تاملی بر قلمرو 

گستری امارات 

متحده عربی در 

 خلیج فارس

تحلیلی و به کمک اسناد حقوقی به این نتیجه  -با استفاده از روش توصیفی

دست یافت که سطح قابل توجهی از آب ها پشت خط مبدا امارات به عنوان 

آب داخلی قرار گرفته و محدوده دریای سرزمینی امارات و دیگر قلمروها 

حقوقی، سرزمینی و امنیتی  پیش روی داشته و پیامدهای زیست محیطی،

 در پی داشته است.  

منصور وفایی و  2

فاطمه 

 (1393الوندی)

فصلنامه مجلس و 

 راهبرد

 منفی پیامدهای

 جزایر تأسیس

در  امارات مصنوعی

 از فارس خلیج

 امارات با وسیع سازی قلمرو که است آن بیانگر پژوهش این های یافته

 مرزهای تعیین روند شدن طوالنی باعث تواند می سو یک از سرعتی چنین

 در ای فرامنطقه کشورهای دخالت و دو کشور روابط تیرگی و ایران دریایی

 موجب نابودی جزایر این ساخت دیگر ازسوی و شود فارس خلیج حاشیه

 شدن آلود گل و تیرگی و دریایی موجودات نظیر کم و نظیر بی های گونه

 ذکرشده موارد بر عالوه .است شده ساحل رسوبات در کنار جابه جایی و آب

پیامدهای 

 ژئوپلیتیکی

 

قلمروساز

 ی

 
تعیین مرزهای 

 دریایی

 

توسعه حریم 

مرزهای 

 دریایی
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 بین حقوق منظر 

 دریاها الملل

 ایران بر اقتصاد منفی آثار که کرد عنوان باید را اقتصادی منفی پیامدهای

  .داشت خواهد

زهرا پیشگاهی فر و  3

 (1391همکاران)

فصلنامه پژوهش 

های جغرافیای 

 انسانی

 زیست پیامدهای

 حقوقی و محیطی

 جسایر ساخت

 خلیج در مصنوعی

 فارس

یافته های پژوهش نشان می دهد، جزایر مصنوعی باعث افزایش تیرگی و 

ای گل آلود شدن آب و جابجایی رسوبات کنار ساحل شده است.  لذا کشور ه

ایر سازنده جزایر باید اطالعات الزم را در زمینه ساخت و ویژگی های جز

 مصنوعی خود را کشورهای دیگر ارائه دهند.

دکتر سید یحیی  4

صفوی و علی اصغر 

 – 1390قنبری 

 فصلنامه ژئوپلتیک

پیامدهای احداث 

جزایر مصنوعی 

امارات متحده عربی 

بر ایران در خلیج 

 فارس

همیت نتایج حاصله از این مطالعه گویای این واقعیت است که با توجه به ا

ر خلیج د اقتدار و منافع ملی ایران به عنوان دارنده بیشترین ساحل و جمعیت

نه و فارس در آینده باعث پررنگ تر شدن ادعای امارات بر سر جزایر سه گا

 تیرگی روابط و در نهایت حضور بیشتر قدرت های فرامنطقه خواهد شد.

 عباسی مجید 5

 اشلقی

صلنامه ف -1390

 راهبرد

 جزایر ساخت

 خلیج در مصنوعی

 منظر فارس از

 الملل بین حقوق

 زیست محیط

 ن جبرا ن های زیا و کند می تشدید را روند این مصنوعی جزایر ساخت

 ینب حقوق های کنوانسیون در .آورد بار به کشورهای ساحلی برای ناپذیری

 کشورهای منافع سایر و دریاها زیست محیط به توجه نیز دریاها الملل

 .است شده داده قرار جزایر این ساخت اساسی ط های شر پیش از ساحلی

بین  حقوق منظر از مصنوعی جزایر ساخت شده تا تالشپژوهش  این در

 بر مصنوعی جزایر زیست محیطی ساخت تبعات و بررسی دریاها الملل

  .گیرد قرار بررسی مورد فارس خلیج دریای

 

  نوع و روش تحقیق:

تحلیلی و مبتنی بر  -روش اصلی این پژوهش توصیفیتحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، کیفی است. 

مطالعات اسنادی و کتابخانه ای بوده و در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که ساخت جزایر مصنوعی توسط امارات متحده عربی 

 چه پیامدهای امنیتی و ژئوپلتیکی بر مرزهای آبی کشور دارد؟
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 یافته های تحقیق .1

خ نشین ابوظبی ،دبی،شارجه،عجمان،ام القوین و راس الخیمه و امارات عربی متحده در قالب یک فدراسیون سیاسی از هفت شی

تشکیل شد این کشور از لحاظ جغرافیایی در طول بخش جنوبی تا شرق ساحل خلیج فارس از پایه 1350در یازدهم آذرماه فجیره 

( جزایر مصنوعی 2:  1377زاده، شرقی قطر تا پایه راس المسندام در جنوب تنگه هرمز )شبه جزیره مسندام (امتداد می یابد )  مجتهد

شاخه  17که به اشکال مختلف و شبیه نخل بوده و عبارتند از جمیرا  که دارای  10در حال ساخت امارات شامل سه جزیره است

میلیون متر مکعب  50کیلومتری حفاظت شده و برای به سطح آب رساندن این سازه، بیشتر از  12عظیم است و توسط یک حصار 

کیلومتر می باشد. جبل علی که  5در  5آغاز شد و مساحت این جزیره  2001ده شده است. ساخت این جزیره در سال خاک  استفا

 41آغار شده و دارای  2004تر است و دیرا  که ساخت آن از سال درصد از جمیرا بزرگ 50آغاز شدو  2002ساخت آن در سال 

شن و سنگ در ساخت آن بکار رفته است این جزیره مساحتی به طول شاخه است ودر ساخت آن بیش از یک بیلیون متر مکعب 

ها را تا سال کیلومتر مربع مساحت کل آن می باشد کارشناسان زمان اتمام این پروژه 80کیلومتر را دربرگرفته و  8٫5و عرض  14

جزیره مصنوعی  300که مشتمل بر برآورد  می کنند از دیگر جزایر در حال ساخت توسط امارات  می توان به جزایرجهان   2015

و به مانند پروژه های دیگر زاییده فکر کیلومتری ساحل دبی، واقع شده 4به شکل نقشه جهان است اشاره کرد این پروژه عظیم  در 

آنها متر مربع متفاوت است و ارتفاع  84،000متر مربع تا  23،000شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، می باشد، اندازه هر جزیره از 

کیلومتر عرض و توسط یک موج شکن بیضوی شکل  6کیلومتر طول در  9متر از سطح دریاست. مساحت جزیره 100تا  50بین 

میلیون دالر متفاوت  45میلیون دالر تا  15شود. قیمت هر جزیره از است. مسافت بین جزایر توسط قایق یا بالگرد طی میاحاطه شده

 11ه جمیرا قرار دارد. کیلومتری ساحل منطق 4است. ودر 

 موافقتنامه تحدید حدود مرز دریائی بین ایران و دبی

مرز دریایی ایران و امارات عربی متحده نسبت به سایر مرزهادر خلیج فارس از ویژگی های خاصی برخوردار است اولین ویژگی آن 

دن  سرزمین امارات است که بر اساس قانون دو قسمت بودن مرز درخلیج فارس و دریای عمان است وویژگی دوم، عدم یکپارچه بو

مرز دریایی باید به تایید یکایک  اعضاء فدراسیون برسد سومین ویژگی مرز دریایی  12اساسی آن کشورهر اقدامی جهت تحدید حدود

می باشد ویژگی چهارم وجودحوزه های نفت و گاز مشترک است  ) میر  1350دو کشور تحدید حدود بخشی از آن در سال 

کیلومتر با توافق طرفین در سال   72کیلومتر مرز دریایی میان ایران و امارات فقط  320(از 172 -173:  1383حیدر.عسکری، 

                                                           
10 -  palm island با شعار مکانی بی نقص برای دور شدن از دنیا   

11 برای اطالع بیشتر  ر ک  سایت  -  http://www.nakheel.com/developments 
12 Delimitation- 
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کیلومتر باقی مانده به علت اختالف بر سر جزایر سه گانه بین  ایران و امارات هنوز بال تکلیف است. 248و 13تعیین شده است 1353

 14(77: 1384)پیشگاهی فرد، 

 مرزهای دریایی

است از نظر حقوقی، قوانین حاکم برآبهای 15در یک نگاه کلی، هر کشوری که به آبهای آزاد دسترسی دارد، الجرم دارای مرز دریایی 

ساحلی با قوانین حاکم بر خاک یک کشور متفاوت است. مرز دریایی در دریاهای آزاد و اقیانوس ها، معموالً به خط فرضی  گفته 

ساحل هر کشور دارد در خصوص جزایر احداث شده در 16از خط مبداء « با حداکثر دوازده مایل دریایی ای برابرفاصله»شود که می

آب باید ابتدا حق مالکیت بر جزیره را تعیین نمود  چرا که این مهم امکان تعیین مرز دریایی که در واقع امکان استفاده از آب های 

مناطق را به کشورها می دهد . حال تصور کنید خشکی های یک کشور کیلومتر سرزمینی و ذخائر و منابع و ظرفیت های استراتژیک 

 ها در آب های سرزمینی آن کشور جلو برود و یا جزایر جدیدی در آبهای سرزمینی آن کشور ایجاد شود؛ چه اتفاقی خواهد افتاد؟

و به تبع آنها آبهای سرزمینی  بی و مرزهای آبی  17بی شک پدیدار شدن این خشکی های جدید و مصنوعی روی تعیین سرحدات

تاثیرنخواهند بود. زمانی که مرز های آبی فراتر بروند و آبهای سرزمینی توسعه بیابند دسترسی به منابع افزایش خواهد یافت. درست 

ای  در مجاورت تنگه هرمزجزایر مصنوعی  در حال احداث هستند و مشخص است که اهمیت استراتژیک یک تنگه آن هم در منطقه

نظیر خلیج فارس که قطب صادرات نفت به شمار می رود تا چه میزان است و ایران بارها با انجام مانورهایی در این تنگه اقتدار دریایی 

خود را به نمایش گذاشته و تاکید کرده است که در صورت احساس تهدید آمادگی مسدود کردن این آبراه را دارد، حال امارات از یک 

سودای شومی  18این جزایر مصنوعی و از سوی دیگر با طرح ادعاهای واهی نسبت به حاکمیت ایران بر جزایر سه گانهسو با ساخت  

را در ذهن می پروراند و تهدید بالقوه ای محسوب می گردد که باید  مسئولین و مقامات ایرانی نسبت به آن هوشیاری الزم را داشته 

 باشند .

 تعیین مرز دریایی  جزایر مصنوعی  و تاثیر آن در 

                                                           
  -مشتمل بریك مقدمه و 5 ماده و یك برگ نقشه كه معرف 5 نقطه از شماره 1 تا 5 درخلیج فارس مي باشد.  13

اني )ابوموسي ، تنب در ايران به تصويب مجلس رسيد اما به علت اختالف هائي مانند حاكميت بر جزاير سه گانه اير 1975اين موافقتنامه در مارس  - 14

  بزرگ ، تنب كوچك ( بين امارات  و ايران از جانب امارات متحده عربي مورد انكار قرار گرفت .

15 - Border sea 
16- Base line 
-17 Border land 

 -این موضوع برای نخستین بار به طور رسمی در سال 1992از سوی امارات عربی متحده مطرح شد آنهم پس از 21 سال که بر پایه توافق ایران 18

 و انگلستان این جزایر به ایران بازگردانده شد.
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حقوق دریاها از جزیره تعریف مشترکی بعمل آمده است که عبارت است از قطعه  هما نگونه که پیشتر مطرح شد بر پایه کنوانسیون

زمینی که به طور طبیعی به وجود آمده باشند و اطراف آن را آب فرا گرفته است .با این تعریف تمام جزایر دارای دو قلمرو دریای 

(هرچند در قوانین بین 9:  1384نی و منطقه نظارت بوده لیکن  جزایر مصنوعی فاقد هر نوع قلمرو در یایی اند )پیشگاهی فرد،سرزمی

کند، المللی جزیره های مصنوعی مالکی برای تعیین مرز محسوب  نمی شوند، به طور حتم قضیه در مورد پیشروی ساحل فرق می

به دنبال این  19یابد.کشورهای عربیانایی چانه زنی این کشوربرای تعیین مرزها افزایش میدر حقیقت با پیشروی ساحل امارات تو

های آینده بیشتر از آنچه هستند که با ساخت جزایر مصنوعی بخش خشکی کشور خود را اضافه کنند وهیچ بعید نیست که در سال

خت جزایر مصنوعی باعث ایجاد تغییر در خط مبدا نمی الملل ساحق واقعی خودشان است طلب نمایند. هر چند از نظر حقوق بین

شود لیکن مسأله ای که ممکن است در آینده ایران با آن مواجه شود توقعاتی است که از طرف امارات مطرح خواهد شد جزایر 

به عنوان  چهارگانه مصنوعی قرار است درست در مجاورت تنگه هرمز احداث شوند و مشخص است که اهمیت استراتزیک یک تنگه

آن هم در منطقه ای نظیر خلیج فارس که قطب صادرات نفت به شمار می رود تا چه میزان است در صورتی  20یک آبراه بین المللی

که جزایر مزبور در این منطقه به طور کامل احداث و به بهره برداری برسند، احتمال آنکه امارات ادعاهای تازه ای را در خصوص مرز 

 ی سرزمینی خود مطرح کند بسیار محتمل است.های آبی و آبها

 اهداف امارات متحده عربی از ساخت جزایر مصنوعی

دهه دارد  ایران در ابتدای  4کشوری که امروزه با نام امارات عربی متحده در جغرافیای سیاسی پدیدار گشته است قدمتی کمتر از 

ر را منوط به رسمیت شناختن حق حاکمت ایران بر جزایر تنب به رسمیت شناختن این کشو 50تشکیل این کشور در اوایل دهه 

بزرگ،تنب کوچک و ابو موسی نمود چند روز قبل از اعالم موجودیت این کشور، امیر نشین شارجه این شرط را پذیرفت و ایران نیز 

رد اختالف وجود دارد و  قصد موجودیت آن را به رسمیت شناخت.دالیل مستند و مستدل فراوانی بر مالکیت ایران بر سه جزایر مو

بحث موضوع در این  نوشتار نیست  لیکن آنچه مسلم است اماراتی ها   ادعای حاکمیت خود  بردو جزیره تنب بزرگ و کوچک را 

صرفا برای  داشتن برگ برنده و چانه زنی مطرح می کنند ،چرا که حتی با مراجعه به حقوق بین الملل در یاها و یا در نظر گرفتن 

ط منصف  به عنوان خطی که حدود دریایی دو کشور را تفکیک می نماید باز هم این دو جزیره به علت نزدیکی به ساحل ایران خ

درمحدوده آبهای ایران قرار می گیرند. بنابراین به نظر می رسد ادعای امارات فقط بر جزیره ابوموسی است   لیکن مالکیت ایران بر 

د و ادعای اماراتی ها راه به جایی نمی برد ، اماراتی ها نیک می دانند هرگز از راه مذاکره بر این جزیره این جزیره سابقه تاریخی دار

مسلط نخواهند شد و از راه جنگ نیز دو حالت دارد:اول: تنها یا با کمک اعضای شورای همکاری خلیج فارس دست به اقدام نظامی 

بوده و موجودیت خود را نیز باخطر جدی مواجه خواهند ساخت. دوم : با کمک  بزنند ، در این صورت تحت هر شرایطی مغلوب جنگ

                                                           
 .اندر دادهقرا هاي مشابهي را براي اجرا مورد بررسيقطر، عمان و بحرين نيز طرح تا اکنون کشورهايی چون - 19

20 - International channel.کمیسیون حقوق بین الملل آبراه بین المللی را آبراهی می داند که قسمتهایی از آن در قلمرو چند کشور باشد 
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غرب و آمریکا دست به اقدام نظامی بزنند،در این صورت نیز احتمال شکست برای این کشور بیش از فیروزی است  پس گزینه سوم 

 تیر دو نشان خواهند زد:      را در پیش گرفته اند یعنی ساخت  جزایر مصنوعی که با این کار به خیال خود با یک

 اول : رونق اقتصادی و تجاری این شیخ نشین .  

 دود دریایی با ایران.دوم: نزدیکی هرچه بیشتر به جزایر ایرانی مورد مناقشه و بدست آوردن ابزار برای چانه زنی بر سر تحدید ح  

 

 حقوق بین الملل و جزایر مصنوعی  

کنوانسیون  56طبق ماده   21و عرفی گرفته تا آرای قضایی ساخت جزایر مصنوعی ممنوع نشده  استدر حقوق بین الملل از قراردادی 

دریاها اگر جزایر مصنوعی در منطقه انحصاری اقتصادی برپا شوند دولت ساحلی موظف است همراه با برخورداری از مزایای  1982

تنها دولت ساحلی اجازه برپا کردن  1982کنوانسیون 60ماده  این منطقه حقوق کشورهای دیگر را رعایت نماید. همچنین بر پایه

کند. باشد، ایجاد این جزایر مشکلی ایجاد نمی جزایر مصنوعی را دارند اگر بحث مناطق دریایی مشترک میان ایران و امارات حل شده

 تواند دست به چنینایران هم میحاکمیت خودش اجازه این کار را دارد، کما این که  چون در این صورت امارات در منطقه تحت

کنون توافقی برای تعیین  بزند. اما نکته این است که امارات نسبت به مالکیت بر جزایر سه گانه مدعی است واز آنجاییکه تااقدامی

زایر ایجاد هم که برای این جمناطق تحت حاکمیت ایران بوده و حریمی مرزهای آبی دو کشور صورت نگرفته است. از نظر ایران، این

آزاد انحصاری اقتصادی و منطقه دریای سرزمینی تحت حاکمیت ایران قرار می گیرد.در کنار مشکالت خاص  شود یعنی منطقهمی

زیست محیطی که سبب مخالفت های کشورهای منطقه و به خصوص ایران با جزایر در حال ساخت امارات می شود این طرح 

ژئوپلیتیک در منطقه داردکه مهمترین آن تعیین مرزهای دریایی ایران با این کشور است.در  پیامدهای خاصی نیز از لحاظ سیاسی و

حقیقت با توجه به اینکه مرزهای ایران و امارات هنوز تعیین نشده  اقدامات شیخ نشین دبی در تغییر مختصات جزایر به نوعی در 

ن المللی جزیره های مصنوعی مالکی برای تعیین مرز محسوب نمی گرچه در قوانین بی .راستای باال بردن سهم این کشور عربی است

اما به طور حتم قضیه در مورد پیشروی ساحل فرق می کند، در حقیقت با پیشروی ساحل توانایی چانه زنی امارات برای تعیین  شوند،

کنند،  خش خشکی کشور خود اضافهمرزها افزایش می یابد بدین ترتیب اگردیگر کشورهای عربی نیز با ساخت جزایر مصنوعی بر ب

این صورت شاهد  که در های آینده بیشتر از آنچه حق واقعی خودشان است طلب کنند.هیچ بعید نیست که این کشورها در سال

های ساحلی افزایش سیطره آنان بر سواحل خلیج فارس خواهیم بود هرچند بر اساس کنوانسیونهای حقوق دریاها هرکدام از دولت

کنوانسیون  123توجه به ماده  های سرزمینی خود اقدام به ساخت جزایر مصنوعی کنند اما باتوانند در محدوده آبمی فارسخلیج 

                                                           
21 توجه  که ناظر به حقوق دریاهاست ساخت جزایر مصنوعی بیشتر در زمینه های پژوهشی و اکتشافی مورد 1982و  1958نهای در کنوانسیو - 

 بوده وامتیازی از جهت تحدید مرزهای دریایی برای کشورها ی دارنده و سازنده پدید نمی آورد.
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بسته یا نیمه بسته )خلیج فارس یک دریای نیمه بسته به شمار  سازمان ملل در خصوص حقوق دریاها، راجع به دریاهای 1982

همکاری کنند و به  برداری از حقوق و انجام تکالیف خود با یکدیگرمختلف مربوط به بهرهباید در امور  های ساحلی( دولت22آیدمی

های جزایر مصنوعی باید با اطالع و هماهنگی سایر دولت های ساحلی برای ایجادتوان گفت اقدام هرکدام از دولتهمین سبب می

 نجام شود.و عواقب آن ا  ساحلی و با توجه به در نظر قرار دادن  تمامی آثار

 و ساخت جزایر مصنوعی حقوق دریاها .2

کلیه کشورها حق ساخت جزایر مصنوعی و سایر تاسیسات مجاز از نظر حقوق بین الملل را 23عهدنامه حقوق دریاها  87طبق ماده  

(بر 317:  1391دردریای آزادرا دارند به شرط آنکه به حقوق کشورهای ساحلی در منطقه فالت قاره خدشه ای وارد نسازند )بیگدلی، 

سرزمینی به جز در حق عبور بی ضرر کشتی ها مطلق است؛ ها در دریای اساس کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها حاکمیت دولت

بنابراین، این حق به آنها داده شده است که به ساخت  جزایر یا سایر تأسیسات مصنوعی در این محدوده آبی مبادرت کنند و هیچ 

عی مالکی برای تعیین مرز خدشه ای بر حقوق آنها وارد نیست ، نکته مهم اینکه هرچند در قوانین بین المللی ، جزیره های مصنو

با ساخت این جزایر  محسوب نمی شوند،.ولی آنچه که از بابت ساخت جزایر توسط دولت امارات نباید فراموش کرد این  است که

های آب»بی دو کشور از خط ساحلی که بر اساس آن های آینده بر اساس قاعده تعیین مرز آمحتمل است که  اماراتی ها در سال

نسبت به گسترش مرز  25مایل از مرز خاکی هر کشور فاصله دارد، 200« های تحت صالحیتآب»و  24مایل 12« تحت حاکمیت

، جزایر 8195پس بر پایه کنوانسیون  26ساز شوند.های همسایه از جمله ایران مشکلهایی را مطرح کنند و برای کشورآبی خود ادعا

کند (به طور حتم قضیه در مورد پیشروی ساحل فرق می1384:74 )امیدی، 27توانند پایه ای برای خط مبدا باشند مصنوعی نمی

یابد بدین ترتیب اگر کشورهای برای تعیین مرزها افزایش می "چانه زنی"در حقیقت با پیشروی ساحل یکی از دو کشور توانایی 

های آینده بیشتر سال عربی  از جمله امارات با ساخت جزایر مصنوعی بر بخش خشکی کشور خود اضافه کنند هیچ بعید نیست که در

گذاری عظیم گانه با سرمایهپایه علیه جزایر سهکشور همزمان با ادعاهای ارضی بیاز آنچه حق واقعی خودشان است طلب کنند این 

                                                           
  - طبق تعریف ماده 122 عهدنامه 1982 حقوق دریاها.22

23-  Low of sea مجموعه قوانین و مقرراتی است  مشتمل بر 320 ماده و 9 الحاقیه و چندین قطعنامه که بر روابط اشخاص و کشورها در دریا و 

ضعیت حقوق موضوعات مربوط به دریا ناظر و حاکم است .از جمله حقوق مطروحه در حقوق دریایی می توان حمل ونقل دریایی،بیمه دریایی،و

 کشتیها و ایمنی در دریا اشاره کرد.
 -   ماده 3 عهد نامه حقوق دریاها اشعار می دارد: هر کشوری حق دارد عرض دریایی سرزمینی خود را تعیین کند و این محدوده نباید از 12 مایل 24

(  1372مصوب )قانون مناطق دریایی ایران  2دریایی از خطوط مبدایی که در این عهد نامه مشخص شده است تجاوز کند و بر همین اساس ماده 

دریاها می را برای دریای سرزمینی برگزیده است. 1982مایل را که منطبق بر کنوانسیون   12عرض   
  - طبق ماده 57 عهدنامه حقوق دریاها.25

 - ماده 56 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیز حق ساخت جزایر مصنوعی را برای دولتها قائل شده است ولی بر اساس ماده 5 کنوانسیون 1958 26

وق جزایر ت قاره، منزلت حقساخت جزایر مصنوعی بر تعیین مرز دریایی )خط مبدأ( ، تأسیسات ویژه کشف و استخراج منابع طبیعی در فال

کنند.)طبیعی( را ندارند و در تعیین مرزهای دریایی هیچ امتیازی برای کشور مالک جزیره مصنوعی ایجاد نمی  
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های جنوبی خلیج فارس است که با هدف افزایش سرمایه، تصرف گام به گام حریم با سرعت مشغول توسعه جزایر مصنوعی در کرانه

را در معرض نابودی قرار داده بلکه مرزهای آبی و  28نه تنها محیط زیست شکننده این خلیج ران و عربی کردن این پهنه آبی آبی ای

 مناطق حاکمیت و تمامیت ارضی ایران در خلیج فارس را نیز در معرض تهدید جدی قرار می دهد.

 جزایر مصنوعی در خلیج فارس و پیامدهای آن

الملل ساخت جزایر مصنوعی باعث ایجاد تغییر در خط مبدا نمی شود اما شد هر چند از نظر حقوق بین همانطوریکه قبال اشاره

 هد شد .مسئله ای که ممکن است در آینده  ایران با آن مواجه شود توقعاتی است که از طرف اماراتی ها مطرح خوا

 وسط امارات را می توان مواردزیربرشمرد:    تنوعی و ژئوپلیتیکی توسعه جزایر مص های سیاسیو پیامد از مهمترین اهداف

ین کشور اهای دریایی : از آنجا که  ممکن است  در آینده محیط جزایر مصنوعی امارات به عنوان حریم آبی توسعه حریم مرز  -1

ها ه آببیشتر محدود ها با افزایش جزایر خود به دنبال افزایش حریم آبی و به دنبال آن، توسعه هر چهمحسوب گردد اماراتی

مجازی دو تا سه  وهمچنین بستر خلیج فارس هستند، تا به امروز نیز این کشور با ساخت جزایر مصنوعی سواحل خود را بصورت

  .استبرابر کرده

مق های خشکی جنوب خلیج فارس به دورترین جزایر مصنوعی از سواحل امارات با هدف تهدید عارضی:  از کرانه توسعه طلبی  -2

 استراتژیک ایران در خلیج فارس.

تصرف گام به گام فالت قاره و بستر خلیج فارس برای نزدیکتر شدن هر چه بیشتر به جزایر سه گانه و سواحل ایران به منظور  -3 

 توسعه طلبی ارضی آینده 

لی از داخل امارات، سواحل امارات در بسترسازی برای راه اندازی کانالی جایگزین تنگه هرمز: بر پایه این طرح  با ساخت کانا  -4

دریای عمان )در جنوب شرقی امارات( به سواحل  خلیج فارس )در شمال امارات( متصل خواهد شد تا اهمیت استراتژیک تنگه 

 29هرمز و جزایر ایرانی از میان برود.

جعلی برای جلب گردشگران و فروش   هایای و پخش نقشهتبلیغ و تثبیت نام جعلی برای خلیج فارس: با تبلیغات رسانه  -5 

 .30المللیهای مسکونی جزایر در عرصه بینواحد

 تجزیه و تحلیل

                                                           
 - بر اساس بررسی های انجام شده ، خلیج فارس یکی از مناطق به شدت آلوده جهان است و میزان آلودگی نفتی آن دو برابر بیشتر از دیگر       در 28

 یا هاست.
  . - طول این کانال 180 کیلومتر و هزینه راه اندازی آن دویست میلیارد دالر برآورد شده است29

 
 http://aftab news.ir -برای اطالعات بیشتر  ر ک 30

http://aftab/
http://aftab/
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تعیین  1353کیلومتر با توافق طرفین در سال   72کیلومتر مرز دریایی میان ایران و امارات فقط  320همانطوریکه قبال اشاره شد از  

کیلومتر باقی مانده به علت اختالف بر سر جزایر سه گانه بین  ایران و امارات هنوز بال تکلیف است با این حال دو  248شده است 

 1974اوت  14القوین از سوی دیگر وجود دارد،در مورد اول ایران و دبی در  ران و دبی از یک سو و ایران شارجه امنوع توافق میان ای

قراردادی به امضاء رساندند که به تصویب ایران رسید ولی مورد موافقت امارات قرار نگرفت در مورد دوم پس از اجرای موافقتنامه 

مایل آبهای جزیره بوموسی به اجرا در آمد لیکن اعمال این سر حد آبی با  12ایران در  مقررات1971ایران و شارجه در دسامبر 

سرحدات ام القوین تداخل یافت، برای حل این مشکل ایران موافقت کرد که آبهای جزیره بوموسی و آبهای ام القوین حد میانه ای به 

رد و تحدید حدود مرزهای ایران و امارات تاکنون الینحل باقی نسبت دو کرانه اعمال شود ولی این توافق از حد شفاهی تجاوز نک

مانده است. با ساخت جزایر مصنوعی توسط امارات ظن این موضوع افزایش می یابد که در سالهای آینده تعیین مرز دو کشور تحت 

می ایران تجدید نظر نماید این الشعاع قرار گرفته و این کشور نسبت به گسترش مرز آبی خود با دیگر کشورها بویژه جمهوری اسال

کشور علی رغم حمایت های کشورهای عربی منطقه و فرامنطقه ای بویژه ایاالت متحده آمریکا از جوسازی ها و ادعاهای واهی خود 

نافع نسبت به واخواهی جزایر سه گانه ایرانی  تاکنون طرفی نبسته است سعی دارد با احداث جزایر مصنوعی عالوه بر دستیابی بر م

اقتصادی جدید در راستای تغییر مرزهای دریایی خود با جمهوری اسالمی ایران نیز امتیازگیری و رویه این مهم توسط این کشور و 

در ساخت جزایر و سازه های مصنوعی ممکن است باعث تبعات سوء  32و حتی دریای خزر 31یا دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس

اهای جدید کشورها درایجاد فضاو  چالشهایی برای چانه زنی و امتیاز گیری از جمهوری اسالمی ایران و غیر قابل جبرانی از بابت ادع

 در تعیین تحدید حدود آبهای مرزی شود.

 نتیجه گیری

هرچند از نظرحقوقی حق ساخت جزایر مصنوعی را برای دولتها محفوظ می باشد  لیکن در اینکه احداث اینگونه تاسیسات توسط  

در خلیج فارس و یا حتی در یای خزر  روابط جمهوری اسالمی ایران با همسایه ها را تیره خواهد کرد شکی نیست و این کشورها 

موضوع با حساسیت زیادی در حال پیگیری است که موضع گیری مقامات و مسئولین ایران در این رابطه اهمیت و حساسیت موضوع 

بین المللی اگر ساخت و ساز ی در دریا صورت گیرد کشور سازنده  نمی تواند مرز  هرچند طبق قوانین و حقوق33را نشان می دهد. 

                                                           
 - در حال حاضر پروژه های متعدد ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس وجود دارد بحرین ساخت جزیره دو دریا  کویت ساخت جزیره تفریحی 31

 سبز و قطر نیز با ساخت جزیره مروارید در این راستا گامهای بلندی را برداشته اند.
32  میلیارد 5مایلی باکو  و یا احداث مجتمع  15جزیره در  41یا در خزرو ساخت ز جمله جمهوری آذربایجان با طرح  ساخت بزرگترین برج دنا - 

 دالری گردشگری آوازه توسط ترکمنستان  و ...
ملی جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک  اظهار داشت :احداث جزایر   به عنوان نمونه سردارسرلشکرسید یحیی صفوی  در  چهارمین کنگره- 33

اختالفات موجود  اماراتی ها با ایران و باعث واگرایی و تیره شدن بیشتر روابط بین کشورها خواهد شد عالءالدین  مصنوعی باعث پیچیده تر شدن

بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی نیز در خصوص تصمیم امارات مبنی بر ساخت جزایر مصنوعی در 

ائل حقوق دریاها وو مطابق کنوانسیون  ها ضروری است که احداث این جزایر پیگیری شوند ازسویی خلیج فارس عنوان نمود که به لحاظ مس
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خود را بر اساس آن تغییر دهد اما نقش قدرت و ادعا در بسیاری اوقات تعیین کننده است و به طور معمول در حقوق بین الملل 

د آوردن عرف فراهم می کند .از منظر حقوق بین الملل  ادعای یک جانبه در صورتی که با اعتراض  مواجه نشود زمینه را برای به وجو

ودریاها گرچه ساخت جزایر مصنوعی توسط دولتها ممنوع نشده لیکن باید به این نکته  توجه کرد که احداث این جزایر بدون توجه 

و  70، 69یاها به استناد مواد در 1982به حقوق و منافع دیگر کشورها  نمی تواند صورت گیرد ، ایران به هنگام  امضای  کنوانسیون 

در موضع گیری موضوع نیمه بسته بودن خلیج فارس و محفوظ بودن حق خود چنین استنباط نمود که واقع بودن این کشور در  71

ی  منطقه نیمه بسته مانند خلیج فارس صرف نظر از طول ساحل و غیره کشور ایران را به دلیل اتکای جمعیت زیاد آن به منابع پروتئین

در شرایط نامساعدی قرار داده است و کشور دیگری نمی تواند ادعای برخورداری از سهم ویژه ای در این  منطقه داشته باشد.در حال 

حاضر فکر ساخت پروژه های متعدد دیگری نیز توسط کشورهای منطقه خلیج فارس در حال پیگیری است و این مهم رانیز باید در 

بودن این سازه ها سایر مناطق نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت پیش از هر عمل  از سوی کشور امارات نظر گرفت که به علت بزرگ 

یا دیگر کشورها در خصوص ساخت جزایر مصنوعی  اصولی حقوقی و جدید همچون اصل توسعه پایدار و اصل تدابیر احتیاطی باید 

ظف است که به دید گاههای دولتهای همسایه بویژه جمهوری اسالمی ایران رعایت شود و دولت امارات بر پایه موازین بین المللی  مو

توجه نماید. در حال حاضر و شرایط فعلی یکی از کار آمد ترین را هکارهای ممکن در رابطه با پیشگیری از آثار سوء اینگونه ساخت 

 34دریاها نپیوسته اند 1982نه امارات به کنوانسیون و سازها احاله موضوع به مجامع بین المللی  است لیکن از آنجاییکه نه ایران و 

عمال این راه کار بجایی نخواهد برد از راه کارهای دیگر در  رابطه با جلوگیری از ساخت جزایر مصنوعی  مطرح کردن  مشکالت 

احزاب و گروههای زیست محیطی و آثار مخرب اینگونه ساخت و سازها از طریق اطالع رسانی توسط سازمانهای مردمی ،جراید ، 

سیاسی است که  می توان با رسانه ای کردن این مساله جهان و حامیان محیط زیست را به اثرات سوء ساخت اینگونه تاسیسات آگاه 

کویت   ) راپمی  1978نمود و دولت امارات را تحت فشار قرار داد ، از راههای دیگر  مقابله با این پدیده احیاء دوباره کنوانسیون 

باشد که جمهوری اسالمی ایران  می تواند با احیاء این کنوانسیون همکاری کشورها در پاسداری از محیط زیست خلیج فارس  می35(

 را پیگیری نموده ضمن جلوگیری از آسیب به محیط زیست  به اهداف قانونی  و به حق خود نیز دست یابد.

 

                                                           
وقت وزارت امورخارجه نیز در این  مورد اعالم کرده بود که ایران مساله ساخت جزایر مصنوعی در خلیج  دیگررامین مهمانپرست سخنگوی

خت جزایر مصنوعی در دستور کار قرار داردفارس را دنبال می کند و جنبه های مختلف مربوط به سا ... 
  - ایران کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را امضاء اما تا اکنون از تصویب آن خودداری کرده است.34

 ی های نظامی ازکرده است برخی از تردیدهای ایران برای پیوستن به این کنوانسیون عبارتند از :حل اجباری اختالفات بین اعضاء،عبور کشت 

ریایی.ددریای سرزمینی ،  عبور ترانزیتی از تنگه های بین المللی که برای ایران حائز اهمیت است و با الخره تحدید حدود مناطق   
35 - Regional organization for the protection of the Marine Environment (ROPME)                                

اظت از محیط سازمان منطقه ای حف 1978ایران ،بحرین،عراق،کویت،عمان،عربستان سعودی و امارات عربی متحده کشورهایی هستند که در سال  

مات الزم را برای این کنوانسیون دولت های عضو متعهد شده اند  به صورت انفرادی یا جمعی کلیه اقدا 3زیست را به تصویب رساندند. طبق بند 

ری یا کاستن از آلودگی محیط زیست دریایی و مبارزه با آلودگی اتخاذ نمایندجلوگی  
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 لت ملت سازی کشورهای جنوب غرب آسیانقش قدرت های فرامنطقه ای در دو

 محمد علی صادقی،  دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایران
 فیروز نجفی، استادیارگروه علوم سیاسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایران

 

 چکیده

مذهبی در چارچوب  -سازی مهمترین فرایندی است که از طریق آن حضور گروه های مختلف قومی ملت  -دولت 

یک سرزمین واحد تضمین می شود. جنوب غرب آسیا یکی از مناطقی است که در معرض پیامدهای دولت ملت 

ا توجه به نقش بارز سازی قرار گرفته  و رویکردها و سیاست های قدرتهای بزرگ بر این روند تاثیر گذاشته است. ب

تحلیلی و مطالعات  -قدرت های فرامنطقه ای در فرآیند دولت ملت سازی، نگارنده در  نگارنده با روش توصیفی 

کتابخانه درصدد پاسخگویی به این سوال است: قدرت های فرامنطقه ای چه نقشی در دولت ملت سازی کشورهای 

از آن است : اقدامات قدرت های فرامنطقه ای نظیر آمریکا، انگلیس جنوب غرب آسیا دارند؟. یافته های پژوهش حاکی 

ملت سازی کشورهای عراق، افغانستان و امارات داشته و اقدامات روسیه  -نقش بسزایی در شکل گیری تحوالت دولت 

هایی در قبال کشورهای آذربایجان،ارمنستان و گرجستان نیز روند دولت ملت سازی در این کشورهای را با چالش 

 مواجه کرده است.
 

 واژگان کلیدی:

 ملت سازی، جنوب غرب آسیا-قدرت، قدرت های فرامنطقه ای، دولت
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 مقدمه

ملت سازی، روندی جامعه شناختی است که تعداد متنابهی از مردم در سرزمینی مشخص، باکمرنگ شدن تعلقات قومی، قبیلهای،        

ست      شترک د سیتی و زبانی، به هویتی م سیع بین دولت و ملت مدرن قلمداد     «مییابند. به عبارتی نژادی، جن سازی، همگرایی و ملت

دولت و «می شود.اما دولت سازی  فرایندی است که در آن نهادهای نظامی، قضایی، اجرایی و مقننه شکل می گیرند. بدین ترتیب       

ها در مرزهای (. بســیاری از دولت160: 1399ان،ملت دو ســازه متمایزند اما در ارتباط متقابل به پیش می روند)داوودوندی و همکار

ست، به دنبال ایجاد ملت بوده       ستعمار ا ستاورد ا شده ساختگی که د شونت  اند، اما چندان موفق عمل ن های قومی و مذهبی در و خ

طلبی و واگرایی های قدرتمند بر سرکار باشند، روند جدایی  است.اگر دولت  بسیاری از مناطق حساس جهان به معضل تبدیل گردیده   

ثباتی در انجامد، اما روند بیویِ دولت، به حفظ مرزهای جغرافیایی و یا تشکیل یک ملت میشود و عملکرد قکنترل و گاه منتفی می

شوق جریان      ضعیف قدرت دولت مرکزی، م شور و ت ساختار نظام بین   طلب میهای جداییک سوی دیگر  المللی نیز در روند گردد. از 

سطح جهان بی    تغییرات جغر سی در  سیا شکننده   افیایی و  ست.  الملل و مراحل گذار، نیروهای ثباتی در نظام بینشدن و بی تأثیر نی

ــازی تقویت میملت -مختلف را برای دولت الملل را تغییر داد، کند. حوادثی چون جنگ جهانی اول و دوم که ســـاختار نظام بینسـ

های بزرگ، مرزهای ســـیاســـی دچار تغییر دیدی شـــکل گیرند و یا با دخالت قدرتهای جملت -شـــرایطی را فراهم آورد تا دولت

شاهد منازعه ها نبوده  1393گردد.)فرهادیان: سیا  ست.   (. پس از جنگ جهانی دوم هیچ منطقه ای در جهان به اندازه جنوب غرب آ ا

کهن،در سده اخیر، کانون منازعات ملی، منطقه  به عبارتی این منطقه به عنوان قلب انرژی جهان، مرکز ادیان الهی و صاحب تمدنی  

شمند و            سیار ارز صادی نیز ب سیا از دید اقت ستراتژیک، منطقه جنوب غرب آ شته از اهمیت نظامی و ا ست.گذ ای و بین المللی بوده ا

سود          سیار  صرفش، ب ستیابی به بازارهای پر م ست. فزون بر این، د شها    مورد توجه قدرتهای منطقه ای و فرا منطقه ای ا ست. تن آر ا

ــلیحاتی بزرگی انجامید که منبع درآمد برای ابرقدرتهای جهانی                   ــابقه تسـ ــرد به مسـ ــورهای منطقه در دوران جنگ سـ میان کشـ

صفهانی،       سمیعی ا سطه اقدامات قدرت های فرامنطقه ای در      12: 1388شد) ست که به وا سیا از مناطقی ا (. منطقه جنوب غرب آ

ــازی قر ــیفی تحلیلی معرض پیامدهای دولت ملت سـ ــت. از این رو نگارنده در این پژوهش با بهره گیری از روش توصـ ار گرفته اسـ

 درصدد تبیین نقش قدرت های فرامنطقه ای در دولت ملت سازی کشورهای جنوب غرب آسیا برآمده است.

 ادبیات تحقیق-2

 پیشینه-2-1

ملت  -در خاورمیانه عربی از منظر بحران دولت مذهبی -خشونت های قومی"( در تحقیقی با عنوان 1399سردار نیا،خلیل )

بیان نموده اند:خاور میانه با اختصاص یک چهارم خشونت و کشمکشهای قومی و مذهبی جهان به خود، در بین  مناطق  "سازی

ورمیانه خا جهان به کانون محوری سیاست و تعارضهای هویتی مبدل شده است. یافته های  تحقیق حاکی از آن است که در گوناگون

در یک سده اخیر دارد. در گستره  عربی، خشونت قومی و مذهبی که اکنون بیشتر از گذشته فوران یافته است دارای عقبه تاریخی
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مذهبی و عدم  -هویت، بستر ساز اصلی خشونت گرایی قومی  تاریخی، دو بحران سیستمی یعنی بحران مشروعیت سیاسی و بحران

 بوده اند. تی در منطقهرفتارهای دموکراتیک و بی ثبا

  "معاصر دولت ملت سازی در جهان اسالم و سیاست جهانی آمریکا در دوران "( در مقاله ای با عنوان1396ابطحی و ترابی)

ستای تثبیت هژمون به سیاستهای دولت ملتسازی آن و در را بیان می دارند:دولت ملت سازی در جهان اسالم توسط آمریکا و با توجه

بین المللی،  از فروپاشی نظام دوقطبی صورت می گیرد. خأل حضور قدرتی همانند شوروی در مناسبات نظم جهانی بعدآمریکا در 

ازی آمریکا در اسالمی سوق داد؛ بنابراین دولت ملت س آمریکا را به سمت تالش جهت جلوگیری از پر شدن این خأل توسط گفتمان

 هبری آمریکارمبارزه با فروپاشی نظم نوین جهانی و همچنین مفهوم دهکده جهانی به قاطع،  جهان اسالم را می توان به صورت

 دانست.

یان می کنند، ب "تبیین الگوی همگرا یی  منطقه ا ی؛ مورد: جنوب غرب آسیا "( در مقاله ای با عنوان1398یعقوبی و همکاران)

صنایع  ز جنگ جهانی دوم و دوران جنگ سرد، رویکردنقش آفرینی قدرت های فرامنطقه ای در تحوالت جنوب غرب آسیا پس ا

تژیک، اهمیت ژئواسترا خصوصاً، صنعت نفت در منطقه ی خاورمیانه و کشورهای حوزه ی خلیج فارس، باعث شده این منطقه

دهد که در ان می گیرد. تاریخ منطقه نش ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک بیشتری یافته و کانون تحوالت منطقه ای و بین المللی قرار

جبات ناامنی را در منطقه دراین منطقه و رقابت با یکدیگر برای سلطه برآن، مو ابتدای قرن نوزدهم به بعد قدرتهای بیگانه، با مداخله

 فراهم کردند.

ن می دارند بیا "سازی در افغانستان و عراق جدیدلتم -نقش آمریکا در دولت"( در پژوهشی با عنوان 1394ابطحی و ترابی)

گیرد. کشورهای جهان سازی یکی از دستاوردهای انسان مدرن است و از معاهده صلح وستفالی در اروپا سرچشمه میملت -دولت :

کنند. مدل از پایین به باال یا مدل اروپایی و مدل از باال به پایین یا مدل سازی طی میبه طور کلی دو مدل را برای دولت ملت

کند و در مدل دوم ابتدا یک دولت تشکیل گیرد سپس دولت خود را تاسیس مییک ملت شکل میآمریکایی. در مدل اول ابتدا 

 شود.کند. سایر مدل ها که برخی از آنها نام می برند نهایتا به یکی از این دو مدل منتهی میشود بعد ملت خود را سازماندهی میمی

الملل: چارچوبی تحلیلی برای فهم و مطالعه زی و نظریه روابط بینساسازی، ملتدولت"( در کتابی با عنوان1388قوام و زرگر)

یافته، بسیاری از واحدهای سیاسی که از لحاظ تر توسعهبیان می نمایند: در جهان در حال توسعه و کم "هاملت –جهان دولت 

سازی را به طور د روند دولت ملتانشان هنوز نتوانستهچند دهه از استقالل کشند، حتی با گذشتحقوقی نام دولت را یدک می

یابی به هویت ملی منسجم، تثبیت نهادهای سیاسی، اشباع های مختلف، از جمله همگرایی ملی و دستمطلوبی طی نمایند و از جنبه

اند.با دهرو بوروبه سرزمینی، ترسیم مرزهای ملی )فیزیکی و هویتی(، استقالل و اعمال حاکمیت ملی و... با مسائل و مشکالت بزرگی

ها کاسته نشده، بلکه ورود به عصر پس از جنگ سرد و به ویژه با تشدید فرایند جهانی شدن نه تنها از شدت و حجم مشکالت آن

 ها نیز افزوده شده است. حتی از برخی جهات بر مسائل عدیدة آن
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 ملت سازی-دولت-2-2

ست که در آن نهادهای     سازی فرایندی ا شکل می گیرند،دراین روند    منظور از دولت  ضایی،اجرایی،مقننه و نیروی اجبار و نظامی  ق

ــب با ملت قرار دارد و آن را در تمایز با               ــت که در تناسـ ــیدن به مفهومی از دولت اسـ ،ثبات در الویت قرار دارد.ملی گرایی نیز رسـ

شاره دارد ک     شور ا شورهای دیگر قرار می دهد.هویت ملی به نظام معنایی و فرهنگی ک ه خود را در چاچوب خاص معنا می کند.اما  ک

یدا می کند،چه وقتی که در رایج ترین وجه از مفهوم دولت                 36ملت  باط پ با دولت ارت حای مختلف  به ان ــت که  ملت  _مفهومی اسـ

ست و چه آنگاه که م       ستفاده می کنیم و منظورمان مهم ترین بازیگر صحنه کره ارض و مرزبندی و تقسیمات کالن ناشی از آن ا ی  ا

ضایت عامه با جبر حکومت می کند و یااینکه ملتی در پی ایجاد دولتی      ست و برآن بر خالف ر ست یا نی گوییم،دولت نماینده ملتی ا

ستعمار دولت نامشروعی است و...ملت ساده ترین تعریف،گروه اجتماعی است و در            مستقل برای خود است،یا ملتی تحت سلطه یا ا

دیگر گروه های اجتماعی ،البته تفاوت آن با دیگر گروه های اجتماعی آن اســت که جماعت های   بین گســتره متنوع و بیشــماری از

کوچکتر مانند خانواده و روستا،گروه های رودروی کوچکی هستند،در حالی که یک ملت میلیون ها یا دست کم چند هزار نفر را در    

ــاء برخوردا      ــوم به طور تنگاتنگ با نهاد دولت ارتباط و پیوند            بر می گیرد.دروهله دوم،ملت از وفاداری عالی از اعضـ ــت و سـ ر اسـ

 (Lukitz.1995.204.)دارد

سازی رو  -دولت شت قدرت و توسعه ظرفیت های نهادی و حاکمیت       ملت  سی تالش می کند از طریق انبا سیا ست که جامعه  ندی ا

روه های  اســت که از طریق آن ،حضــور گ ملت ســازی فرا یندی–،اســتقالل خود را کســب،حف و ارتقاء دهد.به عبارت دیگر دولت 

شود.دولت     –مختلف قومی  ضمین می  سرزمین واحد ت سازی مبت -مذهبی در چهارچوب یک  سم و    ملت  سیونالی نی بر ایدئولوژی  نا

ا داشته  معطوف به شکل دهی دولتی،نیرومند،دارای حاکمیت برتر در سرزمینی مشخص است که توان جذب هویت های گوناگون ر    

 (.13: 1393امنیتی باالیی برخوردار باشد)سمیعی اصفهانی،کیانی،و از توان 

 قدرت-2-3

ی کنترل دیگران است به واژه قدرت را معموال با اقتدار، نفوذ، زور، اجبار و ترغیب مترادف می دانند. قدرت به طور ساده حد توانای

و معنوی یک  مجموعه ظرفیت ها یا نیروهای مادی (.89:1387طوری که عملی را که از آنها خواسته شده است انجام دهند)عالم،

دسته از عوامل  ملت برای نیل به اهداف و منافع را قدرت ملی تعریف می کنند که عناصر و عوامل تشکیل دهنده قدرت ملی را دو

ریف زیادی به عا(.در دیکشنری وبستر، از قدرت تعابیر و ت195:1385مادی و عوامل غیر مادی تشکیل می دهند)روشن و فرهادیان،

ولید یک نتیجه، اقتدار عمل آمده است. یک موقعیت سلطه و تفوق، توانایی مجبور کردن برای فرمانبرداری، ظرفیت و توانایی انجام و ت

 (.16:1389و اختیار تجویز و باالخره قدرت عبارت است از توانایی داشتن برای اداره و کاربرد نیروی جبری.)حافظ نیا،

                                                           
36 Nation 
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 درت در مناسبات بین المللیجایگاه ق-2-4

ی بین المللی به نفع خود قدرت را توانایی یک بازیگر صحنه بین المللی در استفاده از امکانات و منابع برای تأثیرگذاری بر رویدادها

 تعریف کرده اند. این تعریف مبین برخی از جنبه های مهم رابطه میان بازیگران عرصه بین المللی است:

  است که بازیگران بین المللی در برخورد با یکدیگر از آن استفاده می کنند.قدرت وسیله ای 

 .قدرت عنصر طبیعی سیاسی نیست، بلکه محصول منابع مادی و رفتاری کشورها است 

  مایند.نقدرت ابزاری است، برای اعمال نفوذ بر بازیگران دیگری که برای تحقق اهداف خود با یکدیگر رقابت می 

  قدرت در شرایط کاربرد منطقی ابزار مناسبی است، که می تواند موجبات رضایت خاطر بازیگران بین المللی را از طریق

 شکل دادن و رویداد های بین المللی تأمین نماید. 

  قدرت وسیله ای است برای تحقق هدف و در صورتی که چنین نتیجه ای را به همراه نداشته باشد قدرت چیزی بی معنی

 واهد بود.خ

  علی رغم نقش قدرت نظامی، همیشه نمی توان روابط قدرت را با معیار جنگ افزار مقایسه نمود. زیرا قدرت با زور مترادف

نیست و توانایی اعمال قدرت صرفاً به شرایط قهر آمیز محدود نمی شود، و دولت ها با توجه به حجم عظیم مراودات بین 

 شوند. المللی به ندرت به زور متوسل می

خالصه این که یک بازیگر زمانی می تواند با اعمال قدرت در قبال طرف مقابل مبادرت ورزد که در رابطه با موضوع مورد مناقشه از  

قدرت نسبی بیشتری برخوردار باشد. در این میان آزمودگی دیپلماتیک عامل مهمی در باال بردن توان سیاسی محسوب می شود. هر 

 ( 46:1389ای نهایی بین دولت ها، توان نظامی کشور عاملی تعیین کننده می باشد.)حافظ نیا،چند در رویارویی ه

 منطقه جغرافیایی-2-5

واژه یا اصطالح منطقه در جغرافیای سیاسی به گونه ی تصادفی استفاده نمی شود و به یک فضای جغرافیایی که از یک سلسله پدیده 

ی تشکیل دهنده ی آن محیط برخوردار باشد هم از نظر محیط فیزیکی و هم از دید محیط های مشابه و عوامل پیوند دهنده ی اجزا

انسانی منطقه گفته می شود. بری بوزان نظریه پرداز جهانی در کتاب مردم، حکومت و ترس منطقه را از دیدگاه امنیتی عبارت از 

باط و نزدیک با هم است و امنیت ملی هر یک از آنها جدا از گروهی از کشورها می داند که نگرانی های اولیه ی امنیتی آنها در ارت

(سطح اول یا مرحله آغازین شکل گیری نظام منطقه ای مستلزم 196:1381امنیت ملی آن دیگری قابل تصور نمی باشد.)مجتهد زاده،

هم وزن است. فضا یا منطقه  وجود یک منطقه و قلمرو جغرافیایی ویژه و به عبارتی فضای جغرافیایی متمایز و نسبتاً متجانس و

جغرافیایی بر اساس خصیصه های مشترک طبیعی یا انسانی از مناطق دیگر متمایز می شود. به عبارتی، دولت ها و کشورهای موجود 

حت در یک فضا یا منطقه جغرافیایی در تمام یا پاره ای از ویژگی های طبیعی، انسانی یا ادراکی با یکدیگر اشتراک وضع داشته یا ت

شرایطی به آن می رسند.ویژگی های مشترک جغرافیایی زیرساخت رفتارهای همگرایی منطقه ای را تشکیل می دهد و برعکس، 

ویژگ های متمایز جغرافیایی، زیرساخت رفتارهای واگرایی و جدایی گزینی در بین دولت ها را به وجود می آورد. به عبارتی ویژگی 
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به صورت نیروهای ژرف در فرایند شکل دهی به الگوهای روابط دو یا چند جانبه بین دولت ها به های جغرافیایی مشترک یا متمایز 

عنوان عناصر نظام منطقه ای عمل می کنند. این نیروها قابلیت آفرینند و می توانند در شرایط مناسبی که نیروهای روبنایی فراهم 

ت ها با یکدیگر شکل دهند.بنابراین، منطقه یا فضای جغرافیایی مشخص نه می کنند، شکوفا شوند و رفتارهای مزبور را بر روابط دول

تنها کالبد فضایی یک نظام منطقه ای ویژه را بستر سازی می کند، بلکه به میزان وجود ویژگی های مشترک جغرافیایی در بین 

یر گذاشته و از سازه های تک معیاری)نظیر؛ عناصر منطقه ای می تواند، بر ماهیت نظام منطقه ای و سازه های پدید آمده در آن تأث

سازه همکاری های زیست محیطی دولت های منطقه خلیج فارس(، تا سازه های چند معیاری و جامع)نظیر؛ سازه اتحادیه اروپا یا 

 (. 73:1383اتحادیه آفریقا( را شکل دهد. .)حافظ نیا و کاویانی،

 محدوده مورد مطالعه-3

ی از شــمال شــبه قارة هند، آســیای میانه، قفقاز، آســیای صــغیر، منطقة خلیج فارس و بخش عمدة   آســیای جنوب غربی منطقه ا

(. آسیای جنوب غربی که شامل منطقه اوراسیا نیز می شود،     129: 1388گیرد )سلیمی،  خاورمیانه به معنای مصطلح آن را دربر می 

سیا شمرده می شود و در دی      ست که ایالت  خود بخش مهمی از فضای ژئوپلیتیکی اورا دگاهی کلی، دربرگیرنده مفهومی جغرافیایی ا

متحده آمریکا تالش کرده اسـت اصـطالح سـاختگی و بی پایه خاورمیانه بزرگ را جانشـین آن سـازدو این مفهم جغرافیایی شـامل        

ــافه آن بخش از جهان که خاورمیانه عرب  ــت به اض ــیای مرکزی اس ــناخته می  مجموعه ای از دو منطقه خلیج فارس و خزر  آس ی ش

 (.                                                  112-113: 1387شود)مجتهدزاده 
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 : منطقه جنوب غرب آسیا 1نقشه 

 (https://medisf.traasgpu.comمنبع :  )

همواره منطقه جنوب غرب آسیا به عنوان یکی از مناطق استراتژیک جهان در نظریات ژئوپلیتیکی نقش خاصی را به خود اختصاص     

سیا و آفریقا در امتداد محور مدیترانه و بحر احمر باعث  پیدایش یکی از بزرگترین برخوردهای    داده است. در واقع تالقی دو قاره اورا

(. عالوه بر جغرافیای تاریخی و نیز اهمیت اقتصادی و مذهبی این  21، 1374شده است)درایسل و بلیک،    انسان و طبیعت در جهان  

منطقه چشم انداز های سیاسی، نشات گرفته از عالیق مذکور باعث برجسته تر شدن اهمیت ژئوپلتیکی آن گردیده است. کشمکش          

ساس     ساختار های جغرافیایی منطقه بر ا سی در    های تاریخی و تحول در  سیا نظریات ژئوپلتیکی موجود بیانگر پویایی فرآیندهای 

صر و بازیگری قومیت ها و ملت        سقوط دولت ها در خاورمیانه معا سد هیچگاه پایانی برای ظهور و  شد. به نظر می ر خاورمیانه می با
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صو    سرزمین  و همچنین چالش هایی را که غرب در این منطقه به وجود آورده، نتوان مت ست که این    های بدون  شد.  از این رو ا ر 

منطقه براســاس نظریه کوهن ســاختاری شــکننده دارد. رقابت های ژئوپلیتیکی کشــورهای جنوب غرب آســیا با یکدیگر و نیز نقش 

ست که روابط منطقه         شده ا شی به نفوذ ژئوپلتیکی خود در این منطقه باعث  صوص ایالت متحده در عمق بخ شورهای غربی به خ ک

ساس تردید  سختی می توان منافع گروهی و به تبع آن همگرایی های منطقه ای    برا ضا به  ها و رقابت ها پایه گذاری گردد. در این ف

 (.187: 1392را مثمر به ثمر دانست)یحیی پور، کریمی پاشاکی، 

 روش تحقیق-4

شد و به روش کتابخانه ای انجام می پذیرد.    صیفی، تحلیلی می با سنادی و کتابخانه ای از   این پژوهش از نوع مطالعات تو اطالعات ا

پژوهشی، مقاالت و پژوهش های معتبر گردآوری شده است. مطالعات کتابخانه ای، به عنوان    -طریق مراجعه به کتب، مجالت علمی 

سعی گردیده  با فیش برداری از مناب            ست و  سی به اطالعات و منابع مورد نظر قرارگرفته ا ستر سی در زمینه د سا صلی و ا ع  محور ا

ست آمده بعد از طبقه بندی،     شتر گردد. اطالعات به د مختلف و تاکید بر منابع مهم کتابخانه ای زمینه قوام یابی اطالعات تحقیق بی

 مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 یافته های تحقیق-5

 نقش انگلیس و آمریکا در دولت ملت سازی عراق -5-1

بعاد و ویژگی هایی چون تغییر در ســـاختار قدرت و روابط دولت و جامعه و طرح الگوی دموکراتیک دولت ملت ســـازی در عراق با ا

مذهبی بین گروه های داخلی و افزایش نفوذف نگرانی حســاســیت بازیگران خارجی به عنوان -کشــورداری، افزایش اختالفات قومی

شور تاثیرگذتر می            سی این ک سیا ستان بر ثبات  ستمی عرب سی شد)امینی، محیط برون  سط  168: 1388با (. عراق از همان آغاز تو

بریتانیا به صورت مصنوعی ایجاد شد. به عبارت بهتر میراث بریتانیا برای عراق تشکیل یک دولت ضعیف با یک نظام سیاسی تحت          

شیعی و کردی و روند تجزیه گرایی         شهای  شد جنب ضات داخلی همچون ر سنّی بود که باعث ایجاد تعار قومی در این  سیطرة اقلیت 

کشور بود. این میراث طوری ایجاد شده بود که عراق از یک طرف با وجود کردها با یک جنبش دارای طبیعت خارجی یعنی متمایل   

به گریز از اقتدار مرکزی و از طرف دیگر با داشــتن شــیعیان با یک جنبش دارای طبیعت داخلی یعنی تالش برای در اختیار گرفتن 

جه بود. به عبارت دیگر تاریخ توسعة سیاسی عراق در دورة قیمومیت بریتانیا، تاریخ یکی از دولتهای مرکزگرایی    قدرت در داخل، موا

 Wimmer,2003)دست کاری شکاف های اجتماعی بتواند روند توسعه سیاسی را دنبال کند  است که سعی می کند با مدیریت و

ــازی در عراق پس از حم. (114 : ــد. جلوه دیگر دولت ملت س ملت  –رویکرد آمریکایی ها در امر دولت له آمریکا به عراق نمایان ش

شده بود     سازی در عراق، یک رویکرد برآمده از تجربه بود در این  شورهایی همچون آلمان و ژاپن به کار گرفته  رویکرد که قبالً در ک

سازی          شکل می گیرد و بعد از طریق آن روند ملت  سی(  سیا ساختار  صل بر   ابتدا دولت ) شود. در این روند که در آن ا   دنبال می 
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سازی در این رویکرد از هم متمایز            سازی و ملت  شود. روند دولت  سازی بیشتر دنباله رو آن محسوب می  ست، ملت  سازی ا دولت 

د نیز به نوعی  نشده و هر دو به یک صورت دیده می شود و دولت سعی دارد با ایجاد جامعة مدنی یک دولت ملّی ایجاد کند. این رون   

ــکلی دیگر و   ــت اما به ش ــبیه روندهای قبلی ایجاد دولت ملی در عراق که روش مرکزگرایی و تمرکزگرایی را دنبال می کردند اس ش

 (.  102:  1392متمایزتر)سمیعی اصفهانی و نوروزی نژاد،

تی را درپی داشت که در نهایت با ظهور حذف اقتدارگرایی صدام، توأم با حمله آمریکا به عراق، افزایش فعالیت گروههای تروریس

و جغرافیای ادعایی آنان، تمامیت ارضی عراق با چالشی جدید مواجه شد. جنگ داعش با کردها، ناخواسته به   داعش و با اشغالگری

  شور را درآنها کمک کرد تا فرایند استقالل را سریعتر سپری کنند. به نظر میرسد فعال شدن گسل جغرافیای سیاسی عراق، این ک

سه راهی تجزیه، فدرالیسم یا عراق واحد قرار داده است.ناهمخوانی شیعیان، اعراب سنی و کردها به عنوان ارکان قدرت در طول تاریخ 

ملتسازی در عراق پساصدام با رویکردی امنیت محور از سوی آمریکا -شدید داخلی را به همراه داشته است. دولت  عراق، تنش های

قطبی شدن شکافهای اجتماعی و تشدید خشونت ها شد.انسجام   ما به علت ناسازگاری با مبانی هویتی این کشور عاملی درکلیدخورد. ا

مؤلفه های سنتی، نوعی همبستگی تحمیلی   نسبی در عراق مرهون عناصر سنتی بود و ورود زودهنگام عناصر مدرن بدون توجه به

دیگر هویت ملی در عراق هیچگاه قوی نبوده و یکپارچگی فقط با زور حفظ شده است.   یایجاد کرد که دوام چندانی نداشت. به بیان

باوجود آنکه نهادهای مذهبی در همبستگی اجتماعی عراق نقش زیادیدارند. دولت پساصدام در روند دولت سازی به جای استفاده از 

  م با مشارکت نهاد مذهب راحتتر تأمین می شود، امامتمرکز شد. هرچند مشروعیت دولت ه  این نهادها، بر نقش نخبگان سیاسی

مذهبی در این کشور -نیروهای قومی  ملت سازی باعث نگاه اکراه آمیز به نقش-نگاه امنیت محور نومحافظه کاران آمریکایی به دولت

قدرت استفاده می کنند  (. دولت های بزرگ برای تأمین اهداف خود از مجموعه ای از ابزارهای169:  1399شد)داودوندی و زرگر،

 2001سپتامبر  11و پس ازاتفاقات  21تابتوانند کنترل بازیگران، منابع و فرآیندها را در اختیار داشته باشند. آمریکا نیز از ابتدای قرن 

ران و کشورها به عنوان تنها ابرقدرت باقی مانده از نظام دوقطبی از فرصت به دست آورده استفاده کرد و با کسب حمایت سایر بازیگ

که در تاریخ بی نظیر بود، به عراق حمله کرد و وارد منطقه ای ژئواستراتژیک شد. به تدریج مشخص گردید که داشتن پایگاه نظامی 

در عراق و برقرار نظم دلخواه آمریکا در عراق و منطقه خاورمیانه یکی از اهداف مهم آمریکا و در راستای طرح خاورمیانه بزرگ می 

 باشد.

 نقش آمریکا در دولت ملت سازی افغانستان-5-2

مطرح « طرح خاورمیانه بزرگ»آمریکا پس از حمله به افغانستان و پیآمدهای گسترده منطقه ای آن، سیاستهای کلی خود را در قالب 

شایش فضای باز ساخت. این طرح به دنبال آن بود که ریشه های افراطگرایی و خشونت در منطقه را از طریق دموکراسی گستری و گ

سیاسی و اجتماعی از بین ببرد و فضای جدید سیاسی برای عادی سازی روابط اسرائیل باکشورهای منطقه فراهم سازد حضور ائتالف 

را باید سر آغاز تجربه نوینی از این مدل در افغانستان دانست. 2001جهانی به رهبری ایاالت متخده آمریکا در افغانستان در سال 
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سپتامبر فرصت  11با وقوع حادثه  .ی خود نقش رهبری کننده وهژمونیک در جهت تامین امنیت و نظم جهانی قایل استآمریکا برا

مناسبی برای نقش آفرینی نومحافظه کاران به وجود آمد تا به تئوریزه کردن سیاست مبتنی بر قدرت و اعاده دوباره هژمونی ایاالت 

ملت سازی بپردازند. آمریکا قصد دارد دولتی که در افغانستان شکل می  -ه خود به دولتمتحده در فضای جدید بپردازند و به شیو

گیرد قبل از آنکه این دولت بتواند کنترل سراسر کشور را در دست داشته باشد، کنترل خود دولت در دست آمریکا باشد. افغانستان 

ن اقتدار مرکزی که مهم ترین ضعف ساختاری آن عدم نام می نهند. دولت ضعیف به دلیل فقدا« ملت ضعیف -دولت ضعیف»را 

کنترل بر تمامیت ارضی و سرزمینی کشور است و ملت ضعیف نیز به دلیل فقدان استحکام ملی و مقدم بودن وفاداری های قومی به 

ستان باید گفت که ملت سازی در کشورهای عراق و افغان-جای وفاداری های ملی می باشد.در جمع بندی اقدامات آمریکا برای دولت

در آمریکا آنچنان که انتظار آن را داشته است،نتوانسته به اهداف خود و ایجاد دولت ملت های مورد نظر خویش دست یابد و موفقیت 

های الزم را به دست نیاورده است. چون علی رغم تحوالتی که در یکی و دو قرن اخیر تحت تأثیر تحوالت در سطح جهان پذیرفته 

نگ سیاسی افغانستان هنوز مبتنی بر الگوهای بومی است که دارای منشأ قبیله ای و قومی است. تالش هایی که تعدادی است، فره

از حاکمان افغانستان برای تمرکز قدرت در شخص حاکم انجام داده اند، با مقاومت ساختارهای قبیله ای و قومی روبه رو شده 

 اقدامات آمریکا در راستای دولت ملت سازی در افغانستان آمده است :  (. در جدول زیر76: 1394است)ابطحی و یزدی،

 : اقدامات آمریکا در راستای دولت ملت سازی در افغانستان 1جدول 

 اقدامات و بنیان ها فرایند

 دولت سازی

 تاسیس و تقویت زیربناها

 نیروهای مسلح ساختار نظامی

 جهادزدایی

 خلع سالح

 رسانیسازمان های کمک 

 ملت سازی

 گسترش فرهنگ غربی با نهادها و ابزارهای ارتباط جمعی

 سیستم آموزشی

 حقوق زنان
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 مواد مخدر

 (1391منبع : )امینیان و کریمی قهرودی،

 نقش آمریکا در دولت ملت سازی امارات متحده عربی -5-3

شکل دادن         شد، از نقش آنها در  سه گانه ایرانی، بیش از آنکه متأثر از اهمیت این جزایر با ست خارجی آل نهیان در قبال جزایر  سیا

ملّت در امارات تأثیر پذیرفته اســت. امارات متحده عربی، با اســتفاده از عوامل مؤثر در تکوین  –به نوعی هویت ملی و تکوین دولت 

یف دگرهایی اسـت که در سـطح منطقه ای، ملی و مناسـبات با ایران، به شـکل گیری دولت ملی این کشـور      هویت ملی، در پی تعر

سالمی ایران، بیش از عوامل مادی، از مؤلفه های معنایی تأثیر        شور در برابر جمهوری ا ست خارجی این ک سیا کمک کند. از این رو، 

نگاری صدام  به تکوین هویت ملی آن کمک کند.با پایان جنگ و آغاز نامه می پذیرد و عوامل مادی را به گونه ای تعریف می کند که

سرا و تأیید مجدد وی بر معتبر بودن  برای مبادله سه   «قرارداد الجزایر»ی ا ضوع جزایر  گانه تقریباً بدون مدعی گردید تا اینکه در ، مو

ی عربی فرصت را غنیمت  شدت یافته بود، امارات متحده  المللی ایران، هنگامی که تالش آمریکا و غرب برای انزوای بین1992سال  

وتاز در این خصــوص ی توقیف کشــتی حامل اتباع امارات در ســواحل ابوموســی توســط ایران، زمان را برای تاختشــمرد و به بهانه

ــه ــب یافت و جزایر س ــتمناس م کرد که به دلیل اینکه ، ایران اعال1992در بحران آوریل .گانه را از دیرباز تاریخ متعلق به خود دانس

شند و اتباع            سایی با شنا ساکنان جزیره باید دارای کارت  ستای تدابیر امنیتی جزیره،  ست، در را حاکمیت و امنیت جزیره با ایران ا

ندرو های تای که قصــد دیدار از جزیره را دارند، بایســتی جوازهای امنیتی دریافت کنند. علت این اقدام ایران، ورود قایقغیرشــارجه

سرویس     سته به  سلح واب سی در آب   م سو سی می های جزیرههای امنیتی غرب بود که به قاچاق کاال و جا پرداختند. لذا عمالً ی ابومو

آغاز گردید و طرح موضوع جزایر همواره به عنوان ابزار فشاری بر ایران جهت کاهش نقش    1992ی جزایر پس از سال  بحران درباره

(.اختالفات سرزمینی در میان تمامی هشت کشور حاشیه     158:  1390ی در دستور کار بوده است)صالحی،   ای جمهوری اسالم منطقه

خلیج فارس وجود دارد اما موضـــوع دعاوی کشـــور امارات متحده عربی در قبال جزایر ســـه گانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و 

است. از دالیل این موضوع می توان به پیگیری های بسیار جدی    ابوموسی به یکی از جنجال برانگیزترین این اختالفات تبدیل شده   

و مستمر امارات در این دعاوی، حمایت غیر مسئوالنه کشورهای عربی خصوصا اعضای شورای همکاری خلیج فارس و حمایت قدرت 

می یاشد که این موضوع در   های فرامنطقه ای اشاره کرد. این دعاوی امارات در خصوص جزایر سه گانه دارای سابقه نسبتا طوالنی       

سه               10 سالمی تمام سعی خود را برای قرار دادن موضوع جزایر  سازمان کنفرانس ا ست.امارات در سطح  سال گذشته شدت یافته ا

ــت بکار   ــای فعال آن اس ــالمی که ایران نیز یکی از اعض ــتور کار و همچنین بیانیه های پایانی اجالس های کنفرانس اس گانه در دس

شمسی با توجه به ریاست کشور قظر و امیر این کشور بر این سازمان تالش زیادی نمود  1384تا  1380رات در سال های ببندد. اما

ــور جهت پیگیری دعاوی خود اقدام به مطرح کردن آن در    ــالمی نیز مطرح گردد. این کش ــطح کنفرانس اس ــوع در س که این موض

سئله به          سطوح بین المللی و منطقه و فردی می نماید.طرح و   شاندن م ستری بین المللی و ک ضوع به دیوان دادگ شاندن این مو ک
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شورای              ضو  شورهای عربی ع سطح منطقه ای نیز عالوه بر ک ست و در  ستا ا سازمان ملل از اقدامات امارات در این را شورای امنیت 

ر به ایران از همه سو استفاده کند.    همکاری خلیج فارس سعی می کند تا با نزدیک شدن به سایر همسایگان ایران جهت ایجاد فشا      

امارات متحده عربی دومین کشور از مجموع تنها دو کشور در جهان بود که دولت طالبان را در کابل به رسمیت شناخت و همچنین     

ت از آنان با هزینه امارات چند هواپیما برای طالبان خریداری شد. در سطح فردی نیز در سفر تمامی مقامات کشورهای دیگر به امارا  

سه گانه اظهار نظر کنند. در مقابل این فعالیت ها و ایجاد چالش هایی برای ایران      شود که در مورد اماراتی بودن جزایر  سته می  خوا

توسط امارات، جمهوری اسالمی ایران از آغاز مطرح شدن مسائل مربوط به جزایر میان دو کشور بارها و باره حسن نیت خود را برای 

ست. در نهایت موضع گیری امارات و تداوم این موضوع،         حل موضوع   شان داده ا به صورت مسالمت آمیز از طریق مذاکره دوجانبه ن

منبعث از حضــور قدرت های فرامنطقه ای و تابعی از قدرت ایران در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه و تابعی از نوع روابط جمهوری 

 (.13: 1392به ویژه آمریکا است)پیشگاهی فرد و همکاران،اسالمی ایران با قدرت های فرامنطقه ای 

 قدرت های برزگ و روند دولت ملت سازی در کشورهای آذربایجان، ارمنستان و گرجستان-5-4

سیاری             ست . ب شکالت زیادی رو به رو بوده ا ستان( با م ستان و گرج شورها)آذربایجان،ارمن سازی در این ک شکالت   دولت  از این م

ــی دیگر نیز در رابطه با)بخش اعظم آن  عوامل خارجی بوده.اند در مورد عوامل خارجی می   (ها ، در ارتباط با عوامل داخلی و بخشـ

 ذهنیتهای منفی تاریخی ملت ها از  یکدیگر اشــاره کرد . زیرا قفقاز برخالف دیگر مناطق توان به اختالف های  ســرزمینی، وجود

سیای       سابق، مثل دولت های بالتیک، آ ضعیت   شوروی  سالو  غربی، و سی ناهمگونی دارد و در     مرکزی و دولت های ا سیا حقوقی، 

سیاسی، حقوقی و اجتماعی اقتصادی منطقه     کرده  یکپارچه ای نیست. ارمنستان بیشترین حمایت را از روسیه دریافت      زمینه های 

کرده اند به واســطه منازعات داخلی بیان  اســت در  حالی که جمهوری آذربایجان و گرجســتان که به صــراحت غرب گرایی خود را

ــتیبانی   ــده اند و اقلیت های قومی آنها از پش ــعیف ش ــاری فر،  تض ــیه بهره برده اند.)کرم زاده و خوانس ( 145: 1391و حمایت روس

سیاسی، منازعات کهنه، نظام سیاسی بی سامان، عدم        ملت سازی شامل مخاطرات   -مشکالت جمهوری گرجستان در عرصه دولت    

 -ضعف در فرایند دولت   است .معضالت داخلی گرجستان پس از استقالل، بیشتر ناشی از       کراسی و اقتصاد ضعیف و راکد   وجود دمو

سیه و      شاکش میان حامیان رو سازی و  ترکیب چند قومی  و نیز ک ضالت همچنان ادامه دارند .از   ملت  حامیان غرب بوده و این مع

شرط اصلی ادامه تسلط  روسیه بر کل منطقه قفقاز  است؛ به دلیل این  که گرجستاندیگر عوامل، مداخله روسیه در امور گرجستان 

 (.156کشور از دست بدهد)همان:  است ، نمی خواهد کنترل خود  را بر  آن

 بحث و نتیجه گیری-6

ندان برابر و             ــهرو مل ی شـ یت  حاکم پذیرش  لت ســـازی و برقراری و  لت م ندی         دو یایی فرآی حد جغراف یک وا همشـــان در 

سینایی،   ا ضور گروه های مختلف قومی    33:  1395ست) ست که از طریق آن ح مذهبی در چارچوب یک  -( و  مهمترین فرایندی ا

ملت ســازی، مبتنی بر اجبار بوده و در رویکرد  -ســرزمین واحد تضــمین می شــود. این فرایند که در تئوری های کالســیک دولت 
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کراسی اجماعی صورت می گیرد. درواقع این مسئله بیشتر به سبب چالشها، مشکالت        لیبرال از طریق فرایند دموکراتیزاسیون یا دمو 

(. در این 1388و موانع بسیاری که فراروی کشورها در گذار از این فرایند به وجود می آید، مورد توجه قرار می گیرد)جاودانی مقدم،  

اجتماعی و نفوذ جریان توسعه و جهانی    -ی سیاسی   میان منطقه جنوب غرب آسیا که به دلیل تعارض میان حفظ ساختارهای سنت   

ــالیان متمادی در دوران تکوین دولت           ــدن و همچنین مداخله قدرت های فرامنطقه ای، سـ ــت.     -شـ ــازی قرار گرفته اسـ ملت سـ

جوامع  ســاختارهای ایلی، قبیله ای و قومی قدرتمند مهم ترین مانع شــکل گیری ملّت و برپایی و نفوذ نهادهای دولت جدید در این

صیفی    سازی، نگارنده در  نگارنده با روش تو تحلیلی  -بوده اند. .با توجه به نقش بارز قدرت های فرامنطقه ای در فرآیند دولت ملت 

شورهای               سازی ک شی در دولت ملت  ست: قدرت های فرامنطقه ای چه نق سوال ا سخگویی به این  صدد پا و مطالعات کتابخانه در

فته های پژوهش حاکی از آن است : اقدامات قدرت های فرامنطقه ای نظیر آمریکا، انگلیس نقش بسزایی جنوب غرب آسیا دارند؟. یا

ملت ســازی کشــورهای عراق، افغانســتان و امارات داشــته و اقدامات روســیه در قبال کشــورهای   -در شــکل گیری تحوالت دولت 

سازی در این       ستان نیز روند دولت ملت  ستان و گرج ست.چنانکه فرآیند    آذربایجان،ارمن شورهای را با چالش هایی مواجه کرده ا ک

سط بریتانیا با     سازی در عراق در ابتدا تو سنّی آغاز          دولت ملت  سیطرة اقلیت  سی تحت  سیا ضعیف و یک نظام  شکیل یک دولت  ت

شکلی متما      سازی بر پایه مرکزگرایی و تمرکزگرایی اما به  شین دنبال  شد.پس از حمله آمریکا به عراق نیز دولت ملت  یز از ادوار پی

سپتامبر و  در راستای طرح خاورمیانه بزرگ با حمله  ائتالف جهانی     11شد. دولت ملت سازی در کشور افغانستان نیز پس از واقعه     

ــه ای که به دلیل د           ــعف      به رهبری ایاالت متخده آمریکا آغاز گردید. پروسـ ــعیف ) فقدان اقتدار مرکزی که مهم ترین ضـ ولت ضـ

ستحکام ملی و مقدم بودن وفاداری های              ضعیف ) فقدان ا شور( و ملت  سرزمینی ک ضی و  ساختاری آن عدم کنترل بر تمامیت ار

در امارات، می   قومی به جای وفاداری های ملی( آنچنان که انتظار بود به اهداف مدنظر آمریکا منجر نشد. در مورد دولت ملت سازی

شد، از نقش آنها در         سه گانه ایرانی، بیش از آنکه متأثر از اهمیت این جزایر با ست خارجی آل نهیان در قبال جزایر  سیا توان گفت 

ستفاده از عوامل مؤثر    –شکل دادن به نوعی هویت ملی و تکوین دولت   ست. امارات متحده عربی، با ا ملّت در امارات تأثیر پذیرفته ا

کوین هویت ملی، در پی تعریف دگرهایی است که در سطح منطقه ای، ملی و مناسبات با ایران، به شکل گیری دولت ملی این      در ت

کشــور کمک کند. موضــع گیری امارات و تداوم این موضــوع، منبعث از حضــور قدرت های فرامنطقه ای و تابعی از قدرت ایران در  

اسالمی ایران با قدرت های فرامنطقه ای به ویژه آمریکا است. در زمینه چالش های دولت   منطقه و نیز تابعی از نوع روابط جمهوری 

شرایط به وجود آمده متاثر از             شاره کرد که  سیه ا ستان، می توان به نقش رو ستان و گرج شورهای آذربایجان،ارمن سازی در ک ملت 

 دوگانه ی گرایش یا عدم گرایش دولت های این کشورها به غرب است.

 ع و مآخذمناب -2

صغر)      (1 سید علی ا صطفی،ترابی، سید م ست جهانی آمریکا در دوران      1396ابطحی، سیا سالم و  سازی در جهان ا (دولت ملت 

 معاصر فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسالم، سال هفتم، شماره سوم، پاییز
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و عراق جدید،فصلنامه    سازی در افغانستان  ملت -(نقش آمریکا در دولت1394ابطحی،سید مصطفی،ترابی،سید علی اصغر)     (2

 ،پاییز32،شماره 11تخصصی علوم سیاسی،دوره 

سی           1388امینی،کریم ) (3 سعودی، مجله  ستان  ست خارجی عرب سیا سی و  سیا سازی بر ثبات  ست  ( تاثیر روند دولت ملت  ا

 ،  68دفاعی، سال هفدهم، شماره 

  -مه علمیکا در افغانســتان، دوفصــلنا ( اســتراتژی دولت ملت ســازی آمری 1391امینیان،بهادر، کریمی قهرودی، مائده ) (4

 بهار و تابستان –پژوهشی دانش سیاسی، سال هشتم، شمارة اول 

ــگاهی فرد،زهرا و همکاران ) (5 ( چالش های پیش روی ایران در منطقه خلیج فارس؛ بعد از حمله آمریکا به عراق 1392پیش

ــال  ــیا، طالقان، انجمن ژئوپلتیک (،مجموعه مقاالت اولین همایش ملی ژئوپلیتیک ج2013تا  2003)از سـ نوب غرب آسـ

 ایران، دانشگاه پیام نور طالقان

ملت سازی در خاورمیانه : مطالعه موردی عراق، مجموعه مقاالت نخستین همایش     -( دولت 1388جاودانی مقدم،مهدی ) (6

 بین المللی تحوالت جدید ایران و جهان،قزوین

 ،تهران،انتشارات پاپلی،چاپ اول(سیاست وفضا1389حافظ نیا،محمدرضا و همکاران ،) (7

 ( افق های جدید در جغرافیای سیاسی،تهران،انتشارت سمت، چاپ اول.1383حافظ نیا، محمدرضا و مراد کاویانی راد،) (8

کاران)     (9 له و هم ــرا ندی ،نصـ عات ملی       1399داودو ناز بل م قا تأثیرات مت لت  -(  قه ای بر دو ناقص در    -منط لت ســـازی  م

 ،بهار.4،شماره16لی،سال عراق،فصلنامه مطالعات بین المل

(: جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا، ترجمة درّه میر حیدر، چ چهارم، 1374درایسدل، آالسدایر، بلیک، جرالداچ)   (10

 المللی وزارت امور خارجه.دفتر مطالعات سیاسی و بین

امی،چاپ اول،تهران،انتشــارات ( فرهنگ اصــطالحات جغرافیایی ســیاســی  نظ1385روشــن،علی اصــغرو نوراهلل فرهادیان،) (11

 دانشگاه امام حسین )ع(.

سین)    (12 سیای جنوب غربی،    1388سلیمی،ح سیای جنوب غربی به عنوان یک منطقه؟ تحلیل قابلیت اطالق منطقه به آ ( آ

 (15)پیاپی  2شماره  1388فصلنامه ژئوپلیتیک 

ملت سازی، فصلنامه  -ظر بحران دولتمذهبی در خاورمیانه عربی از من -( خشونت های قومی1399سردار نیا،خلیل ) (13

  مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسالم  سال دوم، شماره اول، بهار

مرداد « (ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه و چالش ایران و امریکا، اطالعات سیاسی  اقتصادی    1388سمیعی اصفهانی،علیرضا )    (14

 .263،264و شهریور،شماره

ضا،کیانی،امر      (15 صفهانی،علیر سامنازعه)نمونه پژوهی         1394ان)سمیعی ا شورهای پ سازی در ک شدن و دولت ملت  (جهانی 

 پاییز16، شماره 5عراق( دوره 

ملت سازی بین المللی و خشونت سیاسی در عراق جدید،         -( دولت1392سمیعی اصفهامی،علیرضا، نوروزی نژاد، جعفر )    (16

 و زمستان ، پاییز1پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل، سال دوم، شماره 
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ــینایی،وحید ) (17 ــلنامه   -( فرآیند ناتمام دوات1395س ــد ماندگی همرایی منطقه ای در خلیج فارس،فص ــازی و از رش ملت س

 ، بهار  5دولت پژوهی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،سال دوم، شماره 

ــالحی،حمید ) (18 ــالمی ایران ) 1390ص ــبات راهبردی امارات متحده عربی با جمهوری اس ــلنا2011-2000( مناس مه (، فص

 مطالعات راهبردی، سال چهاردهم، شماره اول، بهار

 "ســازی در غرب آســیا و آفریقا قابل جســتجو در ســایت    ملت -(آمریکا و طرح دولت1393فرهادیان، محمدحســین)  (19

http://tabyincenter.ir 

الملل: چارچوبی تحلیلی برای فهم و مطالعه سازی و نظریه روابط بین سازی، ملت دولت( 1388قوام،عبدالعلی،زرگر،افشین)  (20

 ها،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقاتملت -جهان دولت 

 ( بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی، چاپ هجدهم.1387عالم، عبدالرحمان،) (21

فصــلنامه   /138 دولتســازی در قفقاز جنوبی: شــکســت ها  ها و موفقیت،( 1391کرم زاده،مســلم،خوانســاری فرد،فهیمه) (22

 ، تابستان .78آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 

 (جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی،تهران،سمت،چاپ اول.1381مجتهد زاده،پیروز،) (23

حمیدرضا ملک محمّدی نوری، دفتر  (کشورها و مرزها در منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس، ترجمه  1387مجتهدزاده، پیروز) (24

 مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران.

ــجاد )  (25 ــادکی، س ــادق، پاش ــاختارهای ژئوپلیتیکی  1392یحیی پور،محمدص ــالمی بر س ( تحلیل چارچوب های بیداری اس

 2، شماره 5خاورمیانه، نگرش های نو در جغرافیای انسانی )جعرافیای انسانی(، دوره 

ــامره و همکا (26 ــلنامه جغرافیایی 1398ران)یعقوبی،سـ ــیا، فصـ ( تبیین الگوی همگرا یی  منطقه ا ی؛ مورد: جنوب غرب آسـ

 ، پاییز .63پژوهشی، سال شانزدهم، شماره  –سرزمین، علمی 

27( Lukitz, Liora (1995). Iraq: the search for national identity. London: Frank Cass 
28( Wimmer, A. (2003). Democracy and ethno religious conflict in Iraq. Survival, 45(4) 

https://medisf.traasgpu.com 

  

http://tabyincenter.ir/
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 بنیان های ژئوپلیتیکی خشونت سیاسی، مطالعه ی موردی: سوریه

 جواد دهقانی -2مژگان قانع ،-1

  دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس1

 مدرس تربیت دانشگاه سیاسی جغرافیای دکتری دانشجوی2

 

 چکیده

که کشور سوریه وارد یک خیزش و بحران شدید سیاسی شد به تدریج اعتراضات به سمت شورش، جنگ داخلی و  2011از سال 

خشونت های سیاسی و تروریسم هدایت شد. وضعیتی که تاکنون به مثابه ی آتش زیر خاکستر فعال است در این نا امنی و خشونت 

آواره شدند زمینه های تاریخی، فرهنگی، تمدنی، محیطی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  ها که هزاران نفر  از مردم سوریه کشته و یا

بی تاثیر نبوده است اما به نظر می رسید با توجه به ماهیت خشونت ها و تداوم دوگانه های ناسازگار سرکوب ـمقاومت و انکارـ 

ر سوریه بیش از هر چیز تاثیر گذار بوده است. مقاله ی شناسایی، جنگ و صلح  تا کنون بنیان های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی کشو

تحلیلی و با روش یافته های کتابخانه ای، اسنادی، رویدادی و... به دنبال شناسایی، تبیین و تحلیل مهم  _حاضر با رویکرد توصیفی

عیت سرزمینی، نظام سیاسی ترین بنیان های ژئوپلیتیکی موثر بر خشونت سیاسی در سوریه است فرض مقاله بر این است که موق

حاکم، رقابت قدرت های منطقه ای، تنوع قومی و مذهبی با پشت پرده ی حمایت های خارجی از آنها بیش از هر عامل دیگری در 

افسار گسیختگی، سرکوب و خشونت بر اعتراضات موثر بوده است در نهایت یافته  ها نیز نشان داد بار استراتژیکی منطقه و کشور 

در همسایگی دریای مدیترانه، ضعف در ساختارهای سیاسی حاکم، تنوع  و ترکیب نا یکدست قومی، نژادی و هویتی سرکوب سوریه 

 شده، در کنار رقابت قدرت های نامتوازن منطقه، پیدایش و تداوم خشونت های سیاسی را در سوریه موجب شده است.  

 سیاسی، جنوب غرب آسیا، سوریهبنیان های ژئوپلیتیکی، خشونت، خشونت کلید واژه :  
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 مقدمه-1

نظام های   2011به دنبال شکل گیری جنبش های اجتماعی و تحوالت جدید در منطقه جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا در سال 

دیگر سیاسی با چالش های جدی در حوزه ی بی ثباتی و نا آرامی روبرو شدند در این میان وضعیت کشور سوریه بعضا متفاوت از 

بود، تداوم و تشدید اعتراضات و نارضایتی های اولیه در این کشور به درگیری مخالفین با دولت، بی ثباتی و همچنین مداخله   کشورها

خارجی ها در امور داخلی این کشور و در نهایت کشیده شدن دامنه ی اعتراضات به خشونت های سیاسی و ترویستی انجامید 

آوردن نوعی فشار و زور فیزیکی از سوی یک نهاد، یک فرد یا یک گروه بر نهاد، فرد یا  توان به واردمی را از نوع سیاسی خشونت».

« کندرو خشونت همواره در برابر میل، اراده و آزادی قرار دارد و به نوعی حدود آنها را تعیین میاز این گروهی دیگر دانست 

انقالب، شورش، تنش، سرکوب، ترور، اعدام، کودتا و... انجام می شود. گستردگی و (که به اشکال گوناگون جنگ، 15:1378)فکوهی،

پایداری این خشونت ها در سوریه نشان می دهد بر خالف تعداد زیادی از تحقیقاتی که در حوزه ی زمینه های اعتراضات و خشونت 

باشد متاثر از عوامل و عناصر بنیادین جغرافیایی و ها نوشته شده است بیش از آن که متاثر از عوامل و وضعیت های گذار سیاسی 

ژئوپلیتیکی است. بنیان های ژئوپلیتیکی به سبب ارزش های باالیی که برای طرفین نزاع و کشمکش دارند و تامین کننده ی منافع 

اوم خشونت های سوریه در سطوح چهارگانه فرهنگ، سیاست، اقتصاد و امنیت برای بازیگران است نقش به سزایی در شکل گیری و تد

از آغاز شکل گیری اعتراضات داشته است در نظریه های فشار، منابع و اکولوژیکی خشونت نیز به خوبی تعریف می کند که چگونه 

 عوامل و متغیر های با ماهیت ژئوپلیتیکی شکل تقابل، اعتراضات و درگیری و خشونت های سوریه را باعث و تداوم بخشیده است.
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ستا نویسنده به دنبال پاسخ دادن به این سوال اساسی است که عوامل بنیادین ژئوپلیتیک شکل گیری خشونت سیاسی در همین را

در سوریه و تداوم آن تاکنون کدام بوده است؟ و در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح شده است که موقعیت سرزمینی، ضعف 

تنوع قومی و مذهبی به همراه حمایت های خارجی از آنها بیش از هر عامل  ملت سازی، مداخله ی قدرت های منطقه ای،_در دولت

 دیگری در شکل گیری خشونت های سیاسی و پایداری آن در بحران سوریه نقش ایفا می کند.

 

 

 

 روش پژوهش -2

ای سیاسی در سوریه در تحقیق حاضر روابط بین دو متغیر بنیان های ژئوپلیتیکی به عنوان متغیر مستقل و شکل گیری خشونت ه 

تحلیلی و با _به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به ماهیت کیفی پژوهش به روش توصیفی 

رویدادی و اینترنتی به بررسی، تبیین و تحلیل ارزش ها و بنیان های _استفاده از منابع و مطالعات تاریخی، کتابخانه ای، اسنادی

( تا 2011ک کشور سوریه در شکل گیری بی ثباتی، نا امنی و خشونت های با ماهیت سیاسی این کشور از زمان آغاز بحران)ژئوپلیتی

به کنون پرداخته ایم. روش پژوهش کیفی از اطالعات و داده های تاریخی، توصیفی و تجربی استفاده می کند)دهقان، کتابی و جعفری 

ه سعی دارند به درک اوضاع و احوال فرایندهای پیچیده ی اجتماعی نایل آیند )حافظ ( پژوهشگران این حوز10:1396نژاد، 

 (.1396:38نیا،

 مفاهیم نظری-3

 بنیان های ژئوپلیتیک: -3-1 
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پیش از این که بنیان های ژئوپلیتیک را تعریف کنیم الزم است که تعریفی از ژئوپلیتیک را مبنا قرار دهیم. ژئوپلیتیک از نظر ماهیت 

وضوعی از زمان وضع آن دچار شناوری بوده و دیدگاهها تاکنون بر سر ماهیت، موضوع و تعریف آن متفاوت بوده است. برداشت و م

های متفاوتی از زمان وضع آن از سوی متفکرین و اندیشمندان سیاسی و دانشگاهی صورت گرفته است که هر کدام با نگرشی خاص 

داخته اند. در فرهنگ نامه ی الروس از ژئوپلیتیک به عنوان علم نام برده شده است و آن به چیستی و تعریف عمومی این مفهوم پر

(. دکتر محمد حسین 22،1396را علم مطالعه ی روابط میان جغرافیای کشورها، و سیاست آن کشور تعریف می ـ کند)حافظ نیا، 

تفاده از دانش جغرافیا در حمایت و جهت دادن به سیاست گنجی تعریف هاوس هوفر را از ژئوپلیتیک می پذیرد که ژئوپلیتیک هنر اس

ژئوپلیتیک به عنوان »(. سائل برنارد کوهن در تعریف ژئوپلتیک می نویسد:4:1396دولت هاست)گل کرمی، کریمی پور، متقی، ربیعی، 

«) ز سوی دیگر تعریف می شودتحلیل تعامل میان زمینه های جغرافیایی و دیدگاههای مرتبط با آن از یک سو و فرایندهای سیاسی ا

ژئوپلیتیک عبارتست از مطالعه توزیع جغرافیایی قدرت بین کشورهای جهان، به ویژه » (. پیتر تیلور  نیز می گوید43:1389کوهن، 

بنابراین اصالت دادن به جغرافیا،  (.38:1397گل کرمی، کریمی پور، متقی و ربیعی، «) رقابت بین قدرت های بزرگ و اصلی است

درت و سیاست فصل مشترک غالب صاحبنظران و اندیشمندان حوزه ی ژئوپلیتیک به این رشته از دانش بشری است. اگرچه هر ق

کدام سعی می کنند بر یکی از ابعاد مفهومی آن تمرکز کنند و از رهگذر دیدگاه خاصی به تعریف این مفهوم بپردازند. با این حال به 

حافظ نیا از ژئوپلیتیک که در قالب یک مفهوم ترکیبی تبیین شده است از جامعیت نسبی نظر می رسد تعریف دکتر محمدرضا 

برخوردار باشد که ژئوپلیتیک را ترکیب سه عنصر جغرافیا، سیاست و قدرت، الگوهای رفتاری گروههای متشکل انسانی از جمله ملت 

لذا پژوهش حاضر با این رویکرد به تعریف بنیان های (. 48:1396ها و دولت ها را نسبت به یکدیگر تعریف می کند)حافظ نیا،

 ژئوپلیتیکی می پردازد و یافته های خود را منطبق بر آن جمع آوری و سپس به تعریف و تبیین بنیان های ژئوپلیتیکی می پردازد.

کنشی سه عامل جغرافیا، سیاست، بنیان های ژئوپلیتیکی عبارتست از آن دسته از متغیرها و عناصر با ارزش، متاثر از ترکیب و بر هم 

( این عناصر در شکل گیری و تداوم الگوها 15:1390قدرت به گونه که نه مطلقا سیاسی باشد نه مطلقا جغرافیایی)حسین پور پویان، 

از:  و اشکال روابط بازیگران سیاسی در هر سطحی)محلی، منطقه ای و جهانی( نقش مهمی ایفا می کند. که مهم ترین آنها عبارتند
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بار استراتژیک منطقه و موقعیت راهبردی کشورها، نظام سیاسی حکومت، ساختار قومی، نژادی، مذهبی و نفوذ قدرت های منطقه 

 ای با حمایت های پشت پرده و نامحسوس جهانی.

 خشونت سیاسی: -3-2

رفتار خشونت آمیز تلقی می ـ شود  هر گونه رفتار یا کنش آگاهانه که با هدف وارد نمودن آسیب به یک پدیده  صورت می گیرد

 خواه می خواهد فیزیکی باشد خواه روانی.،اما از نقطه نظر پژوهشگران سیاسی خشونت عبارتست از:

پرخاشگری، تحمیل اراده خود بر دیگران، پیشبرد هدف و قصد با توسل به زور، گفتار و رفتار آزار دهنده، حرکت قهر آمیز ناشی از 

(. که بعد فیزیکی 41:1378از محدوده و قوانین و قواعد( و نیز اعمال نیروی جسمانی یا بدنی است ) فکوهی، اراده ی خاص )خارج 

و جسمی آسیب مورد تاکید است. اگرچه باید گفت در اغلب موارد ترکیبی چندگانه از ابعاد مختلف خشونت است که آسیب یا صدمه 

سیاسی گونه ای از خشونت است که موضوع اصلی آن قدرت سیاسی است چه بر سر را به دنبال دارد اما به لحاظ زمینه ای، خشونت 

 دستیابی به قدرت، چه بر سر اعتراض و نابود کردن یک قدرت و چه بر سر حفظ  و تداوم بخشیدن به یک قدرت باشد. 

بر نهاد، فرد یا گروه دیگر دانست که  بنابراین می توان خشونت را نوعی فشار و زور فیزیکی از سوی یک نهاد، یک فرد و یا یک گروه 

 (.42:1378هدف آن وادار کردن نهاد یا افراد به انجام کاری بر خالف میل و اراده شان است )فکوهی،

خشونت انواعی دارد یکی از این انواع خشونت، خشونت سیاسی است.خشونت سیاسی عمدتا با بی ثباتی سیاسی نیز هم معنی می 

ی، شورش، ترور، خشونت، مرگ براثر خشونت، اعتصاب و تظاهرات است در همه این طیف ها  افراد جامعه دانند، شامل جنگ چریک

به دنبال تغییر و دگرگونی اساسی در جامعه هستند که برای رسیدن هدف از هر ابزاری استفاده می کنند نظیر بسیج نیروها، خشونت 

کودتا، شورش، جنبش و...که از جمله این پدیده ها هستند )اصغری نیاری و و حتی سالح و تبدیل به اشکالی جدید مانند انقالب، 

 (.1397:15محمود اوغلی،
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مبتنی بر داده های عملیاتی نیز خشونت سیاسی عبارتست از جنگ داخلی، تروریسم و نا به سامانی داخلی، منظور از جنگ داخلی   

ست به تغییر رژیم و تقسیم آن منجر شود تروریسم نیز یکی از مفاهیم تضاد نظامی بین دولت، و سازمانهای شورشی است که ممکن ا

 (.7:1388نا به سامانی داخلی نیز شامل تظاهرات و اعتصاب و تخریب است )قاراخانی،مبهم خشونت است 

ی و منابع بیش یکاز میان همه ی نظریه هایی که در حوزه ی خشونت سیاسی اجتماعی بطور اعم وجود دارد نظریه های فشار، اکولوژ

 از نظریه های دیگر شکل گیری خشونت اجتماعی و سیاسی را تبیین می کنند. 

نظریه فشار مدعی است تضاد بین اهداف و ابزارها است که باعث شکل گیری خشونت می شود مرتن اندیشمند نظریه فشار معتقد  

نداشته باشند احساس فشار می کنند در نتیجه راههای غیر است وقتی افراد ابزارهای مشروع برای رسیدن به اهداف را در اختیار 

 (.165:1387قانونی و نامشروع را برای رسیدن به اهداف خود بر می گزینند )علمی، تیغ زن و باقری، 

در نظریه منابع بر محرومیت اقتصادی اجتماعی از سوی ساختارها و افراد تاکید می کند و معتقد است افراد و گروهها که در  

 محرومیت اقتصادی و اجتماعی به سر می برند مستعد رفتارهای خشونت آمیز هستند. 

در نظریه اکولوژکی نیز تاثیر عومل محیطی و اجتماعی بر شکل گیری خشونت مورد تاکید است که ناظر بر سطح های مختلف فردی 

جامعه، دسترسی به ابزارهای خشونت، سیاست  تا ساختارهای کالن سیاسی و اجتماعی است. عوامل محیطی نظیر فرهنگ و ساختار

های کالن اجتماعی و اقتصادی، به کارگیری نیروهای قهریه پلیس و نیروهای نظامی علیه شهروندان برای برقراری نظم و امنیت در 

 (.66:1395شکل گیری خشونت تاثیر گذار هستند )قادر زاده و قادری،

 سوریه: -3-3

کیلومتر مربع وسعت، هشتاد و هفتمین کشور از نظر وسعت است که در منطقه  جنوب  185180کشور سوریه با مساحتی حدود 

غرب آسیا و در همسایگی دریای مدیترانه و لبنان در غرب، عراق در شرق و جنوب شرقی، اردن در جنوب، فلسطین در جنوب غربی 

 یترانه در کل آب و هوایی گرم و خشک دارد.واقع شده است. سوریه به لحاظ اقلیمی به جز در برخی نواحی مشرف به مد
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      https://www.hamshahrionline.ir(: موقعیت جغرافیایی سوریه در جنوب غرب آسیا  منبع:    1نقشه شماره)

 

   http://www.kaums.ac.ir(: موقعیت سوریه در رابطه با همسایگان    منبع:        2نقشه شماره) 

کشور سوریه که در گذشته شامات گفته می شد به سبب موقعیت شاهراهی و ارتباطی که در طول تاریخ داشته است همواره شاهد 

بوده است که باعث منحصر به فرد شدن بافت جمعیتی این کشور حضور و عبور گروههای تجاری، دینی، فرهنگی و نژادی مختلفی 

https://www.hamshahrionline.ir/
https://www.hamshahrionline.ir/
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هجری قمری در نتیجه ی حمله مسلمانان و فتح آن، سوریه سرزمین طرفدران دو آیین مسیحی  16تا  13شده است. در سالهای بین 

یه مناطق سه گانه قومی و مسلمان که از قبل وجود داشتند شد، تحت تاثیر سیاست های استعماری فرانسه در دوران اشغال سور

مذهبی در سوریه شگل گرفت علوی ها در شمال غرب به مرکزیت الزقیه، جنوب مأمن دروزی ها و اهل سنت هم در دمشق، سیاستی 

که هر گونه تهدید بالقوه ناسیونالیسم عربی را از بین می برد، از ویژگی عمده اغلب کشورهای خاورمیانه تنوع قومی فرقه ای و قبیله 

است و این باعث شده این کشورها در درون از نظر امنیتی متزلزل شده و در ایجاد یک هویت فراگیر ملی دچار مشکل شوند لذا  ای

   (.148-144وحدت اجتماعی شکل نگرفت )

 حدود عرب، درصد90 تا 87 حدود قومیتی نظر  از که است بوده نفر میلیون 22 حدود کشور این تا قبل از شروع بحران، جمعیت 

 کشور این جمعیت درصد 74 حدود نیز مذهبی نظر از همچنین بوده اند، ارمنی ها و ترک ها درصد 3 حدود کرد و درصد10 تا 7

بوده اند  مذاهب سایر و ها دروزی نیز درصد 3 حدود و مسیحیان درصد10 حدود شیعیان، و علویان درصد 13 حدود تسنن، اهل

سال اخیر اکثر پست های کلیدی و حساس دولتی را در دست دارند، در حالی که  40ها در (. علوی 52: 1399)بیات و دیگران، 

اکثریت عرب های سنی، نه تنها در سیستم سیاسی سوریه مشارکت واقعی نداشتند، بلکه بارها توسط رژیم حاکم سرکوب می شدند. 

اری در سوریه برخوردارند و با توجه به گرایشات سکوالر، مسیحیان سوریه که اکثرا تاجر پیشه هستند، از نفوذ باالی اقتصادی و تج

 (.114: 1397توانسته اند همپای علویان رشد و پیشرفت نمایند )نواختی مقدم و ببری، 

 1930و  1920های  دهه در آتاتورک کمال نیروهای سرکوب از فرار به منظور کردها نیز به عنوان بزرگترین گروه اقلیت سوریه،

 که می کنند استدالل امر، این از به استفاده بنا نیز سوریه دولت. شدند ساکن حسکه در عمدتا و گریخته سوریه به کیهتر میالدی از

 سوری شهروند به عنوان آنها پذیرش به حاضر اواخر همین کرده اند و تا مهاجرت سوریه به که هستند ترکیه ای سوریه کردهای همه

 این در و یافته اسکان کرد، عشایر از بسیاری نوزدهم قرن اواخر تا آن از پیش درحالی که نبود؛ آنها به سوریه ای اعطای هویت و

 (.131و  130: 1394بوده اند )دولت آبادی و رحیمی دهگالن،  زراعت مشغول منطقه
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 (: پراکنش قومی و مذهبی کشور سوریه3نقشه شماره)

 /http://roikard.blogfa.com :منبع

 سوریه: تاریخ کشور-3-4

نام سوریه را نخستین بار فرانسوی ها پس از فروپاشی عثمانی بر آن نهادند. سرزمینی که بخشی از شام محسوب می شد، محلی برای 

م با  1799سکونت اقوام اموری، آرامی، آشوری و در سده های بعدی ممالیک و سرانجام ترکان عثمانی بود. تاریخ معاصر سوریه از 

توسط ناپلئون شروع می شود. وجود مسیحیان و آزار آنها توسط دولت عثمانی راه مداخالت بیش از پیش دولت فتح مصر و سوریه 

 های اروپایی را فراهم نمود.
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پادشاهی مستقل سوریه تحت رهبری ملک فیصل پسر شریف حسین اعالم شد، اما متفقین آن را به رسمیت نشناختند 1918در سال 

 1936د میلسون این کشور را به تصرف درآوردند و سوریه و لبنان تحت قیومیت فرانسه درآمدند. در سال و نیروهای فرانسوی در نبر

تحت تاثیر شورش ها و اعتراضات، فرانسه پذیرفت استقالل نسبی سوریه را به رسمیت بشناسد، با این حال فرانسوی ها نیروهای خود 

فرانسوی ها به دنبال  1946خود در این کشور ادامه دهند در نهایت در اوایل سال  را در سوریه نگه داشتند تا همچنان به اعمال نفوذ

درخواست اعضای شورای امنیت نیروهای خود را از سوریه خارج کرد و استقالل این کشور به رسمیت شناخته شد 

(leukefeld,2011). 

پیکو سرزمین -یک قرارداد مخفیانه بنام قرارداد سایکس بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی فرانسه و انگلیس طی

فرانسه و  1936در سال (.histoty.comهای عربی را بین خود تقسیم کردند فرانسوی ها کنترل سوریه و لبنان را بدست گرفتند)

غال کردند  تا این که سوریه سوریه بر سر استقالل سوریه مذاکره کردند اما در طول جنگ جهانی دوم فرانسوی ها باز هم سوریه را اش

 رسما به یک کشور مستقل تبدیل شد. 1946در سال 

پس از استقالل، عواملی مانند مرزبندی های مصنوعی و تحمیلی از سوی انگلستان و فرانسه، منجر به سوق یافتن جنبش های پان 

بی و سوسیالیستی، مهم ترین مصداق آن عربی به سمت چپ گرایی و سوسیالیسم شد؛ تشکیل حزب بعث در سوریه با دو رکن عر

است؛ این حزب با دامن زدن به تفکرات و آرمان های انقالبی، عدالت طلبانه، ضد غربی و ضدیت با فئودالیسم موفق گردید در بیشتر 

(. در سال 118: 1395 جامعه که از طبقات پایین بودند، نفوذ کرده و در رقابت با دیگر احزاب از آنان پیشی یابد )سردار نیا و کیانی،

، در نتیجه ی وحدت سوریه و مصر، جمهوری متحد عربی تشکیل شد، اما این اتحاد آن گونه که رهبران سوریه امید داشتند 1958

ثمر بخش نبود. همه سوری ها با سیاست های بعثی ها موافقت نداشتند و درگیری های محلی میان حامیان اصالحات سوسیالیستی 

روتمند شهری و زمین داران خواهان حفظ قدرت در می گرفت. از طرفی دیگر، ناصر منافع سوریه را تحت الشعاع منافع و بازرگانان ث

، کودتایی 1963(. حزب بعث در سال 41: 1391پایان پذیرفت )صالحی،  1961مصر قرارداده بود و در نتیجه این اتحاد در سال 

(. این اتفاق هم زمان بود با روی کار آمدن بعثی ها 118: 1395دار نیا و کیانی، صورت داد و قدرت را در سوریه بدست گرفت )سر
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بعث  1970تا  1963از سال  . (nationsonlin.org) در عراق و در سوریه که از آن به عنوان انقالب بعث نیز نام برده می شود

ترقی خواه ها و ملی گرا ها شدیدتر بود  سوریه صحنه کشمکش و مخالفت های مختلف بود که از میان آنها، مبارزات بین

(britannica.com.)  حافظ امین برکنار شد و ژنرال صالح جدید با کودتا حکومت را به دست گرفت. او از فلسطین  1966در سال

د. لذا و شوروی حمایت می کرد و مخالف سر سخت اسرائیل بود اما ملی گرایان طرفدار بعث ملی به رهبری حافظ اسد مخالف بودن

که حافظ اسد به قدرت رسید به صورت  1971از سال (. nationsonlin.orgدر کودتایی مالیم حافظ اسد جای او را گرفت )

ناخواسته با سیاست های خود باعث به وجود آمدن شرایطی شد، فقدان آزادی و شفایت سیاسی در تصمیم های سیاسی و استراتژیک، 

فساد گسترده شده بود، شرط علوی بودن و تنها بعثی بودن برای حضور در منصب های سیاسی صرف اعتماد به نزدیکان که موجب 

موجب گسترش مخالفان سیاسی شد که مسیحیان برکنار و علویان روی کار می آمدند. مخالفان اسد شامل کمونیست ها، ناسیونالیست 

و سرکوب اخوان  1979تا  1985ه و تند می شد مانند های عرب و اخوان المسلمین بودند گاهی درگیری های بین آنها مسلحان

هزار نفر کشته و باعث عمیق تر شدن اختالفات اجتماعی، قومی، مذهبی و قبیله ای شد. از سال  40تا  17المسلمین که بیش از 

به وجود آمد و نظام  تغییراتی در قانون اساسی 2012نظام حکومتی سوریه تک حزبی و الئیک بود تا این که در سال  2011تا  1963

 چند حزبی جایگزین شد.

 بنیان های ژئوپلیتیک کشور سوریه-4

 بار استراتژیک منطقه و موقعیت راهبردی سوریه -4-1

جنوب غرب آسیا همواره نقشی کلیدی و استراتژیک در تحوالت سیاسی، صلح و ثبات، و اتخاذ قدرت های جهانی ایفا کرده است این 

منطقه ی منحصر به فرد جغرافیایی که به اشتباه خاورمیانه گفته می شود قلمرویست در مرکز سه قاره ی آسیا، افریقا و اروپا و 

ریای سیاه، دریای مدیترانه، و اقیانوس هند با گذرگاه های مهم و راهبردی، گذشته از این موقعیت همسایگی خطوط ساحلی منحنی د

حساس جغرافیایی، منطقه ی جنوب غرب آسیا کانون پیدایش سه دین بزرگ یکتا پرستی، زیستگاه تنوع کثیری از اقوام، نژادها و 

مهد شکل گیری نخستین تمدن های بزرگ انسانی بوده است  که امروز  مذاهب و آیین ها بوده است. عالوه بر این، جنوب غرب آسیا
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به سبب افزوده شدن مزیت های تولید ، تامین و توزیع انرژی در حوزه ی نفت و گاز اهمیت فوق العاده ای برای بازیگران سیاسی 

یترانه و همسایگی با کشورهای فلسطین پیدا کرده است. کشور سوریه با قرار گرفتن در این منطقه مشرف بر سواحل شرقی دریای مد

اشغالی، لبنان، ترکیه و عراق و اردن به لحاظ تاریخی و جغرافیایی اهمیت ویژه ی ژئوپلیتیکی پیدا کرده است. نخست این که سوریه 

قال انرژی نفت در موقعیت دماغه ی اتصال سه قاره و داشتن سواحل طوالنی با مدیترانه نقش مهمی در  امنیت نظامی، تجارت و انت

و گاز به همسایگان خود و اتصال فروش کاال در جنوب روسیه در مسیری کوتاه به شمال آفریقا و جنوب اروپا  ایفا می کند این 

موضوع همواره توجه و طمع قدرت های منطقه ای و جهانی را بر انگیخته است که از این فرصت برای تامین منافع خود در حوزه ی 

سال و الذقیه به ایران )طبق توافق سال  49ی تجارت استفاده کنند واگذاری بندر مهم طرطوس به روسیه به مدت  امنیتی و توسعه

. در سواحل مدیترانه ی سوریه، گواهی بر این ادعاست در نشست سه جانبه ی همکاری حمل ((www.dw.comبا بشار اسد(  97

بصره  نیز رسانه -اتصال ریلی بندر امام خمینی به بندر الذقیه از طریق شلمچه گزارش 98و نقل ایران، عراق و سوریه در دهم تیرماه 

 ای شد. 

(که این اهمیت 125:1391به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه مسائل سیاسی سوریه بزرگترین کشور کوچک جهان است )رجبی،

واقع شدن در منطقه استراتژیک جنوب غرب آسیا، نقطه راهبردی ناشی از چند عامل مهمی جغرافیایی و ژئوپلیتیکی است از جمله؛ 

کیلومتر ساحل و قرار گرفتن در حاشیه دریای مهم مدیترانه،  186اتصال سه قاره ی مهم، آسیا، اروپا و آفریقا، برخورداری از 

ورداری از امن ترین ( برخ5:1393برخورداری از منابع غنی نفت و گاز و تامین نیازهای نفتی کشورهای حاشیه )کوهکن و تجری،

طرف دیگر تنها کشوری است که دارای ارتش  El-Hokayem: 2007,44).)موقعیت استراتژیک در روابط بین اعراب و اسرائیل

 (.5:1393کالسیک عربی در منطقه است که توانایی آن را دارد که امنیت اسرائیل را در معرض خطر قرار دهد )کوهکن و تجری،

 : نظام سیاسی حکومت-4-2

رژیم سیاسی سوریه در دوران حافظ اسد و نیز در دوران حکومت بشار اسد تا زمان وقوع بحران در سوریه، در زمره رژیم های تک 

حزبی و بسته می گنجد. در سوریه، قدرت عمال در اختیار حزب بعث این کشور بوده است، از نظر ساختار سیاسی، رئیس جمهور 
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س قوه مجریه محسوب می گردد و عزل و نصب نخست وزیر و دیگر اعضاء کابینه را در انحصار خود باالترین مقام رسمی کشور و رئی

دارد. کاندیداتوری رئیس جمهور، توسط مجلس خلق و بنا به پیشنهاد رهبری حزب بعث اعالم  می گردید و مردم طی یک رفراندوم 

پارلمانی سوریه نیز کرسی ها به گونه ای تقسیم شده بود که از برای تأیید رئیس جمهور پیشنهادی شرکت می کردند. در انتخابات 

کرسی در اختیار بعث قرار گرفته بود و ما بقی کرسی ها به دیگر احزاب جبهه ترقی خواه ملی  231کرسی نمایندگی مجلس،  250

یار دارد. به طور کلی نظام حکومتی و افراد مستقل داده شده بود. مطابق قانون اساسی، رئیس جمهور حق انحالل مجلس را نیز در اخت

سوریه به رغم داشتن عنوان جمهوری، همچون یک حکومت نظامی عمل می نماید که اقتدار تقریبا مطلق را به رئیس جمهور داده 

 1963است و شهروندان علی رغم داشتن حق رأی، حق تغییر حکومت خود را ندارند.، بر اساس قانون وضعیت اضطراری که از سال 

ر سوریه آغاز شده است، کنترل نامه ها، نشریات، کتب، وسایل ارتباط جمعی، محدود سازی اقامت، عبور و مرور و نقل و انتقال در د

ساعات محدود و مشخص، ضبط هر نوع اموال منقول و کنترل نمودن شرکت ها، مؤسسات و محدودیت شدید در اعمال تجمعات 

اقدامات با استناد به وضعیت جنگی بین این کشور و اسرائیل و همچنین تهدیدات گروه برای حکومت مجاز شمرده شده بود. این 

، 2012(. در اصالحات قانون اساسی در سال 31و  30: 1392های تروریستی به حدود نیم قرن تداوم یافت )دولت آبادی و دیگران، 

ن ساختار سیاسی این کشور تأکید شد، اگر چه در قانون اساسی کشور حذف گردید و بر چند حزبی بود "سوسیالیسم"عبارت 

بر نام رسمی کشور باقی ماند و بر هویت عربی سوریه تأکید گردید. همچنین اگر چه دوران ریاست جمهوری  "عربی"همچنان پیشوند 

ئیس جمهور اختیارات ساله محدود شد و انتخاب وی از رفراندوم به انتخابات با چند کاندیدا تبدیل شد، اما کماکان ر 7به دو دوره 

 (.Syrian Arab Republic's Constitution of 2012دوران ریاست جمهوری خود را حفظ نمود )

 بازیگری قدرت های نامتوازن منطقه ای-4-3

 اسرائیل -4-4

ه ی اختالفات سوریه بعد از پایان چنگ جهانی دوم با موجودیتی جدید با مرزهای نامشخص بنام اسرائیل روبرو شد که ریشه ی عمد 

با اعراب از جمله سوریه از همین جریان آغاز شد از آنجا که این کشور تازه تاسیس مرزهای روشنی نداشت بنابراین درگیری های 
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بزرگی بین اعراب و اسرائیل رخ داد که در نهایت با دخالت سازمان ملل متحد به توافق آشتی را امضا کردند آخرین کشور از بین 

توافقنامه را پذیرفت در نتیجه مرزهای موقتی بین سوریه و اسرائیل شکل گرفت  1949درگیر سوریه بود که در سال  کشورهای عربی

و منطقه ی حائلی به عنوان منطقه ی عاری از صالح نیز بین دو کشور به وجود آمد به تدریج اسرائیل به دلیل نقض توافقنامه و تجاوز 

ری بین اعراب و اسرائیل درگرفت که اسرائیل توانست مناطق جوالن سوریه را تصرف کند جنگ دیگ 1967به خاک سوریه در سال 

( 11:1391باز هم جنگ دیگری بین اعراب و اسرائیل درگرفت که سوریه نتوانست جوالن را پس گیرد )روحانی فرد، 1973در سال

جنوبی خود است که تاکنون ادامه داشته است به بازپس گیری جوالن از مولفه های محوری درگیری سوریه در دشمنی با همسایه 

زعم اسرائیل نیز سوریه رادیکال ترین دشمن به حساب می آید چرا که با امضای قرارداد صلح با مصر که طی ماههای اخیر بسته شد 

ونالیسم عربی، خیال اسرائیل تا حدودی از دشمنی مصر راحت شده است اما موقعیت سوریه همچنان به عنوان قلب تپنده ی ناسی

نزدیکی خاص آن به فلسطین و لبنان، و پیچیدگی مسائل مرزی الینحل با اسرائیل، چالش های موجود دولت را تداوم بخشیده 

 (. و زمینه ساز بسیاری از جنگ و خشونت های داخلی دو کشور بوده است.2:1392)رابینویچ، ترجمه براتی 

ت خود در منطقه و با هدف ایجاد نظم ژئوپلیتیک در برابر رقبای منطقه ای خود از از سوی دیگر اسرائیل به منظور حفظ موقعی 

جمله ایران و سوریه همواره در صدد افزایش وزن ژئوپلیتیکی خود بوده تا دست برتر را در معادالت منطقه و تامین منافع خود داشته 

ن است که اسرائیل را به یک قدرت منطقه ای تبدیل کند این به عنوان یک طرح راهبردی اسرائیلی به دنبال ای "اینان"باشد طرح 

 (.86:1392طرح از طریق بالکانیزه کردن کشورهای عربی باز ترسیم می شود )التیامی نیا،

 عربستان -4-5

ر و که رسما سوریه از استعمار فرانسه خارج شد منطقه به دو بخش عراق و اردن هاشمی از یک سو و مص  بعد از جنگ جهانی دوم

( عربستان سعودی 5:1393عربستان از سوی دیگر تقسیم شده بود بنابراین الحاق سوریه به هر طرف مزیتی مهم تلقی می شد )نجات،

از این فرصت استفاده می کند و از طریق حمایت های مالی و سیاسی به تقویت جبهه های هم سو در سوریه می پردازد در سال 

ولوژیک بین کشورهای عربی که از حمایت مخفی دو قطب شوروی و آمریکا و بریتانیا برخوردار بودند با تشدید رقابت های ایدئ 1955
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عربستان در کنار مصر و سوریه دست به تشکیل ائتالفی در مقابل ائتالف عراق بریتانیا و آمریکا زدند در واکنش به این توازن ها مصر 

شکیل دادند در نتیجه این امر عربستان هراسناک شد و با اردن ائتالف کرده و و سوریه ادغام شدند و جمهوری متحده ی عربی را ت

در سوریه کودتا صورت گرفت و جمهوری متحده عربی  1961(. در سال 5:1393علیه بی ثباتی در سوریه دست به کار شد )نجات،

 تجزیه شد.

 عربستان میانه  و مواضع همسویی نداشت . حکومتی رادیکال از نئو بعثی ها در سوریه تشکیل شد که با 1966در سال  

روابط عربستان و سوریه از زمان روی کار امدن بشار اسد تحکیم روابط با ایران، مسئله ی فلسطین، دخالت سوریه در لبنان و ترور 

رت وجود ندارد و سازوکاری رفیق حریری رو به تیرگی رفت، در رژیم های اقتدارگرا از آنجا که سازو کار نهادینه شده ای برای انتقال قد

با تحوالت داخلی و خارجی برای رژیم اغلب ایستا و بعضا غیر قابل تحمل است چنین رژیمی همواره از دریچه امنیت به تحوالت می 

نگرد و در برخود با آن از ابزارهای امنیتی و نظامی استفاد می کند سیاست عربستان سیاست محافظه کارانه ی تهاجمی است، 

ت عربستان در قبال سوریه همین بوده است عربستان طرفدار انتخابات آزاد در سوریه نیست چون آن چیزی است که خود سیاس

نداره، او از گروههای سلفی جدید مسلح و وابسته به القاعده استفاده می کند، ابزارهایی که عربستان استفاده می کند عبارتند از 

ریه، بکارگیری نرم افزارهای تبلیغاتی و به راه انداختن جنگ روانی، تحریک اختالفات قومی و حمایت تسلیحاتی از مخالفان نظام سو

مذهبی این حمایت ها و مسلح کردن گروههای تروریستی که افق گفت و گوها را بسته و باعث تداوم و پایداری خشونت ها در سوریه 

سمت ایران این بوده است که سوریه همواره طرف بلوک شرق بوده  شده است منشا اختالفات سوریه و عربستان عالوه بر گرایش به

و عربستان بلوک غرب و منافع خود را در این بلوک ها دنبال کرده اند در قبال فلسطین نیز عربستان جانب حکومت خودگردان و 

ع می کند و سوریه از هشتم مارس دفا 14جنبش فتح است و سوریه حماس و جهاد اسالمی و عدم سازش با اسرائیل، عربستان از 

مارس و حزب اهلل حمایت می کند عربستان به دنبال پایه ریزی بنیادگرایی سنی در منطقه است و نوعی گسترش اسالم وهابی در 

 مناسب زمینه و سعودی سنتی و اقتدارگرا سیاسی نظام حفظ استراتژی که مهم ترین منطقه در سلفی تفکرات بسطمقابل شیعه 

 (.7:1393-6)نجات، شود می محسوب عربستان ای منطقه فرینیآ نقش و نفوذ ارتقای جهت
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 ایران-4-6

 در ایران اسالمی انقالب پیروزی باتا پایان سقوط نظام شاهنشاهی در ایران عمال تغییر مهمی در بهبودی روابط رخ نمی دهد.  

 ضد موضع اتخاذ با بود، سرد غرب و شرق اردوگاه دو در کشور دو داشتن قرار دلیل به پیش از این که ایران و سوریه روابط ،1979

ایران با در پیش گرفتن سیاست  (Gelbart, 2010 :40 )یافت  بهبود سرعت به نظام جدید تهران، صهیونیستی ضد و امریکایی

گاه نظامی غرب در خاورمیانه های ضد استکباری به ویژه  در مقابل آمریکا و حمایت از مردم مسلمان فلسطین اسرائیل را نماد و پای

معرفی می کند و از همه ی مبارزان حق طلب در دنیا می خواهد از مستضعفین در برابر مستکبرین دفاع کنند، سوریه که خود را در 

(. 132:1396فیاضی، درویشی سه تالنی و انزوای بین مصر و اسرائیل می دید از این فرصت استقبال و با آغوش باز به سمت ایران رفت )

با وقوع جنگ در ایران سوریه تنها کشور عربی بود که از ایران در مقابل عراق حمایت کرد و به ارتش ایران از دو جهت ـ کمک های 

تسلیحاتی در شرایط تحریم و بستن لوله های نفت بر روی کشور عراق به مدیترانه کمک کرد. در مقابل نیز ایران از سوریه در مقابل 

 امنیتی  بعضا از سوی اسرائیل دفاع کرده است.تهدیدات 

مناسبات چند ده ریشه دار ایران و سوریه عمق روابط استراتژیک دو کشور نشان می دهد سوریه دارای نقش استراتژیک برای ایران  

اهلل لبنان، نزدیکی  است مشترکاتی مانند دشمنی با اسرائیل، ایدئولوژی های ضد آمریکایی و ضد استکباری، حمایت از حماس و حزب

 (.645:1393و موقعیت اسرائیل به فلسطین، لبنان و مدیترانه از عوامل اصلی تقویت کننده ی بین دو کشور بوده است )نجات،

 عمق" را سوریه و ایران داشتند 1385 سال در اسد بشار با که مالقاتی در انقالب رهبر که بوده یا گونه به کشور دو روابط اهمیت

 منطقه کشورهای روابط متمایزترین و ترینه دیرین از روابط این" که فرمودند تأکید و نامیده "یکدیگر استراتژیک

 بینند می  هایشان رژیم بقای برای تهدیدی عنوان به را امریکا سوریه، و رهبری ایران رفته هم روی(. farsi.khamenei.ir)"است

(Malici & Buckner,2008: 792-794) .. 

 همکاری تبدیل از کارشناسان برخی جا که آن تا رسید خود اوج به 2010 - سال در سوریه و ایران امنیتی نظامی های همکاری حجم

 زرادخانه در سابقه بی همگرایی یک را آن امریکا مقامات و کردند صحبت نظامی- عیار تمام اتحاد یک به کشور دو استراتژیک سیاسی
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 ابراز آن از و توصیف پیچیده تسلیحاتی های سیستم انتقال و اطالعات اشتراک مشترک، آموزش افزایش با کشور، همراه دو نظامی

 .Mohns & Bank, 2012: 27)کردند ) نگرانی

 ترکیه-4-7

بر اساس دکترین عمق استراتژیک احمد چاوش اوغلو، ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی و تاریخی ویژه خود دارای عمق استراتژیک 

می باشد و به همین دلیل می بایست نقش رهبری را در مناطق پیرامونی خود بر عهده گیرد و اهمیت استراتژیک جهانی را برای 

(. تفکر نو عثمانی گرایی یا بازگشت به عظمت امپراطوری عثمانی در پوشش و شعار 157: 1397خود کسب نماید )ببری و ابراهیمی، 

وغان است. وی، پس از وقوع انقالب و استقرار حکومت های جدید در مصر، لیبی و تونس، به این اسالم گرایی، یکی از اهداف ارد

کشورها سفر کرد و از پیشنهاد ارائه الگوی حکومت الئیک ترکیه در این کشورها صحبت به میان آورد. ترکیه در سوریه نیز به دنبال 

پذیرش الگوی سیاسی ترکیه از سوی لیبی و تونس و نیز روی کار آمدن حکومتی غرب گرا و مطیع برای رهبران ترکیه بود با وجود 

اخوان المسلمین، باید توجه کرد که ساخت و بافت فکری و سیاسی سوریه، متفاوت از کشورهای از پیش گفته است و اساسا چنین 

 (.158: 1391الگویی در سوریه، به آسانی میسر نیست )شریفیان و دیگران، 

، ترکیه از اسد خواست تا قدرت را رها کند و 2011در سوریه، روابط دو کشور رو به تیرگی گذاشت. در نوامبر با گسترش بحران 

نیز دومین اجالس  2012افزون بر آن، با قرار گرفتن در موضع تهاجمی و فعال، چندین نشست، مخالفان سوری را میزبانی و در آوریل 

تا به عنصری کلیدی برای حمایت از مخالفان سوریه تبدیل شود . ترکیه در راستای سیاست دوستان سوریه را در استانبول برگزار کرد 

خارجی خود، نه تنها به مخالفان دولت سوریه اجازه عبور از خاک خود و اجازه حمل سالح به درون خاک سوریه را داد، بلکه خودش 

ترکیه نسبت به سوریه تا زمان ورود نیروهای داعش به منطقه  را نیز تا مرحله درگیری نظامی با دولت دمشق پیش برد. این سیاست

کردنشین شمال سوریه و محاصره کوبانی ادامه یافت. از طرفی دیگر، آنکارا در قضیه محاصره کوبانی، نه تنها هیچ موضعی مبنی بر 

خبری تأکید کرد که کوبانی قطعا محکوم نمودن داعش یا کمک به نیروهای کرد از خود نشان نداد، بلکه اردوغان در یک مصاحبه 

سقوط خواهد کرد. در حقیقت دولت ترکیه، حضور نیروهای کرد ترکیه، عراق و ایران در سوریه را به منزله آغاز تشکیل دولت 
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ا خودمختار جدیدی در جنوب ترکیه تلقی می کند که می تواند تمامیت ارضی آن را با خطرمواجه نماید و به همین دلیل به مقابله ب

هویت خواهی کردها برخاست و توافق خود با احزاب کرد داخل کشورش را نیز شکست. اگر چه این اقدامات در نهایت نتوانست مانع 

پیروزی کردها بر داعش گردد. پس از شکست محاصره کوبانی، ترکیه از یک سو، با در اختیار قرار دادن پایگاه انجرلیک به آمریکا، 

لیه داعش شد و از طرفی دیگر، با جنگنده های خود، مواضع گروه های کرد را هدف قرار داد. هدف از این عمال وارد ائتالف جنگ ع

اقدام، جلوگیری از پیوستگی هر چه بیشتر کانتون های کرد نشین شمال سوریه و ایجاد منطقه امن در شمال سوریه بود. درکل، 

طر خودمختاری آنها را بیشتر و جدی تر از آن می داند؛ به همین سبب، آتش ترکیه هر نوع استقالل طلبی کردها را بر نمی تابد و خ

 دهگالن، رحیمی و آبادی بس خود با کردهای داخل را نیز شکسته و به سرکوب آنها در شمال سوریه نیز ادامه می دهد )باقری دولت

 (.143تا  141: 1394

 بحث و نتیجه گیری-5

کنونی یکی نیست. ماهیت این بحران از حالت اعتراضی و جنبش های مسالمت امیز اجتماعی با سوریه   2011بحران سوریه ابتدای 

و سیاسی بیرون آمده است و تبدیل به یک  ناامنی و خشنوت سیاسی شده است. حضور هزاران تروریست، جنگ داخلی، مبارزات 

ونت جاری در این کشور متفاوت از خشونت مسلحانه، سرکوب های پلیسی، آوارگی هزاران زن و کودک سوری نشان می دهد خش

دیگر کشورهای منطقه ی جنوب غرب آسیا است. خشونت هایی که از سوی طرف های درگیر بعضا واکنشی، تدافعی، فرقه ای در 

یک بستر ساختاری، محیطی و تاریخی اتفاق می افتد. یافته های پژوهشی نشان می دهد علت اصلی شکل گیری و تداوم بی ثباتی 

 ای این چنینی را باید ناشی از عوامل ثابت و پایدار باشد تا تصمیم و واکنش های وضعی بازیگران و طرف های درگیر بحران. ه

منطقه ی جنوب غرب آسیا به شکل تاریخی به سبب وجود پاره ای از ویژگی های منحصر به فرد ارتباطی، اقتصادی، تمدنی و دینی 

حائز بار استراتژیکی باالیی است بنابراین کشورهایی مانند سوریه که در این منطقه واقع شده اند از مزیت های باالی ژئوپلیتیکی این 

. این عناصر و ویژگی های باارزش باالی سیاسی همان بنیان های ژئوپلیتیکی اند که توجه بازیگران سیاسی منطقه برخوردار هستند

و گروه های خواهان نفوذ قدرت را به خود جلب کرده است. کشور سوریه درست در نوک پیکان ارتباط سه قاره قرار دارد با سواحل 
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فلسطین و اسرائیل، بی شک قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای برای ضربه زدن  طوالنی در شرق مدیترانه، و البته در همسایگی با

به رقبا و تامین منافع ملی خود و دوستان منطقه ای چشم طمع به تسلط بر این منطقه و کشور دارند معقول ترین گزینه برای 

د شخص بشار اسد و تداوم حکومت او رسیدن به این هدف، روی کار آمدن حاکمان سیاسی همسو و دوست در سوریه است. وجو

منافع کشورهای ترکیه، عربستان، اسرائیل و حامیان فرا منطقه ای آنها مانند آمریکا را تامین نخواهد کرد. در آن سوی معادله روسیه 

د تامین منافع و ایران نیز برای حفظ وضع موجود و تثبیت موقعیت جکومت علویان در سوریه تالش می کنند تا از این طریق بتوانن

اقتصادی و سیاسی خود را تضمین کنند. رقابت این قدرت های نامتوازن به هر قیمتی وضعیت اعتراضات را به سمت جنگ داخلی و 

تروریسم کشانده است. عالوه بر این موقعیت ارتباطی عنصر ژئوپلیتیکی دیگری که در سوریه الگوی روابط بین بازیگران و مداخله 

علوی این کشور است که به شکل تاریخی به بسته نگه  -بعثی -سمت خشونت سیاسی برده است  ساختار تک حزبیکنندگان را به 

داشتن فضای باز گفت و گو، چرخش قدرت بین نمایندگان گروههای دیگر هویتی این کشور، همچنین در نطفه خفه کردن اعتراضات 

دها نسبت به وضع موجود رضایت نداشته باشند و به هر ابزاری توسل باعث شده است گروههای پر جمعیت مانند اهل تسنن و کور

 جویند تا ساختار سیاسی جاکم را تغییر دهند.   

شکل گیری اندیشه بعثیسم در سوریه را می توان تا حدی متأثر از ساخت انسانی این کشور دانست که عدم وحدت قومی و مذهبی، 

خاص و تالش گستردن این گروهها، یعنی عربی، به سرتاسر سوریه بوده است. از طرفی  آنان را به سمت تعصب به یک قومیت و زبان

دیگر، ماهیت سکوالر اندیشه بعث در سوریه، منجر به حضور گسترده اقلیت های مذهبی عربی و در رأس آن علویان شد تا به این 

ر قدرت در اختیار اقلیت های مذهبی و تداوم آن، نوعی ترتیب، به مرور قدرت از اهل تسنن گرفته و به علویان منتقل گردد. انحصا

حس بیگانگی با حکومت سوریه را برای اکثریت اهل تسنن این کشور ایجاد و این احساس را تقویت کرده است که ناسیونالیسم عربی 

 در واقع نوعی پوشش برای تداوم قدرت اقلیت ها بر اکثریت است.

به بازپس گیری قدرت با حق به اینکه اکثریت ساختار جمعیتی سوریه هستند، می گردد؛ و این موضوع منجر به تالش  اهل تسنن 

از آن جایی که اندیشه حزب بعث که پوششی بر تداوم قدرت اقلیت مذهبی بر محور ناسیونالیسم عربی و حکومت سکوالر و مخالفت 
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کند موجب می شود برای گرفتن قدرت، به سمت اندیشه  با اسالمگرایی است، اکثریت اهل تسنن را از رویکرد ملی گرایی دور می

های اسالمگرایی و سلفی گری حرکت کنند. در حالی که اقلیت مذهبی شامل علویان، مسیحیان و دروزیان بر حفظ وضع موجود و 

 رویکردهای سکوالر تأکید دارند و از هر ابزاری استفاده می کنند.

ای منطقه ای، هر یک با توجه به بافت انسانی خود، رویکردهای متفاوتی در قبال بحران این موضوع منجر می شود به اینکه قدرت ه

سوریه اتخاذ کنند. از یک سو، ایران به علت نقش اصلی علویان سوریه و شخص اسد در حکومت این کشور، از بقا و تداوم وضع موجود 

بافت اکثریت سنی، از سرنگونی حکومت اسد و روی کار آمدن  پشتیبانی نماید و در مقابل، حکومت های ترکیه و عربستان، به علت

 حکومت اکثریت اهل تسنن، حمایت کنند.

با توجه به این نکات، می توان گفت که موقعیت سرزمینی و ساختار قومی و مذهبی سوریه، در کنار ساختار سیاسی بسته و محدود 

گرفته زمینه ساز وقوع جنگ داخلی و خشونت های تمام عیار در این  آن که بر خالف واقعیت های جغرافیای انسانی این کشور شکل

کشور بوده است و این خود، زمینه را برای دخالت قدرت های منطقه ای در بحران سوریه به منظور تأمین منافع خود فراهم کرده و 

 در نهایت موجب بحرانی شدن هر چه بیشتر فضای این کشور و گسترش خشونت ها شده است

براین ثبات و پایداری خشونت های سیاسی سوریه را باید متاثر از عوامل و متغیر های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی سوریه  مانند بار بنا

استراتژیکی و موقعیت راهبردی در میان همسایگان، ضعف ساختار سیاسی حاکم، تنوع و تکثر قومی، نژادی و دینی و رقابت قدر 

ایی که نسبتا پایدار بوده و به سبب برخورداری از ارزش های باالی سیاسی تامین کننده منافع ملی های منطقه ای داتست ویژگی ه

 بازیگران سیاسی، گروهها و فرقه های داخلی هستند.

 پیشنهاد و را حل: -6

نکرده و با توجه به جهانی شدن ابعاد خشونت ها ضرورت دارد نهادهای حافظ صلح و حامی حقوق بشر در این خصوص سکوت  -

 زمینه ی گفت و گوهای چند جانبه ی صلح را فراهم کنند
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ضرورت دارد قدرت های منطقه ای ایران، ترکیه و سوریه در سلسله نشست هایی سازنده با عضو ناظر و میانجی به رفع اختالف  -

 دیدگاهها و مواضع در خصوص بحران سوریه بپردازند.

ر سوریه مانند ایران تالش کنند تا زمینه ی گفت و گوهای صلح و رفع تعارض بین پیشنهاد می شود که کشورهای صاحب نفوذ د-

 گروههای مخالف و موافق بشار اسد و گروههای معترض دیگر در کشور بی طرف فراهم شود

پیشنهاد می شود کشورهای منطقه ای  به کمک نهادهای بین الملی زمینه چرخش مسالمت آمیز سیاست و قدرت در حاکمیت -

 . سوریه و برگزاری انتخابات دموکراتیک در این کشور را فراهم سازند

 منابع و آخذ: -7

(. احساس محرومیت نسبی در میان قوم بلوچ و تاثیر آن بر خشونت سیاسی، 1397اصغری نیار، یعسوب، محمود اوغلی، رضا.)

 305-336، 1397تابستان،، شماره بیست و سوم، بهار و «پژوهش سیاست نظری» دوفصلنامه علمی و پژوهشی

 -37، 1391، پاییز 70کشور. شماره  این در اپوزیسیون نقش تحلیل و سوریه در اصالحی تحوالت (. منحنی1391اصالحی، جواد )

60. 

(. تبیین نقش قدرت های منطقه ای  در منطقه ی شامات و چشم انداز پیش رو. دو فصلنامه مطالعات بیداری 1392التیامی نیا. رضا.)

 .63-94. 4اسالمی. سال دوم. شماره 

(. بحران سوریه: بررسی انگیزه ها، مواضع و آینده کردها. فصلنامه سیاست 1394باقری دولت آبادی، علی، رحیمی دهگالن، سیروان )

 .150تا  123، 1خارجی، سال بیست و نهم، شماره 

ر منافع ملی و منطقه ای ترکیه. فصلنامه پژوهش های روابط بین (. بحران سوریه و تأثیر آن ب1397ببری، نیکنام، ابراهیمی، شهروز )

 .178 -149، 1397الملل، دوره هشتم، شماره دوم، تابستان 
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(. تبیین الگوی روابط قدرت منطقه ای در بحران ژئوپلیتیکی 1399بیات، حمید رضا، احمدی، عباس، ذکی، یاشار، اطاعت، ذکی )

 .74 -37، 1399زدهم، شماره اول، بهار سوریه. فصلنامه ژئوپلیتیک، سال شان

 (. اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، ویراست دوم، انتشارات پاپلی، مشهد1396حافظ نیا، محمدرضا.)

 (. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، تهران1399حافظ نیا.)

لیتیک مطالعه موردی: شبه قاره هند . دانشگاه تربیت مدرس. (. تبیین الگوی  روابط در مناطق ژئوپ1390حسین پور پویان. رضا.) 

 دانشکده علوم انسانی.

(. کنکاشی در روابط تاریخی ایران و سوریه، تاریخنامه ی انقالب، سال اول، دفتر 1396درویشی سه تالنی، فراهاد، فیاضی، حامد، ) 

 . 115-143اول، بهار و تابستان ، 

جعفری نژاد، محمود، تاثیر شکاف های اجتماعی بر شکل گیری و رشد افراط گرایی در سوریه،  فصلنامه دهقان، یداهلل، کتابی، محمود، 

 111-136(50، شماره پیاپی)96، بهار 20پژوهش های راهبردی سیاست، سال پنجم ،شماره 
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 تبیین جایگاه محورمقاومت درکنش های ژئوپلیتیک خاورمیانه

 محمدامین ولی زاده 

 جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی دانشجوی کارشناسی ارشد

 

 چکیده:

کنند ای, اعراب و اسراییل با نزدیکی به یکدیگر تالش میخصوص تحوالت منطقهتوجه به شرایط جهانی و بههای اخیر با در سال

ها برای ایران و محور مقاومت منجر ای تغییر دهند که به تضعیف موقعیت و از دست رفتن موفقیتگونهتا شرایط را در منطقه به

های ومیان کشورها و قدرت  رای اشاره به ائتالف عقیده ای و منطقه ای نانوشتهشود. محور مقاومت یا جبهه مقاومت عنوانی است ب

اهلل لبنان ،عراق ویمن که هدف  اصلی آنها مبارزه با رژیم اسرائیل سلطه غرب در عمدتا شیعه مانند ایران، سوریه ،عراق ، حزب

تحلیلی به دنبال نقش محور مقاومت درمقابل -صیفی منطقه خاورمیانه و دفاع از آزادی فلسطین است. دراین مقاله  به روش تو

استکبارجهانی هستیم.استکبارجهانی واژه ای است که به طورکلی به سیاست های جهان غرب به سرکردگی ایاالت متحده امریکا 

یابی محور قدرت دهد کههای مقاله نشان میودرکنارآن اسراییل دربرخورد با جهان اسالم و مقابالت آنها اطالق می شود. یافته

 مقاومت و در راس آن جمهوری اسالمی ایران باعث کاهش تنش درژئوپلیتیک خاورمیانه می شود.

 : محور مقاومت؛ ژئوپلیتیک، خاورمیانه، اعراب، اسرائیلواژه های کلیدی
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 مقدمه-1

 

میالدی  درمقابل اصطالح  2002درسال محورمقاومت یک اصطالحی است که به یک پیوند عقیده ای ومنطقه ای است که 

محورشرارت که توسط جرج دبلیو بوش مطرح شده،عنوان شد.ودرآن عنوان شده بود که کشورهایی که رئیس جمهور وقت ایاالت 

ه متحده ازآنها به عنوان محور شرارت نام می برد ،دراصل کشورهای محورمقاومت در مقابل ایالت متحده امریکا وتالش آن برای سلط

براین اساس می توان کشورهای عضو محورمقاومت را این چنین  sulilivan2014) گری بر سایر کشورها محسوب می شود)

عراق ویمن که باهدف اصلی مبارزه بااسراییل وپایان دادن به تسلط غرب درمنطقه ی  –حزب اهلل لبنان -سوریه –برشمرد:ایران 

 جنوب غربی آسیا ودفاع ازآزادی فلسطین تشکیل شده است.

 

 ایران:1-1

 

میلیون نفر)مرکزآمارایران(که درجنوب غربی آسیاقراردارد.کشورایران  84ایران کشوری باپیشینه ی تاریخی فراوان وجمعیت 

)اصول  1358واستقرار حکومت جمهوری اسالمی دراین کشور بعد ازهمه پرسی فروردین  1357روزی انقالب اسالمی دربهمن بعدازپی

قانون اساسی( به عنوان یکی ازحامیان اصلی مستضعفین جهان همچون فلسطین ودشمن اصلی کشورهای استکبار و از جمله اسراییل 

قانون اساسی(کشور ایران دومین کشور وسیع خاورمیانه است که اکثریت  152و11 و ایالت متحده امریکا اعالم وجودکرد.)اصل

مردمانش مسلمان وشیعه ی اثناعشره هستند.ایران ازقدیمی ترین مناطق شیعی است که درسده های نخستین اسالم،مهدتشیع بوده 

(وتشکیل 1380ن  برمی گردد)ترکمنی آذر،است.سابقه ی حکومت های شیعه مذهب درایران به حکومت های علویان،آل بوی و صفویا

حکومت جمهوری اسالمی درکشوری که سابقه ی شیعه بودن دارد مسئله ی جدیدی نیست.کشورایران ازلحاظ جغرافیایی درمنطقه 

ی انتقال جنوب غربی آسیا )خاورمیانه (قراردارد.اشراف ایران برخلیج فارس وتنگه ی حیاتی تنگه هرمز که یکی ازشاهراه ها وشریان ها

 (1370سوخت درجهان است ازدالیل برتری زئوپلیتیکی ایران درمنطقه می باشد. )حافظ نیا،

 

 حزب اهلل لبنان2-1
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میالدی تاسیس شد.فعالیت ابتدایی این حزب به صورت 1982نظامی درلبنان است که درسال  -حزب اهلل یک حزب سیاسی 

رسمی بااستراتژی مقابله بارژیم غاصب  صهیونیستی اعالن موجودیت  طی بیانیه ای میالدی1985مخفیانه بود ولی درسال 

 1992( .سیدحسن نصراهلل پس ازترور سیدعباس موسوی به دست نیروهای نظامی اسراییل درسال1383کرد.)شریعتمداری،

حزب اهلل   ی نظامی(،سازمان سیاس1387میالدی به مقام دبیرکلی حزب اهلل لبنان رسید)موسسه فرهنگی واطالع رسانی  تبیان، 

ساله رژیم اسرائیل بر مناطقی از جنوب لبنان پایان دهد. تقابل میان حزب  18بر تسلط نظامی  1379لبنان توانست درخرداد 

(.هم اکنون حزب اهلل یکی ازارکان اصلی 1387روزه نیز ادامه پیدا کرد)شفیعی و مرادی ، 33اهلل لبنان و رژیم اسرائیل در جنگ 

(همکنون 1396بوده ودرتصمیم گیری های کشوری ونیز منطقه ای نقش بسیارپررنگی دارد.)عظیمی دولت آبادی، حکومت لبنان

جمعیت کشورلبنان حدود هفت میلیون نفراست که ازاین تعدادحدودپنجاه درصد مسلمان وحدودچهل وپنج درصدمسیحی وپنج 

 درصد نیز دروزی هستند)نوری،شیعیان لبنان(

 

 سوریه 1-3

 

ازکشورهای قدیمی ودارای تمدن درآسیااست.این کشوردرجنوب غرب آسیاودرکنارسواحل شرقی مدیترانه قراردارد.این  سوریه

( جنگ داخلی سوریه درتاریخ 1380کشورازشمال باترکیه،ازشرق باعراق،وازغرب بالبنان وازجنوب بااردن همسایه است. )سیدزاده، 

ی ها وناامنی های گسترده دراین کشورشده است.کشورسوریه متشکل ازگروه های میالدی آغازشد وموجب ویران 2011ژانویه  26

نفر بوده است.)آماررسمی 18270000جمعیت آن  2017نژادی وقومیت های گوناکون است که براساس اعالم بانک جهانی درسال 

درصد  13سلمان سنی،درصدجمعیت سوریه م74درصداین جمعیت عرب هستند.ازنظرمذهبی حدود 70بانک جهانی(که حدود 

 (December-2020 درصد نیز دروزی هستند.)3درصد مسیحی وحدود  10شیعیان،حدود

 

 عراق 1-4

 

عراق یکی دیگرازکشورهای محورمقاومت وازهمسایه های ایران می باشد. این کشور که ازکشورهای نفت خیز خاورمیانه می باشد 

ن ،لبنان وسوریه ازتمدن های کهن بشری می باشد ودرتاریخ خود مخصوصاً میلیون نفرجمعیت دارد.عراق به مثابه ایرا 40حدود

دربین النهرین پادشاهان وتمدن های باشکوهی به خودیده است.)صفا ،تاریخ ادبیات درایران( حدود هفتاد وپنج درصد ازجمعیت 

دم عراق شیعه وحدود سی عراق عرب زبان هستندوحدود بیست درصد نیز کرد زبان هستند.همچنین حدود هفتاد درصد مر

(.عراق سالهادرگیر جنگ داخلی ونیز جنگ باداعش بود واین جنگ هاباعث آسیب 1395درصد نیز سنی مذهب هستند.)افشردی،

 فراوانی به بافت شهری،اقتصادوسیاست عراق درسطح بین المللی شده است.

 

 یمن 1-5
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زاین یمن کشوری درجنوب شبه قاره ی عربستان بامرکزیت صنعا است.کشور یمن حدودا سی میلیون نفرجمعیت دارد.که ا

مه درصد مذهب شافعی دارند.وسی درصد هم مذهب زیدی دارندکه یکی ازشاخه های شیعه است.)فصل نا 50جمعیت حدود 

بهداشتی آن با بحران های مختلفی درزمینه های اقتصادی،گرفتار جنگ شده وبه تبع  2015(.یمن ازسال24شماره –پژوهه 

 وامنیتی مواجه شده است.

 

 محورمقاومت 1-6

اهلل لبنان های عمدتا شیعه مانند ایران، سوریه ،عراق ، حزبومیان کشورها و قدرت  ائتالف عقیده ای و منطقه ای نانوشتهمحور 

ئیل سلطه غرب در منطقه خاورمیانه و دفاع از آزادی فلسطین است. )مجله ،عراق ویمن که هدف  اصلی آنها مبارزه با رژیم اسرا

درمقابل اصطالح محورشرارت که توسط جورج دبلیو « محورمقاومت»( این اصطالح 48،1396مطالعات انقالب اسالمی شماره 

کشورهایی که رئیس میالدی مطرح شد، ودرآن عنوان شده بودکه  2002بوش رئیس جمهور ایاالت متحده ی امریکادرسال 

جمهورآمریکا ازآنها باعنوان محورشرارت نام می برد،دراصل کشورهای محورمقاومت درمقابل ایاالت متحده ی امریکا وتالش ان 

(.هدف این اعتالف مخالفت بامنافع استکبار sulilivanTmarisa2014برای سلطه گری برسایرکشورها محسوب می شود)

. معنای استکبار جهانی این است که دولت ها و قدرت (sulilivanTmarisa2014 است.)وصهیونیست درجهان عنوان شده 

هایی در دنیا هستند که نسبت به ملت های دیگر، با برخورد استکباری مواجه می شوند؛ ثروت آنها را می برند؛ در حکومت های 

این سمت و آن سمت می کشانند. این، استکبار بین  آنها دخالت می کنند؛ در سیاست های آنها اعمال نظر می کنند و آنها را به

المللی است؛ همان چیزی که در قرن هجدهم و نوزدهم، با استعمار شروع شد و بعد در قرن بیستم، به استعمار نوین مبدّل شد 

درت تقسیم کرده و امروز یا در دوران اوج قدرت های استکباری، به شکل استکبار جهانی درآمد که دنیا را بین دو قطب و دو ق

 (1360)بهشتی ،.بودند. وهر کدام یک جور، ملتی را می دوشیدند و در پنجة خود می فشردند

امروزه آنچه که برآن مفهوم قبلی اضافه شده است وکلمه  استبداد بین المللی مناسب آن است ، عبارت است از این که قدرت 

آمریکا واسراییل برای ملت های دیگر، حق حرف زدن و اظهارنظر کردن های مستکبر جهانی و در رأس آنها قدرت ایاالت متحدة 

هم قائل نیستند؛ هر کاری که برای سیاست خودشان مفید و الزم بدانند، ولو به ضرر ملتی یا ملت هایی باشد، انجام می دهند. 

ر تقسیم دنیا به مناطق نفوذ و یعنی یک طرف، فشار یک عده قدرتمند است که اگر در صد مسئله هم با هم اختالف دارند، د

فشار آوردن بر اکثریت مردم عالم، یک دست هستند و با هم اختالفی ندارند. اگر در تقسیم منابع غارت زدة جهان سوم یا 

کشورهای فقیر، با هم درگیری دارند که دارند، اما در اصل غارت منابع و فشار بر روی دولت هایی که مقاومت کنند، با هم هیچ 

ای, اعراب و اسراییل با خصوص تحوالت منطقه( استبداد امروز با توجه به شرایط جهانی و به1382الفی ندارند)رئیس دانا ،اخت

ها ای تغییر دهند که به تضعیف موقعیت و از دست رفتن موفقیتگونهکنند تا شرایط را در منطقه بهنزدیکی به یکدیگر تالش می

کاهش تنش  یابی محور مقاومت و در راس آن جمهوری اسالمی ایران باعثر شود . قدرتبرای ایران و محور مقاومت منج

 درژئوپلیتیک خاورمیانه می شود
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بررسی محیط استراتژیک و ماهیت معادالت امنیتی در تعیین اهداف امنیت ملی هر کشوری در اولویت قرار دارد . از این رو، 

تهدیدهای امنیتی ایران را تعریف می کند. باتوجه به گفتمان انقالبی شیعی حاکم  محیط امنیتی خاورمیانه همواره منافع ملی و

بر نظام جمهوری اسالمی ایران و تقابل این گفتمان با دولتهای اهل سنت و سلفیگری در منطقه از یک از و سو سوی دیگر 

ه است.بنابراین، درک محیط امنیتی خاورمیانه مداخله قدرتهای فرا منطقه ای، امنیت ملی ایران همواره با چالشهایی مواجه بود

موجب فهم سیاست امنیتی ایران میگردد.در مجموعه امنیتی خاورمیانه ما با چند زیر مجموعه مواجه هستیم برای مثال شورای 

ایجاد چنین  همکاری خلیج فارس،اسرائیل و مصر و نهایتا ایران،سوریه،عراق، یمن و حزب ااهلل.کشورهای منطقه با اینکه سعی در

مجموعه ی امنیتی با همسایگان خود نموده اند اما تا کنون نتوانسته اند همچون محور مقاومت، روابط خود را پایدار و مستحکم 

حفظ نمایند. ساخت ناسیونالیسم عربی بیش از آنکه موجب همکاری و هماهنگی میان اعراب شود، رقابت میان آنها را افزایش 

رقابتهای بینا عربی معطوف  رگیرنده ی دستور کارهای مجزا و قدرتمند بینا اسالمی و بینا عربی می باشدداده است. منطقه درب

به رقابت بر سر رهبری جهان عرب و تفسیر عربیسم و نیز انواع سنتی رقابت بر سرزمین ،آب و ایدئولوژی میباشد، بماند که منافع 

( اکثر دولتهای عربی، ایران را 1398وضوع رقابت است)خاکرند، یدالهی،قبیله ای و جانشینی در خانوادههای سلطنتی هم م

(از  1388تهدیدی برای خود میدانند به همین علت در تالش برای مقابله با قدرت یابی علیه این کشور هستند .)بوزان و ویوور،

است، حمایت از حزب ااهلل لبنان و  نظر کشورهای عربی منطقه،ایران نقش مخرب در سیاست خاورمیانه در دهه اخیر بازی کرده

حماس،پشتیبانی از طیف وسیعی از شبکه های شبه نظامی شیعه در عراق،حمایت از رژیم اسد و انقالبیون شیعی در بحرین و 

از دیدگاه آنان،ایران حکومتی است که در محور شرارت قرار دارد و بطور یکجانبه درصدد گرفتن بخش وسیعی از منطقه  .یمن

فوذ خود بوده، از غرب افغانستان تا مدیترانه را نه با نیروی نظامی بلکه با متحدین نزدیک و پیرو خود کنترل میکند کاری تحت ن

  را کشورهای عرب سنی نشین نتوانسه اند به انجام برسانند

 شکل گیری هالل شیعی 1-7

ه درراستای سیاست اعالم مبارزه باتروریسم انجام اقدام نظامی ایاالت متحده ی امریکا علیه عراق و فروپاشی حکومت صدام ک

گرفت،نه تنها باعث تشدید روند قدرت گیری واستحکام بیش ازپیش موضع جمهوری اسالمی ایران گردید،بلکه شیعیان عراق نیز 

اهلل واسراییل روزه ی حزب 33امنیتی این کشوررابرعهده بگیرند.این وقایع درکنارجنگ –توانستند قدرت اصلی درتعامالت سیاسی 

که باعث تبدیل حزب اهلل به یک بازیگر مهم وتأثیرگزارمنطقه ای شد. و به سهم خودبه قوت گرفتن نقش ونفوذ ایران به تحوالت 

منطقه جنوب غربی آسیا کمک کرد.این اتفاقات باعث شده است که برخی مقامات کشورهای همسایه نسبت به افزایش اقتدار 

اظهار نگرانی کنند.آنها ادعا می کنند که ایران نیز ازاین فرصت استفاده کرده وباوباحمایت ازگروه ها و شیعیان وبه ویژه ایران 

احزاب شیعی، درنظردارد با ایجاد بلوک شیعی درمنطقه برقدرت خودبیفزاید و آن راعلیه منافع کشورهای سنی ونیز منافع منطقه 

( برخی معتقدبه شکل گیری ژئوپلیتیک شیعه درتقابل 1388)پوراحمدی، ای ایاالت متحده ی امریکا واسراییل به کارگیرد.
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باژئوپلیتیک سنی می باشند.ومدعی اند :ایران به عنواتن قوی ترین کشورشیعه ی منطقه به دنبال استفاده ازاین واقعیت  برای 

ورمیانه ی جدید است که ازیک پیشبرد اهداف ومنافع ملی خود می باشد.البته احیای شیعه ،نویددهنده ی شکل گیری یک خا

(درهمین رابطه walker-2006سویک بلوک قدرتمند شیعی است وازسوی دیگر این بلوک شیعی توسط تهران هدایت می شود)

نتیجه ی اصلی جنگ درعراق ر،شکل گیری یک هالل شیعی تحت سلطه ی ایرانبوده »،ملک عبداهلل پادشاه اردن ادعاکرد:

 ازدیدگاه او«است

اگراحزاب یاسیاستمداران طرفدارایران ،بردولت جدیدعراق مسلط شوند،یک هالل جدید شامل جنبش ها یاحکومت های            

مسلط شیعه ازعراق،سوریه ولبنان ظاهرخواهد شدکه موجب برهم زدن موازنه ی قوای موجود میان شیعه وسنی شده،چالش 

برنامه ریزان استراتژیک دردنیا بایددرمورداین احتمال آمادگی داشته  جدیدی برای منافع امریکا ومتحدانش خواهد بود.....  .

 (wright- Baker-2005باشند)

مقامات امریکا چنین ادعا دارند که درکنارعراق وایران که دارای اکثریت جمعیت شیعه هستند،کشورهای لبنان ویمن به دلیل 

ان عربستان به دلیل سکونت درمناطق نفت خیز، باشکل دادن جمعیت زیادشیعی وسوریه باحاکمیت اقلیت شیعیان وگروه شیعی

(ولی ازدیدگاه 1385به هالل شیعه ،تحوالت ژئوپلیتیکی را ازخلیج فارس تا مدیترانه تحت تاثیرقرار می دهند.)برنابلدچی، 

ت هادرمورد جغرافیایی ،پیدایش نهضت های اسالمی ،به منزله ی یکی ازعوامل متغییر ژئوپلیتیک،موجب افزایش حساسی

دیگرعوامل ثابت آن شده است.ازاین دیدگاه باتوجه به مرام وایدئولوژی خاص جنبش های اسالمی، دستیابی آنها به منابع 

 (1386نفتی،قدرت سیاسی مناطق حساس وترانزیت جغرافیایی،اهمیت ژئوپلیتیک آنهاراچندبرابر میکند)پاشاپور،
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 نقشه کمربند موسوم به هالل شیعه

 2009منبع:تامپسون 

 راهبردتقابل استکبار باهالل شیعی درمنطقه جنوب غربی آسیا 1-8

برخی تدابیر ورا ههای اندیشیده شده ازسوی  ایاالت متحده امریکا ونیز اسراییل برای مهاروکنترل هالل شیعی موارد زیر بوده 

 است:

 (1385ی جلوگیری شکل گیری هالل شیعه)برنابلدچیالف( بهره برداری ازاختلفات شیعه وسنیودامن زدن به آن،درراستا

ب( جلب نظرقدرت های بزرگ ،برای معرفی گروه های وابسته به شیعیان لبنان،مانند حزب اهلل به عنوان گروه های تروریستی 

 درراستای انزوای بین المللی ایران واعمال محدودیت علیه جمهوری اسالمی ایران به دلیل دفاع ازحزب اهلل.
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 هره برداری ازکردهابه منظورکنترل قدرت شیعیان عراق وایجاد توازن منطقه ای .ج( ب

 ن( ابهره برداری ازاختالفات مرزی ،قومی وملی بین کشورهای شیعی وسنی

ین و(ایجاد کمربندامنیتیدرمحدوده مرزهای ایران وسوریه که مستلزم تصرف مناطق مرزی تصرف مناطق مرزی میان ا

 دوکشوراست.

 (1392به رهبری مصردربرابرهالل شیعی به رهبری جمهوری اسالمی ایران)معروف ،«امپراتوری اخوانی سنی» ایجادی( 

 نقش هالل شیعه درژئوپلیتیک منطقه   1-9

ظهورانقالب اسالمی درایران وروی کارآمدن حکومت شیعی دراین کشور،این فرصت رادراختیار اندیشه ی سیاسی شیعه قرارداده 

اند الگوی ایدئولوژیکی خودراگسترش دهد،اماگسترش این اندیشه ازیک سو به عوامل مختلف منطقه ای به ویژه فعالیت است تابتو

غربی ها وایاالت متحده وازسوی دیگر تامین شدن شیعیان منطقه ،چه ازلحاظ سیاسی وچه اقتصادی مانند مادری دلسوز ازجانب 

راق وروی کارآمدن دولت شیعی که دولتمردان آن سال ها درایران ساکن بوده (تحوالت اخیردرع1384ایران بستگی دارد)عزتی،

روزه علیه اسراییل که مستقیماً 33اند وبه نوعی خودرامدیون ایرانیان می دانند، پیروزی حزب اهلل درلبنان به خصوص درجنگ  

م اقدامات حوصی ها در یمن همگی نشان با ایران درارتباط است،پیروزی شیعیان بحرین درعرصه های سیاسی این کشوروسرانجا

متوقف  -آغازشده است 1357که با پیروزی انقالب اسالمی درسال –می دهد که شکل گیری هالل شیعی ازجنبه ی مثبت آن 

 (1386نشده ودرحال تکامل وپیشرفت می باشد.)جمالی،

 دستاوردهای  محورمقاومت 1-10

حورعلی الخصوص ایران درشرایط وتوانمندی های فعلی درسطح جهان ومنطقه دستاوردهای محورمقاومت برای کشوراهای عضو م 

 می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 حفظ انقالب اسالمی ونظام جمهوری اسالمیایران به عنوان محوراصلی وحامی مقاومت-

 کمک به حفظ،تقویت وتداوم مقاومت مردم فلسطین.-

 ظام سلطه واستکبار .شکسته شدن ابهت واسطوره شکست ناپذیری ن-

 گسترش وتقویت روحیه ی مقاومت دربرابرنظام سلطه وصهیونیزم درجهان به ویژه جهان اسالم. - 
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شکل گیری هسته های جدید مقاومت مردمی درمنطقه.مانند :گروه های مقاومت مردمی )حشدالشعبی( ، افغانستان )فاطمیون( -

 ب مردمی( ویمن )انصاراهلل(.، پاکستان )زینبیون( ، سوریه )گروه های داوطل

 شبکه ای شدن مقاومت به ویژه درسطح منطقه .-

م درت یابی محورمقاومت درحوزه های فرهنگی،امنیتی ونظامی،علمی وفنی،اقتصادی.باتوجه به هجمه ی شدید استکبار درتماق-

 زمینه ها .

روزه درلبنان درسال  33الدی ازلبنان ، جنگ می2000پیروزی مقاومت درلبنان وفلسطین : خروج نیروهای اسراییلی درسال -

میالدی ،شکست داعش  2014روزه درغزده در سال 51میالدی ، جنگ  2008 -9روزه درغزه درسال  22میالدی ،جنگ  2006

درعراق ، پیروزی های پی درپی مقاومت درسوریه ، پیروزی های انصاراهلل دریمن درجهان به ویژه جهان اسالم.)سایت تابناک ، 

 (1394،568519شماره 

 نتایج – 2

اهلل لبنان ،عراق ویمن است با های عمدتا شیعه مانند ایران، سوریه ،عراق ، حزبمحورمقاومت که متشکل از کشورها و قدرت

هدف  اصلی آنها مبارزه با رژیم اسرائیل سلطه غرب در منطقه خاورمیانه و دفاع از آزادی فلسطین است.این محورباتوجه به نقش 

کلیدی اسالم ونیز تشیع وبا محوریت کشورجمهوری اسالمی ایران توانسته بسیاری ازمعادالت قدرت درمنطقه جنوب غربی آسیا 

رابرهم بزند.این محورغیررسمی توانست تاباگسترش دربین کشورها هرروز قدرتمند ترشده ودربرابراستکبارجهانی که ایاالت متحده 

ن هستند قد علم کند.بدیهی است که افزایش قدرت محورمقاومت به نوعی عامل بازدارنده ای امریکا واسراییل بازیگران اصلی آ

 برای کشمکش درکشورها شده و باعث کاهش تنش های بیشتردراین منطقه می شود.

 منابع: -3

جمهوری  ،  بررسی عوامل ژئوپلیتیک انسانی شیعیان عراق وتاثیر آن برتدوین راهبرددفاعی1395افشردی،محمدحسین، -1

 1395اسالمی ایران،

 1387امام خمینی)ره(،استکبارجهانی وشیطان بزرگ، -2

 1396، 48بصیری محمد علی ودوستان،مجله مطالعات انقالب اسالمی،شماره  -3

 ، هالل شیعه وژئوپلیتیک خاورمیانه 1385برنابلدچی،سیروس،-4

 ، ویژگی های استکبار 1360بهشتی احمد، -5
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 ، طرح هالل شیعی اهداف،موانع وپیامدها1388پوراحمدی،حسین ، -6

 ، موقعیت  شیعیان ایران دردوره ی ایلخانان 1380رکمنی ،پروین ،ت-7

 ، تاثیرایدئولوژی ناسیونالیسم عرب برگسترش شکاف اجتماعی عراق 1398دالهی سیاوش ،ی-اکرند،شکراهللخ-8

 ،نقش سیاسی ونظامی تنگه ی هرمز، 1370افظ نیا محمدرضا، ح -9

 ، آشنایی باکشورسوریه1380سیدزاده،نصیراحمد،  -10

 568519، شماره، ،1394سایت تابناک-11

 حزب اهلل لبنان خط مشی،گذشته وآینده ی آن، اطالعات1383شریعتمداری ،محمدمهدی ،-12

 روزه لبنان برموقعیت منطقه ای ایران33،تاثیرجنگ 1387، نوذر ،مرادی،احمد ،-شفیعی-13

 تاریخ ادبیات ایرانT 1386،صفا،ذبیح اهلل-14

 ، بررسی مقایسه ای جنبش حزب اهلل لبنان وانصاراهلل یمن1396عظیمی دولت آبادی،امیر ، سیف، زهره ، -15

 کتاب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -16

 24شماره –فصل نامه پژوهه -17

  1387 /2/11الگوی جهان عرب،،سید حسن نصراهلل رهبرو1387موسسه فرهنگی واطالع رسانی  تبیان ،  -18

 ، ویژگی های جغرافیایی قلمروهای شیعه نشین1392معروف، یحیی ، -19

 ،،شیعیان لبنان 1390نوری ،داوود -20

Thampsona shia crecsen-fakt fiction(in Persian)t21- 

 -  December-(2020.U.S.Relations With Syria)  22- 

(hezboallah in Syria2004 )SulilivanTmarisa 23- 
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الگوی رفتاری لجیستیکی و ژئواستراتژیکی ایران و چین با محوریت توافق  

 ساله و پروژه یک کمبرند یک راه 25

 )با رویکرد آینده پژوهی(

 
 مهدی مظفری زاده

 
 کارشناس علوم سیاسی 

 

 چکیده
یکدیگر داشته اند و به عنوان پایه گذار دو تمدن بزرگ و ایران و چین این دو کشور از دیرباز روابط دوستانه و مستحکمی میان 

تاثیرگذار از نقش مهمی در منطقه و معادالت بین المللی برخوردار هستند. چین همواره از توسعه روابط خود با ایران استقبال می 

ای باالی حکومتی خواهان توسعه روابط کند. چینی ها نظر مثبتی را به توسعه روابط با ایران دارند و مهم است که چینی ها در رده ه

با تهران هستند. روابط تهران و مسکو نیز در سالهای اخیر بهتر از گذشته شده است. نزدیکی سیاست روسیه و ایران در رابطه با 

ورت سوریه و عراق نشانه ای از نزدیکی سیاست های خارجی و منطقه ای دو کشور به یکدیگر است. سیاست نگاه شرق اگر به ص

جدی و پیگیر باشد می تواند افق های تازه ای را در توسعه روابط ایران با دنیا و صحنه بین المللی باز کند.در حال حاضر چین به 

عنوان یک کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و کشوری که سریعترین و مهمترین رشد را میان کشورهای در حال رشد دارد 

قش بسیار مهمتری را در دنیا ایفا خواهد کرد. جمهوری خلق چین بزرگترین خریدار نفتی ایران محسوب بدون تردید در آینده ن

آن چه در این بازه زمانی  .ها علیه ایران، روابط اقتصادی پکن با تهران افزایش یافته استای از تحریمویژه بعد از لغو پارهشود و بهمی

مهم به نظر می رسد نگاه عمیق با در نظر گرفتن واقعیت ها و  مولفه های تجاری در جهان و کشورهای منطقه و همچنین زیرساخت 

های کشور است.نگاه صرفا محض به یک کشور و یا یکی از مبانی قدرت در کشور ابعاد و پیامدهای ممکن است نا مناسبی به همراه 

ته باشد.در این پژوهش سعی بر نگرش آینده پژوهی بر مولفه های تاثیرگذار در رابطه ایران با چین و سناریوهای محتمل و غیر داش

 محتمل نگارش شده است و مقاله بصورت کتابخانه ای و اسنادی صورتی گرفته است.

 ساله، ژئوپلیتیک ، سناریوها ، اقتصاد 25ایران  ؛ سند کلمات کلیدی:
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 ادبیات پژوهش و مبانی نظری آن
 پیشنه پژوهش:

وزارت در سال های اخیر در پژوهشگاه ، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی تحقیقاتی گسترده ای انجام شده است ازجمله :       

های  صنعت،معدت و تجارت ، وزارت امورخارجه ،مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری و .... در همین راستا نشست

 تخصصی با صاحب نظران و مسئولین کشوری صورت گرفته است و اسنادی که در همین زمینه انتشار یافته است.

 مفروضات :

مولفه های مهم برای هر کشور اقتصاد ان کشور است حال آنکه اقتصاد دارای ابعاد گوناگونی برای توسعه و  مفروضات بدیهی :      

 شکوفایی دارد که مهمترین آن دارای شرکای تجاری راهبری ، امنیت و ثابت سیاسی و نظامی کشورهای مرتبط است.

باید به نکات و زیر ساخت های آن توجه بسازی داشت ازجمله  در اسناد و قرادادهای ما بین شرکای تجاریمفرضات علمی :       

نکات حائز اهمیت می توان به : درامد ناخالص ، ضریب جینی ، زیر ساخت های آن ، موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئو استراتژیکی ، مولفه 

 های قدرت چه سیاسی ، اقتصادی ، نظامی آن اشاره کرد.

 فرضیه ها :

دم اجرای شدن توافق نامه ها و قرارداد ها در سال های اخیر با غرب چین با داشتن مولفه های با توجه به تحریم ها و ع (1

 اقتصادی ، سیاسی) مانند حق وتو ( ، نظامی می تواند شرکی بسیار قوی استراتژیکی برای ایران محسوب شود

جهانی مخصوصا آمریکا را ندارند می  با این که شرکت های تجاری غربی توان رقابت و یا به نوعی از دست دادن بازارهای (2

 توان روی شرکت های شرکای تجاری از جمله چین حساب کرد.

داشتن برنامه بلند مدت استراتژیک اقتصادی ، سیاسی مستحکم با در نظر گرفتن واقعیت ها و پتانسیل های درونی کشور  (3

نشود و یک تجاری قوی و برای شریک  یک سند قوی نگارش شود چنان که تبدیل به یک مستعمره جدید کشور تبدیل

 خود لحاظ شود
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ی اهداف و برنمه ایران با توجه به عملکرد نسبت به چین و همچنین ارتباط این کشور با ما در سال های اخیر نباید تمام (4

و با یده است های استراتژیک خود را با کشوری خاصی تنظیم کند و باید به اینکه نکته که اقتصاد جهانی یک شبکه پیچ

 یک مولفه  نمی توان به شکوفایی اقتصاد دست یافت توجه نماید. 

 متغیر ها:

 اقتصاد ، برنامه های ایران ، برنامه های راهبردی چین، امنیت،نظامی متغیر وابسته:     

 شوراسناد باال دستی ، موقعیت ژئوپلیتیکی هر کشور ، مولفه های اقتصادی درونی و پایه کمتغیرهای مستقل:      

 سئوال اصلی : 

 ی کشور باشد؟آیا با توجه به مولفه ها و زیر ساخت های ایران ، چین می تواند شرکی بلند مدت استراتژیک برا .1

 آیا در منافع مشترک در صورت تحریم های آمریکا ، چین می تواند نقش حمایت گری داشته باشد؟ .2

یران استوار امنظقه و غربی آیا در حمایت خود از  در صورت توافق و ایجاد اشتراک های تجاری چین با کشورهای .3

 است؟
 سئوال فرعی: 

ایه گذاری سنگینی با توجه به اینکه چین بندرهای منظقه را در جاده ابریشم جایگزین بنادر ایران قرار داد و سرم .1

 ت؟گرفانجام داده است، آیا سند بلند مدت با این کشور حمایت های زیر بنایی از ایران صورت خواهد 

 آیا استقالل و امنیت کشور حفاظت خواهد شد؟ .2
 

 مقدمه

نظام جمهوری  میان 37های پنهانیک پیش نویس توافق و مذاکرات با جنبه های مشترک ایران و چینساله همکاری 25برنامه 

شرکت ملی صنایع  ،شرکت ملی صادرات گاز ایران ،38صنعت نفت ایران گذاری دربرای سرمایه جمهوری خلق چین و اسالمی ایران

آن « پترولیوم اکونومیست»ادعای   .40کاری نظامی، امنیتی، فرهنگی و قضایی استو هم 39های ایران، زیرساختپتروشیمی ایران

ها طی گذاری چینیبخش قابل توجهی از این سرمایه  .است دالر آمریکا میلیارد 400تا  280معادل  گذاریسرمایه است که حجم

ای و براساس توافق صورت مرحلهشود و مابقی آن بهتزریق می ایران ها به صنعت نفت و گازساله با آن 25سال نخست اجرای قرارداد 

                                                           
37 https://oilprice.com/Energy/Energy-General 
38 http://www.president.ir/EN/91435 
39 https://besacenter.org/perspectives-papers/iran-china-25-year-plan 
40 https://www.nytimes.com/2020/07/11 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%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/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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
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، جمهور جمهوری خلق چینرئیس ،شی جین پینگ آغاز بحث این توافقنامه به سفر 41.شودمیدر ایران انجام  پکن دو طرف از سوی

طور جدی مورد  انعقاد این سند به 1398باشد. از سال چین می راه ابریشم جدید برمی گردد و بخشی از طرح 1394به ایران در سال 

نویس نهایی برنامه پیش جمهور ایرانرئیس ،حسن روحانی بحث قرار گرفت و چند متن پیش نویس بین دو کشور مبادله شد. نهایتاً

وزارت امور  د کرد. در آن نشست بهبررسی و تأیی هیئت دولت در جلسه 1399تیر  3های جامع ایران و چین را ساله همکاری 25

، براساس منافع متقابل بلند مدت، این برنامه را به امضای 42ی مذاکرات نهایی با طرف چینیمأموریت داده شد که ط خارجه ایران

، این سند، تنها اقتصادی وزارت خارجه جمهوری اسالمی ، معاون دیپلماسی اقتصادیغالمرضا انصاری به گفته 43.طرفین برساند

به گفته وی اهداف این سند در مدت «. دو کشور ورود کرده است. …های مختلف قضائی، مجلس ودر بخش»نیست و سند نهایی در 

های آمریکا تحریم در شرایطی که .صورت گیرد یوان واحد پولی کشور چین یعنی شود و قرار است معامالت باسال تکمیل می 25

بحران اقتصادی در  و منجر به 45استدر راستای اعمال استراتژی فشار حداکثری به بیشترین میزان خود رسیده 44علیه ایران

تواند منجر به رود و میشمار میست، توافق بلندمدت با چین راه نجاتی برای ایران در برابر تحریم فزاینده اقتصادی بهاشده ایران

دولت  سخنگوی کهچنان 46، به منظور تسلیم ایران باشد .جمهور ایاالت متحدهرئیس ،دونالد ترامپ ناکامی سیاست فشار حداکثری

 .استالمللی ما شکست خوردههای آمریکا برای انزوای ایران و قطع روابط بیناست: سیاستدر حمایت از این توافق اعالم کرده ایران

در مقابل، منتقدان، این حرکت را نه به دلیل چرخش نظام جمهوری اسالمی به سمت شرق، بلکه نشانه ورود ایران به بازی قوانین 

کنند . بسیاری از سوی گروهای مخالف های چهل سال گذشته خود ارزیابی مینشینی از سیاست انند و آن را عقبدالملل میبین

دانند. همچنین تعدادی از نمایندگان قانون اساسی می 77ای آن را ناقض اصل یاد کردند و عده قرارداد ترکمنچای حکومت از آن با نام

مخالفان جمهوری  گروهی از منتقدان، از جمله، برخی سیاستمداران داخلی و. انداین قرارداد ابراز نگرانی کرده« پنهان»مجلس از ابعاد 

چینی و نیز واگذاری برخی جزایر جنوب ایران  نیروی نظامی خصوص با ادعای استقراراز این توافق به در خارج از کشور اسالمی ایران

همچنین منتقدین به این برنامه همکاری، این  48.و به تبدیل ایران به مستعمره و وابسته اقتصادی چین، هشدار دادند 47انتقاد کرده

گویند در این کنند اما مدافعان سند میاند و آن را به سود ایران ارزیابی نمیچین خوانده دیپلماسی قرض تله ای ازبرنامه را نمونه

باشد. اینها در مرحله صرفاً یک توافق راهبردی برای تعیین چارچوب کالن همکاری تدوین شده و شامل اعداد و ارقام مورد بحث نمی

دانند گروه سومی نیز عملی شدن آنچه که اعالم شده را دور از واقعیت می. 49قالب قراردادهای مشخص تدوین خواهد شدآینده در 

است که دنبال منفعت خودش است و هر جا که ببیند ممکن است منافعش کنند که بر اساس تجربه، چین نشان دادهو تأکید می

                                                           
 https://hamdelidaily.ir/?post=5879 روزنامه همدلی 41
42 https://www.shana.ir/news/304061 
 https://www.tabnak.ir/fa/news/986274 تصویب سند 25 ساله ایران و چین در هیات دولت و چند نکته  43

44 https://www.businessinsider.com/iran-china-deal-shows-getting-tough-doesnt-solve-us-problems-2020-7 
45 https://time.com/5872771/china-iran-deal 
46 https://www.nytimes.com/2020/07/11/world/asia/china-iran-trade-military-deal.html 
47 https://asiatimes.com/2020/07/china-iran-deal-eyes-a-future-decoupled-from-us 
48 https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/07/iran-government-rouhani-secretive-deal-china.html 
 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/04/11/2298015 خبرگزاری تنسیم 49

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C_%D8%AC%DB%8C%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C_%D8%AC%DB%8C%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%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%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C_(%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B4)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C_(%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B4)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DB%B9%DB%B9%E2%80%93%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DB%B9%DB%B9%E2%80%93%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DB%B9%DB%B9%E2%80%93%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_(%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_(%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%86%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%86%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D9%84%D9%87
https://www.tabnak.ir/fa/news/986274/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87
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طور که پس کند، همانهای آمریکا را هیچگاه برای ایران نقض نمیر آنها چین تحریمکشد. از این رو، از نظصدمه ببیند، پا پس می

اش را در ایران بدون اینکه به های نفتیهای اخیر، چین بیش از نود درصد از خرید نفتش از ایران را کاهش داده یا پروژهاز تحریم

  50.استپایان برساند، رها کرده و رفته 

 تجارت خارجی چین

به عنوان بزرگترین صادرکننده بر اساس آمار سازمان تجارت جهانی لقب گرفت. هم چنین سهم این کشور از  2014در سال  چین 

تجارت جهانی بسیار حائز اهمیت و ارزش بسیار زیاد و مثبت تراز تجاری این کشور نیز بسیار چشمگیر است. این کشور صادرکننده 

و در مقابل انواع سوخت ها و نفت به همراه دستگاه های برقی مهم ترین اقالم وارداتی این عمده وسایل برقی و ماشین آالت برقی 

 51.کشور را تشکیل می دهند

 

 ساله بین ایران و چین : 25تاریخچه مذاکره برای سند 

ران جمهور جمهوری مردمی چین در سفر به ته، شی جین پینگ رئیسبرجام روز پیش از انعقاد 11و  1394در سال  (1

است. در در ابعاد مختلف توافقی میان رهبران دو کشور حاصل شده 25اعالم کرد که برای یک همکاری راهبردی 

، «سیاسی»های نامه جامع همکاری میان ایران و چین در حوزهنویس اولیه توافق، متن پیش1394ماه سوم بهمن

منتشر شد.  زبان انگلیسی به« المللیای و بینمنطقه»و « قضایی، امنیتی و دفاعی»، «انسانی و فرهنگی»، «اجرایی»

  52البته این سند فاقد اعداد و ارقام بود.

، شرکت کرد. این علی طیب نیا ایران در اجالس راه ابریشم جدید در سطح وزیر اقتصاد و امور دارایی، 1396در سال  (2

نفر از سران  28و  المللی پولصندوق بین و همچنین رئیس بانک جهانی ، رئیسدبیرکل سازمان ملل اجالس با حضور

  53.کشورها برگزار شد

  54دهد.دولت ایران اقدام خاصی برای پیشبرد توافق انجام نمی 1397تا اواخر سال  (3

ین از سوی یک عضو هیئت رئیسه مجلس چساله میان ایران و  25هایی از قرارداد راهبردی بخش 1397در اسفندماه  (4

 علنی شد.

                                                           
50 https://per.euronews.com/2020/07/13/25-years-of-cooperation-between-iran-and-china-is-the-agreement-with-
beijing-colonial 
51 https://data.worldbank.org 
 https://plus.irna.ir/news/83847724 خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران 52
 https://tejaratnews.com همایش بین المللی جاده ابریشم چین 53
54 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/04/11/2298015 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B7%DB%8C%D8%A8_%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B7%DB%8C%D8%A8_%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D9%84
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ساله با  25همکاری  ، اعالم کرد که ایران یک برنامهمجلس شورای اسالمی ، رئیسعلی الریجانی 1398در مرداد  (5

 25نویس اولیه درباره سند شود که ایران پیشاعالم می 1398همچنین در شهریور سال  55. استچین تدوین کرده

تری از این های مفصلپترولیوم اکونومیست آن زمان مدعی شد به بخش  .دهدساله را به مقامات چینی ارائه می

  است .قرارداد دست یافته 

تیر این سال،  1دهد و در ارائه می 1399چین نظر خود در خصوص نسخه تهیه شده توسط ایران را در فروردین  (6

  56.شود ، سخنگوی دولت، اعالم میعلی ربیعی رسد و خبر آن توسطنسخه پیشنهادی به تصویب دولت می

 

 

 1جدول شماره

 

                                                           
55 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/05/08/2065418 
56 https://www.isna.ir/news/99041409913 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
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 رابطه اقتصادی ایران و چین

 1990تا  1974یکی از اساسی ترین محور های همکاری اقتصادی میان این دو کشور را بخش نفت و گاز تشکیل می دهد. از سال 

چین از ایران  از واردات نفت  %10تقریبا  2011این کشور واردکننده عمده نفت ایران بوده است. این روند باعث شده تا در سال 

میلیون دالر و هم چنین سایر  85دهایی برای حفاری در بخش های نفتی جنوبی ایران به ارزش قراردا 57باشد. شرکت ملی نفت چین

با امضای قراردادی در میدان نفتی یادآوران  58میلیون دالر منعقد کرد. همچنین گروه سینکوپک چین 13قراردادهای مرتبط به ارزش 

  100ی بالغ بر به منظور اکتشاف و استخراج شریک است که ارزش این میدان نفت

ارزش تجارت این دو کشور به   1980تجارت میان این دو کشور نیز دارای سابقه ای طوالنی است. طی دهه  .59می باشدرد میلیا

میلیارد دالر  9,2به  2005میلیارد داالر و در سال  3,3ارزش تقریبی تجارت ایران با چین  2011میلیارد دالر رسید. در سال   1627

خواهد رسید.  2008میلیارد دالر در سال  25مان سال ها مقامات این دو کشور اعالم کردند که تجارت آن ها به بیش از در ه .رسید

ایران بیش  چهارمین کشوری بود که به  2014چین بعد از آلمان بیش ترین صادرات را به ایران داشته و در سال  2005در سال 

% افزایش داشت. درحالی که بیش تر تجارت  360بیش تر از  2005تا  2000ز چین از سال واردات ایران ا 60 .ترین صادرات را داشت

از طریق کشورهای  میان این دو کشور از طریق دریا صورت می گیرد این امکان وجود دارد که از طریق مسیر خشکی و با قطار

 61 .روز به تهران رسید 14ز استان ژجیانگ پس از نخستین قطار باری ا 2016قزاقستان و ترکمنستان تجارت انجام شود. در سال 

بر اساس  2002سرمایه گذاری چین در ایران نیز بسیار حائز اهمیت است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین در ایران در سال 

ورد شده است یعنی میلیون دالر برآ 702نزدیک به  2012میلیون دالر بود که این عدد در سال  8اداره آمار سرمایه گذاری آنکتاد 

برابر با  2002در سال  برابر شده است. همچنین مجموع سرمایه گذاری های چینی ها 90سال سرمایه گذاری نزدیک به  10طی 

آمار نشان دهنده افزایش   .62رسید  2012میلیون دالر در سال  2,070% به  93با رشد  2012میلیون دالر بوده که در سال  22

میلیون  29,392بالغ بر   2010 است . ارزش تجارت میان این دو کشور در سال  2010ن دو کشور از سال ارزش تجارت میان ای

% را نشان می دهد. عالوه بر این تراز مثبت  76میلیون دالر رسیده که به عبارتی رشد  51,846به   2014دالر بوده که در سال 

همانطور که پیش تر گفته شده یکی از تامین  مثل نفت به چین است. ایران بازرگانی ایران نیز به مدد صادرات انواع مواد سوختی

کنندگان اصلی انرژی چین است. با این حال واردات ایران از چین نیز رشد بسیاری داشته است. افزایش واردات از این کشور آن هم 

ر وابستگی چین به عنوان اقتصادی نو ظهور به نشان از اهمیت تجارت چین با ایران است. از سوی دیگ 2014%در سال  73با رشدی 

                                                           
57 China National Petroleum Corporation (CNPC) 
58 Sinopec Group 
 www.mop.ir . وزارت نفت59
60 World Trade Statistics”,comtrade.un.org,(May 2016) 
61 First freight trains from China arrive in Tehran.ft.com.(1 May2016). 
62 FDI Statistics Division on Investment and Enterprise”. unctad.org. (May 2016) 
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انرژی نیز از آمار واردات مشخص است. اگرچه رشد اقتصادی این کشور طی چند سال اخیر با آهنگی آرام تر از گذشته بوده و در 

از کل صادرات  %4,1منفی شدن صادرات ایران نیز بی تاثیر نبوده؛ با این حال چین چهارمین مقصد صادراتی کاالی ایرانی بوده که 

 63.از کل وارداتش را از چین انجام می دهد %10,3ایران نیز  .ایران را به خود اختصاص داده است

 

 

 

 64 2جدول شماره

 

 

                                                           
  امکان سنجی ایجاد همگرایی اقتصادی میان کشورهای ایران، چین، هند، روسیه و ترکیه ، پایان نامه،دانشگاه تهران، ایمان پیرانده،631395
64 comtrade.un.org/data, (May 2016) 
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65 comtrade.un.org, (May 2016) 
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 2نمودار شماره  -4
 

 نکات کلیدی آن  های جامع بین جمهوری خلق چین و جمهوری اسالمی ایران وبرنامه همکاری

های جامع فیمابین جمهوری خلق چین و جمهوری ویرایش نهایی / برنامه همکاری»شده توسط وزارت خارجه با تیتر متن تهیه 

دبیرخانه »های این متن که توسط ضمیمه است؛ ضمینه 3بند و  9در فضای مجازی منتشر شده که مشتمل بر « اسالمی ایران

های یم شده مشتمل بر اهداف سیاسی، عناوین اصلی برای برنامه همکاریتنظ« سازوکار عالی مشارکت جامع راهبردی ایران و چین

برنامه »تحت عنوان  1399آنچه ویرایش نهایی متن این قرارداد تنظیم شده در خرداد  .ساله و اقدامات اجرایی است 25جامع 

سخه فارسی، انگلیسی و چینی آن مشهود است، اگر هر ن« های جامع فیمابین جمهوری خلق چین و جمهوری اسالمی ایرانهمکاری

ها را نسبت به تبعات چنین دقیقاً با همین متن به تصویب برسد و اجرایی شود، حاوی چهار نکته کلیدی است که برخی نگرانی

 . کندای رفع میقراردادی به شکل قابل مالحظه

 متن تفاهم نامه:

 اسالمی ایرانهای جامع فیمابین جمهوری خلق چین و جمهوری برنامه همکاری
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 مقدمه

 .شودها نامیده میجمهوری خلق چین و جمهوری اسالمی ایران که در این متن طرف

گاه ها و منافع دو تمدن کهن آسیایی و دو شریک نزدیک در عرصه های تجاری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی هستند، با دید

 .گر را شریک راهبردی مهم خویش تلقی می کنندمشترک بسیار در عرصه دوجانبه و چندجانبه بوده و یکدی

با به رسمیت شناختن مشترکات فرهنگی، چندجانبه گرایی، حمایت از حق ملت ها برای برخورداری از حق حاکمیت برابر و مدل 

ردی هایی مشابه در مورد مسائل مختلف جهانی که موجب گسترش روابط آنها به سطح راهبتوسعه بومی خود و اشتراک دیدگاه

 .برده شده است –مبتنی بر منافع متقابل و رویکرد برد 

های انرژی، های مساعد برای همکاری در حوزهبا زمینه 1971با داشتن روابط عمیق و دوستانه از زمان برقراری روابط دیپلماتیک در 

 .اندخواست برنامه برای تقویت روابط بودهآوری و غیره، رهبران دو طرف قویا متعهد به گسترش روابط و درزیرساخت، منتم علوم و فن

با اطمینان از اینکه این سند ترمیم کننده فصلی جدید در سپهر مناسبات دو تمدن بزرگ آسیایی چین و ایران و گامی موثر جهت 

رچوب ابتکار های مختلف در چاهای دوجانبه در زمینهتحقق اراده مشترک رهبران در جهت تعمیق روابط دوجانبه و تقویت همکاری

با هدف عملیاتی شدن بند ششم بیانیه مشارکت در خصوص ایجاد مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری  –باشد؛ می« راه –کمربند »

کند بر ضرورت ایجاد مکانیزم و فراهم آوردن زیر میالدی منتشر شده و تاکید می 2016خلق چین و جمهوری اسالمی که ژانویه 

 .ساله 25ها در یک چشم انداز وسعه همکاریهای الزم برای تساخت

 دو طرف در خصوص موارد زیر تفاهم نمودند؛

 

 بند اول

 اندازچشم

 برد در زمینه دوجانبه منطقه ای و روابط بین الملل-ایران، مبتنی بر رویکرد برد –سوق دادن مشارکت راهبردی جامع چین 

 بند دوم

همکاری، طرفین در چارچوب این سند، برای دستیابی به اهداف زیر همکاری  های عظیمماموریت : با در نظر داشتن ظرفیت .1

 خواهند کرد؛

 های دوجانبه اقتصادی و تجاریگسترش همکاری .2
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 تعامل موثر بین دستگاه های عمومی دولتی و بخش خصوصی و مناطق آزاد و ویژه .3

 های اقتصادی، فناوری و گردشگریافزایش میزان اثرگذاری در حوزه .4

 راهبردی در حوزه های مختلف اقتصادی مشارکت .5

 های فناوری و علمیها بین دانشگاه ها، بخشگسترش همکاری .6

 هابازنگری موثر و مستمر همکاری های مشترک اقتصادی به منظور فائق آمدن بر موانع و چالش .7

 ایهای منطقهحمایت از مواضع یکدیگر و همکاری در مجامع بین المللی و سازمان .8

 های مختلف از جمله مبارزه با تروریسمهای امنیتی در حوزهی قانون و همکاریتقویت اجرا .9

 های دفاعی و راهبردیگسترش همکاری نظامی برای تقویت ظرفیت .10

 .های دیگرهمکاری در زمینه .11

 بند سوم

ها ای همکاری و فرصتههای راهبردی دوجانبه، ظرفیتاهداف اساسی : طرفین، اهداف اساسی این سند را با در نظر داشتن سیاست

 .اند( آمده است، تدوین نموده1و شرایط واقعی به شرحی که در ضمیمه شماره )

 بند چهارم

( همکاری خواهند نمود. برخی از 2های جامع به شرح ضمیمه شماره )ها برای گسترش و توسعه همکاریهای همکاری : طرفزمینه

 :باشندهای مرجح به شرح زیر میحوزه

 .ای غیر نظامیهای تجدیدپذیر و انرژی هستهمل نفت خام )تولید، حمل، پاالیش و امنیت تامین( پتروشیمی، انرژیانرژی شا

 .جاده-بزرگراه، خط آهن و اتصاالت دریایی به منظور ارتقای نقش ایران در ابتکار کمربند

با تصریح بر مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و های بانکی با استاندارد باال، با تاکید بر استفاده از ارزهای ملی، همکاری

 .های سازمان یافتهجنایت

آکادمیک، فناوری و تبادل تجارب در آموزش نیروی انسانی ریشه کن کردن فقر و بهبود وضعیت  -های گردشگری، علمیهمکاری

 .معیشت مردم در مناطق کمتر توسعه یافته

 بند پنجم
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 اقدامات اجرایی

های جامع راهبردی خود را در های اقتصادی، همکاریمبنای اصول و منافع مشترک، و منطبق بر اصول تجارت میان بنگاهطرفین بر 

 .دهنداین سند گسترش می 3میمه ها با اجرای اقدامات مندرج در ضتمامی حوزه

 بند ششم

 نظارت و اجرا

ازوکار به سرپرستی مقامات عالی و ذیصالح به نمایندگی از برای هماهنگی و نظارت بر کاربرد مفاد این سند، طرفین یک س .1

 .کنندرهبرانشان ایجاد می

رتبه، دیدارهای ساالنه خواهند داشت و در صورت نیاز مقامات مرتبط، جلسات مشورتی با همتایانشان در این راستا، نمایندگان عالی .2

 .خواهند داشت

ها، از جمله وزارت بازرگانی چین و نوان مقامات مسئول، با همکاری سایر وزارتخانههای امور خارجه دو کشور، به عوزارت خانه .3

های وزارت امور اقتصاد و دارایی ایران، وظیفه نظارت بر اجرای مفاد این سند و ارائه گزارش پیشرفت همکاری را به رهبرانشان در زمان

 .مناسب دارند

 بند هفتم

جاده، طرفین، همکاری دوجانبه و چند جانبه را از طریق  –عالیق مشترک در ابتکار کمربند همکاری در کشور ثالث : با توجه به 

 .کنندهای مشترک در کشورهای همسایه یا ثالث تشویق میبرنامه

 بند هشتم

از اجرای های ثالث، نفی فشارهای خارجی : در راستای حمایت از اصل چند جانبه گرایی، طرفین در مقابل فشارهای غیرقانونی طرف

 .نمایندمفاد این سند حفاظت می

 بند نهم

 مفاد نهایی

( باید با رضایت متقابل طرفین و از طریق هماهنگی و 5، 4، 3هرگونه اصالح در ضمائم این سند )موضوعات مطروحه در بندهای  -1

 .مشاوره انجام شود
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روزرسانی توانند با ارائه پیشنهادهای برای اصالح یا بهمیدر صورت ضرورت، برای تسهیل در اجرای موضوعات مورد توافق طرفین  -2

 .های توافق شده تاثیر بگذارد یا مانع شودسند حاضر اقدام کنند. این امر نباید بر اجرای پروژه

 .شوندضمائم ابن سند جزء الینفک آن محسوب می -3

 .سال اجرایی خواهد بود 25این سند از تاریخ امضا به مدت  -4

مضاء رسید؛ هر یک از در سه نسخه به زبان چینی، فارسی و انگلیسی به ا …تقویم ایرانی( در شهر  …برابر با )  …در تاریخ  این سند

 .باشدنسخ از اعتبار یکسان برخوردار است. در مواقع اختالف، نسخه انگلیسی مالک عمل می

های سرمایه گذاری و انتقال دانش خواهد نمود. همه بخش نویس چین در ایران درکم مطابق با این پیش، دستنکته نخست اینکه

ظیم نفتی عاین میزان سرمایه گذاری از سوی چین در حالی که در شرایط کنونی چین برای جلوگیری از تحریم حتی در صنایع 

و اگر اجرایی شود تحولی  کند، شگفت انگیز استایران نیز سرمایه گذاری یا منابع ارزی چند ده میلیارد دالری ایران را آزاد نمی

 .اساسی برای ایران خواهد بود

هایی برای سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت توسط طرف چینی و همکاری در خلق ، در قرارداد ایران به جز مشوقنکته دوم اینکه

ری اای نظیر واگذویژههای صنعتی و تجاری و مجموعه اقدامات سیاسی، امنیتی و نظامی مشترک، هیچ خدمات یا امتیاز مجموعه

دهد؛ بنابراین، دست کم با اجرایی شدنِ های انحصاری نمیها یا واگذاری امتیازبخشی از خاک ایران به چین برای اجرای این پروژه

 .ای در راستای منافع ایران استمتن مورد اشاره ایران، چیزی از دست نخواهد داد و قرارداد به شکل قابل مالحظه

ع این سند همکاری، ، این قرارداد عمدتاً حالت تفاهم نامه دارد و در آن ارقام و اعدادی درج نشده است. در واقنکهنکته سوم ای

ای برای های جداگانهگانه نیاز به قراردادهای سهبیانگر راهبرد بلندمدت همکاری ایران و چین است و هر بند از متن اصلی یا ضمیمه

هایی صورت ها حاوی جزئیات این توافق است؛ بنابراین، اگر حساسیتی باشد، باید درباره قرارداداداجرایی شدن دارد که آن قرارد

 .شودو چین منعقد می های مختلف میان ایرانها پس از تصویب این قرارداد برای اجرای بخشپذیرد که بعد

دو طرف ایران و چین در نظر گرفته نشده است؛ ساله ضمانت اجرایی برای هیچ یک از  25، در این قرارداد نکته چهارم اینکه

تواند اجرا نشود و اجرایش هایی که در این قرارداد و ضمائم صورت پذیرفته در هر مرحله از سوی طرفین میبنابراین، هدف گذاری

ها نیاز عدتاً آن قراردادهای همکاری دارای ضمانت اجرایی تنظیم شود که قاها در چارچوب هر بند قراردادمتوقف شود، مگر آنکه بعد

 66.ای داردهای جداگانهبه ارزیابی

 اهمیت جنوب غرب آسیا و سواحل مکران :

                                                           
  ، 22 تیر https://www.tabnak.ir/fa/news/99005499 روزنامه تابناک 66

https://www.tabnak.ir/fa/news/990054
https://www.tabnak.ir/fa/news/990054


 

165 

 

 

مکران سرزمین ساحلی است که در جنوب شرقی ایران و جنوب غربی پاکستان و در امتداد سواحل دریای عمان قرار گرفته است. 

کیلومتر  100های ساحلی، حدود بخشی از این منطقه که در داخل مرزهای ایران قرار دارد از خلیج گواتر تا جاسک با احتساب دماغه

بلوچستان و هرمزگان است و بندرهای چابهار، تیس، کنارک و جاسک را وتعلق به دو استان سیستانطور عمده مامتداد دارد که به

های خاورمیانه در امان الملل از آن جهت است که این منطقه کم و بیش از تنششود. اهمیت سواحل مکران در سطح بینشامل می

ن اتصال خلیج عمان و بندر چابهار در ساحل شرقی مکران به کریدور ترین مسیرهای انتقال انرژی تسلط دارد. همچنیاست و بر مهم

تواند نقش مهمی در مبادله کاال به شرق کشور و کشورهای آسیای مرکزی ایفا کند. دسترسی بندر جنوب، می -المللی شمالبین

تان و حتی کشورهای اروپایی های آزاد موجب شده کشورهای آسیای مرکزی، هند، چین، افغانسچابهار در سواحل مکران به آب

های محیطی، تمایل داشته باشند از این بندر برای انتقال کاالهای خود استفاده کنند. همچنین سواحل مکران به واسطه قابلیت

اقتصادی چابهار، وجود بسترهای مناسب برای ترانزیت و کشتیرانی  –طبیعی و اقتصادی آن مانند نزدیکی به منطقه آزاد تجاری 

های مناسب در امتداد سواحل و همچنین مزیت بالقوه برای ترانزیت کاال به کشورهای آسیای تجاری، وجود سواحل مناسب و پسکرانه

یعنی دو کشور چین و هند و آمریکا  های بزرگ منطقه آسیامرکزی، قفقاز و حتی روسیه، به محلی مورد عالقه برای رقابت قدرت

تبدیل شده است. کارشناسان مسائل ژئوپلیتیک باور دارند یکی از مناطقی که آمریکا حاضر است با بر سر آن درگیر شود همین 

 ای از یک گزارش مشروح تهیه شده از سوی موسسه تدبیر اقتصاد است، اهمیت مکران و چابهارمنطقه است. گزارش زیر که خالصه

زعم هند پروژه توسعه بندر چابهار برای این کشور از اهمیت به راهبرد هند در مکران . دهدرا برای آمریکا و چین و هند نشان می

المللی و ترانزیت های زیادی برای دستیابی کریدورهای بینحیاتی و ژئوپلیتیک برخوردار است. هند به عنوان یک اقتصاد نوظهور تالش

ا کرده است و با توجه به مشکالت سیاسی بین هند و پاکستان، بندر چابهار گزینه مناسبی برای هند است. توسعه کاالهایش از آنه

 .این بندر از ابعاد گوناگون از جمله اقتصادی و سیاسی حائز اهمیت است

 :توان در موارد زیر خالصه کردطور کلی اهداف اصلی حضور هند در بندر چابهار را میبه

 کشورهای چین و پاکستان رقابت با

 گسترش تجارت و دسترسی به بازار و منابع انرژی به ویژه در افغانستان و آسیای مرکزی

 ای به اوراسیا و آسیای مرکزیاتصال و پیوستگی منطقه 

 تداوم نفوذ در افغانستان و مهار نفوذ پاکستان در افغانستان 

 حلقه چین پاکستان و راه ابریشم lanceCounter Ba به عنوان )Cotton Road (تحقق پروژه 

کند تا از این طریق به کشورهای آسیای میانه و افغانستان و از بعد اقتصادی، توسعه بندر چابهار برای هند این امکان را فراهم می

جنوب با  –ر شمال دهد که با دور زدن پاکستان از طریق کریدوروسیه متصل شود. در واقع، بندر چابهار به هند این امکان را می

افغانستان روابط تجاری برقرار کند و کاالهای خود را از طریق افغانستان به کشورهای آسیای میانه که در خشکی محصور هستند 

های بزرگ در سواحل مکران بدون در ارزیابی راهبرد قدرت پاکستان –اهمیت راهبردی سواحل مکران برای محور چین  .صادر کند

های اقتصادی دنیا تبدیل شده در رقابتی نزدیک با کشور پذیر نیست. چین که به یکی از قطبالت بندر گوادر امکاننظر گرفتن تحو

هند قصد در دست گرفتن بازارهای آسیای مرکزی را دارد. نیاز چین به واردات انرژی و صادرات کاالهای خود از طریق محور ترانزیت 
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تنها مقاصد تجاری چین را گذاری در این بندر نهری در بندر گوادر اقدام کند زیرا سرمایهگذاشرق سبب شده این کشور به سرمایه

طور کلی اهداف اصلی آورد تا بر حاکمیت نظامی آمریکا بر منطقه نیز نظارت داشته باشد. بهسازد، بلکه فرصتی به وجود میفراهم می

 :ه کردتوان در موارد زیر خالصحضور چین در بندر گوادر را می

 .جنوب است –برداری از کریدور شمال های ارتباط از خشکی با اروپا و بهرهچین به دنبال فراهم کردن زمینه -1

 .چین به دنبال کسب قدرت بازدارندگی در مقابل کنترل و مدیریت منابع انرژی خاورمیانه از سوی آمریکاست -2

های حساسی مانند تنگه ماالکا و هرمز است. این کشور دریایی به ویژه آبراهنقل وچین به دنبال جبران خطر محرومیت از حمل -3

های خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند بدون استفاده از مسیر تنگه ماالکا و استفاده از مناطق جنوبی خود سعی دارد به آب

 .دسترسی پیدا کند

 .تژیک جهان از جمله بندر گوادر استچین به دنبال گسترش قدرت اقتصادی خود در نقاط استرا -4

 .چین به دنبال اتصال مناطق غربی خود به بازارهای جهانی است -5

 .برداری نظامی از طریق ایجاد پایگاه نظامی و استفاده از امکانات دریایی و ساحلی در بندر گوادر استچین به دنبال بهره -6

 .ایران و منطقه خلیج فارس است چین به دنبال کوتاه کردن مسیر واردات نفت از -7 

 چین به دنبال استفاده از فضای پاکستان برای پیشی گرفتن از رقبای خود یعنی هند و آمریکا است.  -8 

ترین بخش ایالت بلوچستان پاکستان واقع شده که در نزدیکی مرزهای ایران قرار دارد. فاصله این بندر با شهر بندر گوادر در جنوبی

های متعددی ها توافقنامهمورد توجه جدی پاکستان قرار گرفت و طی این سال 2000کیلومتر است. این بندر از سال  70 چابهار ایران

با چین در خصوص تجهیز و توسعه آن اجرایی شده است. بر اساس آخرین اطالعات منتشر شده در اخبار داخلی پاکستان، 

های بخش انرژی و میلیارد دالر برای پروژه 8/33میلیارد دالر ) 46با ارزش  2015گذاری چین در بندر گوادر که در سال سرمایه

به  2030گذاری تا سال های مورد نیاز این بندر( آغاز شده و قرار است این میزان سرمایهمیلیارد دالر برای احداث زیرساخت 2/12

ترین آنها کند که مهمرا در بندر گوادر پاکستان دنبال می طور که بیان شد، چین اهداف متعددیهمان. میلیارد دالر افزایش یابد 12

جنوب و همچنین افزایش امنیت انرژی  –المللی شمال برداری از کریدور بینگسترش نفوذ اقتصادی خود در منطقه غرب آسیا، بهره

ق این کریدور بندر گوادر به ترین طرح همکاری بین دو کشور است. از طریپاکستان بزرگ -خود است. طرح اقتصادی کریدور چین

های زیادی را به ویژه در حوزه انرژی برای این کشور به همراه خواهد شود. این طرح مزیتکیانگ در غرب چین متصل میمنطقه سین

ل مسیرهای داشت. نیاز فزاینده چین به منابع انرژی باعث شده است تا این کشور به منظور تامین امنیت انرژی و نیازهای خود، به دنبا

خام از مسیر خلیج فارس، میلیون بشکه نفت 3/6تری باشد. در حال حاضر چین برای وارد کردن روزانه تری و مناسبترانزیتی مطمئن

نقل ومیلیون دالر هزینه حمل 18شرقی چین، حدود تنگه هرمز، دریای عمان، اقیانوس هند، تنگه ماالکا و در نهایت سواحل جنوب

های این کشور در خصوص تشکیل ائتالف نقل برای چین از یک سو و از سوی دیگر نگرانیوهای باالی حملد. هزینهکنپرداخت می

ایاالت متحده آمریکا علیه این کشور و احتمال محاصره دریای چین توسط کشورهای رقیب، مانند ژاپن و هند سبب شده تا چین به 

د که به نظر تنها گزینه منطقی چین برای دور زدن ایاالت متحده آمریکا و دسترسی این حلی برای گریز از این وضعیت باشدنبال راه

ترین مسیر تامین انرژی مورد نیاز این کشور(، بندر گوادر پاکستان است. با اجرایی شدن فارس به عنوان مهمهای خلیجکشور به آب
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سوم ونقل نفت را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و به یکلپاکستان، چین قادر خواهد بود که هزینه حم –پروژه کریدور چین 

در مجموع . تری به منابع انرژی در خلیج فارس برای چین فراهم خواهد کردمیزان فعلی برساند. ضمن اینکه این پروژه دسترسی آسان

برای تبدیل شدن به عنوان یک سازی خود نگاهی بر وضعیت بندر گوادر پاکستان حاکی از آن است که این بندر در حال آماده

پاکستان و توسعه بندر گوادر، مزایای اقتصادی زیادی  -مگاپورت در منطقه است. بدون تردید به سرانجام رسیدن طرح کریدور چین

 تواند به توسعه اقتصادی مناطق غرب پاکستان که بسیار محرومرا برای پاکستان نیز به همراه خواهد داشت و در عین حال که می

با وجود تالش چین برای تبدیل بندر گوادر به . هستند منجر شود، بخش مهمی از نیازهای اقتصادی این کشور را برطرف خواهد کرد

رو است که اغلب این مشکالت به مسائل داخلی پاکستان مانند عنوان یک مگاپورت در منطقه، این پروژه با مشکالت متعددی روبه

شود اما، مشکل اصلی چین در بندر گوادر بحث ناامن نقلی و ظرفیت تجاری و صنعتی مربوط میوهای حملعدم وجود زیرساخت

بودن بندر گوادر در استان بلوچستان پاکستان است. وضعیت امنیتی در مرزهای پاکستان با افغانستان، ایران و هند همچنان نامناسب 

طور مکرر شاهد درگیری بین مردم و دولت مرکزی است. وقایع قومی، ی بهاهای قومی و طایفهاست. زیرا این مناطق به دلیل درگیری

های العبور بودن کوهستانگرایی در پاکستان به احساس ناامنی در بین فعاالن اقتصادی منجر شده است. عالوه بر این، صعبفرقه

تنها نفت و گاز هستند. با وجود این مشکالت، نهها و خطوط لوله موجود در کشمیر پاکستان و چین نیز مانع اصلی در احداث بزرگراه

گذاری برای بندر چابهار نیز ابراز تمایل کرده چین از توسعه بندر گوادر منصرف نشده است بلکه در یک سال اخیر چین برای سرمایه

گذاری در آن است( فاصله رمایهکیلومتر با بندر گوادر پاکستان )بندری که چین در حال س 70است. با توجه به آنکه چابهار نزدیک به 

دانیم، چین اولین شریک طور که میهمان. شودای از رقابت استراتژیک میان هند و چین در منطقه تلقی میدارد، این نزدیکی، نشانه

است. درصد واردات پاکستان از چین بوده  25، نزدیک به 2018آید به نحوی که در سال اقتصادی و تجاری پاکستان به شمار می

گذاری مشترک های سرمایهتوسعه روابط تجاری بین چین و پاکستان سبب شده است تا در کشور همکاری قابل توجهی را در طرح

گذاری های سرمایهطور عمده از سوی چین در پاکستان در حال انجام است. مبدا و مسیر اجرایی پروژهآغاز کنند که این همکاری به

آلود پاکستان با غرب پاکستان است. روابط تنششود و مقصد آن در بندر گوادر در جنوبشروع میکیانگ چین از استان سین

برداری های اقتصادی خود بهرهکشورهای هند و افغانستان نیز سبب شده تا پاکستان به منظور ارتقای جایگاه خود در منطقه از ظرفیت

توان در ترین اهداف پاکستان در بندر گوادر را میدر گوادر امید بسته است. مهمگذاری چین در بنپاکستان به سرمایه روکند. از این

 :موارد زیر خالصه کرد

 ایونقل، ارتباطات و ترانزیت کاال در جهت توسعه منطقههای حملایجاد زیرساخت -1

 انویه اقتصادیهای اقتصادی و تجاری پاکستان از انحصار بندر کراچی و ایجاد بندر ثخارج کردن فعالیت -2

 ایجاد پایگاه نظامی و تجهیز نیروی دریایی پاکستان از طریق تقویت روابط نظامی و امنیتی با چین -3

 کیانگ چینایجاد خط لوله نفت و گاز بندر گوادر به استان سین -4

 فارس و ایفای نقش در بازار جهانی نفتتر با منطقه خلیجایجاد ارتباطات گسترده -5

تواند بر اند بدون شک، روند تحوالت در توسعه هر یک از آنها میاینکه بندر چابهار و بندر گوادر نزدیک همدیگر واقع شده با توجه به

های چین در بندر گوادر در نهایت سبب شود تا بندر گوادر به یک مگاپورت در گذاریدیگری اثرگذار باشد. در صورتی که سرمایه
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گمرکی این بندر را  –ترانشیپی  –های ترانزیتی تواند فرصتدی برای بندر چابهار خواهد بود و میسواحل مکران تبدیل شود، تهدی

دهد، ها قرار میهای ایران در دسترس چینیمیانه را بدون نیاز به راهاز بین ببرد. همچنین مسیر گوادر در واقع افغانستان و آسیای 

جای اینکه با وجود تهدیدهای یادشده، به اعتقاد برخی از کارشناسان به گوادر به . بردبنابراین موقعیت راهبردی ایران را از بین می

ثباتی و ناامنی در پاکستان تاثیرات منفی زیادی بر ایران به عنوان رقیب چابهار نگاه شود باید به عنوان مکمل نگریسته شود. زیرا بی

شود بینی میدارد و توسعه اقتصادی در این کشور برای مناطق شرقی ما هم منافعی به همراه خواهد داشت. با توجه به اینکه پیش

ها )به عنوان مکمل تواند مسیر جذابی برای چینیافغانستان در آینده نزدیک حل نشود، مسیر ایران به سمت آسیای میانه میبحران 

ها از مسیر بندر گوادر را گسترش داد. از سوی دیگر برخی از کارشناسان توان همکاری با چینیگوادر( باشد و از این طریق هم می

گیرد و استقالل چابهار رود، این بندر در سایه گوادر قرار میچابهار و گوادر، استقالل چابهار از دست می معتقدند با پیوستن و ارتباط

را نباید از دست بدهیم. چابهار اهرمی در دست ایران است که بتواند از آن در مسائل سیاسی، امنیتی و تجاری استفاده کند. بنابراین، 

 .شته باشد که نباید در رودربایستی روابط دوستانه ما با هند و پاکستان، چابهار قربانی شوددستگاه دیپلماسی کشور باید توجه دا

 اهمیت راهبردی سواحل مکران برای آمریکا

های اصلی در سیاست خارجی آمریکا، محدودیت قدرت چین است زیرا آن را تهدیدی برای آینده دانیم یکی از مولفهطور که میهمان

از ابزارهای آمریکا برای محدودسازی چین، هند است. در میان کشورهای منطقه آمریکا به لحاظ اقتصادی و  داند. یکیخود می

سیاسی کمترین تعارض را با هند دارد. از این رو، به دنبال محدودسازی چین، آمریکا از گسترش نفوذ هند در افغانستان و حتی 

کند. ضمن اینکه در راستای سیاست خاص ایجاد ثبات در افغانستان حمایت می گذاری این کشور در بندر چابهار در راستایسرمایه

های تحریمی بندر چابهار نیز در همین چارچوب قابل توجیه است. اگر سه کشور ای آمریکا و رقابت این کشور با چین، معافیتمنطقه

ایران با یکدیگر پیوند عمیقی دارند، اما ضلع آمریکا و ایران  ایران، هند و آمریکا در یک مثلث قرار گیرند، اضالع هند و آمریکا و هند و

های بزرگ یعنی از یک سو همسویی آمریکا و هند و از با یکدیگر در تعارض هستند. با وجود این موضوع، تقابل و توازن بین قدرت

به این ترتیب که از توان کشورهای مختلف تواند فرصت مناسبی را برای ایران فراهم کند سوی دیگر تقابل هند و آمریکا با چین، می

برای توسعه سواحل مکران و بندر چابهار به عنوان مولفه اصلی این منطقه استفاده کند. البته باید توجه داشت که وقتی پای رقابت 

رشد اقتصادی آن آید امکان ناامن شدن چابهار نیز وجود خواهد داشت و با امنیتی شدن منطقه، به نوعی از بین کشورها پیش می

 67.شودجلوگیری می

 های جامع ایران و چینالملل و اهمیت همکاریجایگاه چین در نظام بین

 هایحوزه در اثرگذاری افزایش آزاد، مناطق و خصوصی بخش تعامل تجاری، و اقتصادی دوجانبه همکاری گسترش متن این در 

 هایهمکاری در بازنگری علمی، و فناوری و دانشگاهی همکاری اقتصادی، هایحوزه در راهبردی مشارکت گردشگری، و فناوری

 و نظامی همکاری گسترش تروریسم، با مبارزه در همکاری المللی،بین و ایمنطقه مجامع در یکدیگر مواضع از حمایت اقتصادی،
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 هایقدرت از یکی عنوانبه چین اینکه به علم با .(2)است شده فهرست اصلی هدف ده عنوانبه دیگر هایزمینه در همکاری و دفاعی

 که موجودی وضع تغییر استراتژی و المللبین عرصه در کشور این تاثیرگذار کارگزاری لذا شودمی معرفی المللبین نظام در بزرگ

 بنابراین باشد.می اهمیت حائز ایران اسالمی جمهوری منافع برای دارد خود کار دستور در  سیاسی و نظامی اقتصادی، هایزمینه در

 اهمیت و دارد جایگاهی چه الملل بین نظام چندقطبی یک ساختار شرایط در چین که باشدمی سوال این به پاسخ نوشتار این هدف

 قدرت هجایگا کسب مدعی آمریکا دوقطبی، نظام پایان و شوروی فروپاشی با چیست؟ چین و ایران ( ساله 25جامع) هایهمکاری

 المللیبین هایرویه و قواعد به دهیجهت توانایی که بازیگری را خود تا گردید المللبین نظام در دولت قدرتمندترین و رقیب بدون

 این تغییر برای را خود هایتالش آمریکا، کشیدنچالش به با بزرگ هایقدرت سایر همه این با کند. معرفی داراست تنهایی به را

 هژمونی و برتری جایگاه بالقوه رقیب یک عنوانبه همیشه بازیگران این دادند. ادامه استراتژیک و مدت بلند هایریزیبرنامه اب را شرایط

 ابرقدرت به شدن تبدیل برای کشور این بالقوه هایتوانایی که است بزرگ هایقدرت ینا از یکی چین کردند.می تهدید را آمریکا طلبی

 قطبی چند یک ساختار ظهور با بنابراین است. شده ییآمریکا مقامات و هااستراتژیست نگرانی باعث ،آمریکا فعلی جایگاه اشغال و

 با  تدریجی و مستمر صورت به همچنین و کند معرفی المللبین نظام اصلی کارگزاران  و هاقدرت از یکی عنوانبه را خود توانست چین

 کمتر رقابتی عرصه این  در آمریکا با را خود فاصله فرهنگی و سیاسی نظامی، اقتصادی، هایزمینه در خود هایتوانمندی یشافزا

  باشد. المللبین ساختار در آمریکا جایگاه برای جدی وتهدیدی کند

     اقتصادی قدرت

 خود توانسته که جایی تا است داده قرار خارجی سیاست هدف مهمترین را اقتصادی حوزه در پیشرفت اخیر سالیان در همواره چین  

 پیرامون در نه و مرکز در خود اقتصادی جایگاه تثبیت دنبال به همچنین و کند معرفی دنیا در اقتصادی قدرت ابر یک عنوانبه را

 نشان ساله20 بازه یک طی خرید برابری قدرت مبنای بر جهان داخلی ناخالص تولید از مختلف کشورهای سهم بررسی است. بوده

 در سرانجام بوده، آمریکا متحده ایاالت از کمتر جهانی داخلی ناخالص تولید از اشسهم متمادی یهاسال که چین کشور دهدمی

 منظر این از و است داده اختصاص خود به را جهانی تولید حجم باالترین جهان GDP از درصدی 5/16 حدود سهم با 2014سال

 3/18 حدود به جهان داخلی ناخالص تولید از کشور این سهم نیز 2017 سال در است. گرفته قرار اول جایگاه در امریکا از باالتر

 کشورها، سایر از توجهی قابل نسبتاً اختالف با چین 2022 سال تا پول، المللیبین صندوق هایبینیپیش اساس بر رسد. می درصد

 سال از چین کشور در کاال صادرات ارزش جهانی، تجارت سازمان آمارهای اساس بر بود. خواهد جهان اقتصادهای پیشتاز همچنان

 پینگ شیائو دنگ اقتصادی اصالحات از بعد کشور این برای درصدی8 اقتصادی رشد .(3) است. شده برابر 5/8 از بیش 2016 تا 2000

 عنوانبه را خود بتواند 2025 سال در چین اقتصادی، رشد این تداوم با که کنندمی بینیپیش اقتصاددانان از بسیاری شد. محقق

 منتشرشده 2012 سال در آمریکا اطالعات ملی شورای توسط که جهانی روند گزارش در همچنین کند. معرفی دنیا اقتصاد بزرگترین

(4)گرفت خواهد پیشی آمریکا از جهان اقتصاد بزرگترین عنوانبه دهه دو ظرف چین که شده تصریح است،
. 

 نظامی قدرت

 نظر از چه و تسلیحاتی فناوری نظر از چه است. کرده خود نظامی نیروهای و ارتش در نوسازی به اقدام اخیر هایدهه در ینچ  

 اقتصادی، رشد افزایش موازات به چین منطقی، فرایند یک در حاضر حال در است. زده نوینی ابداعات به دست دفاعی نیروهای سازمان
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 کشور بومی هایفناوری تا شده موفق کشور این نظامی، بودجه افزایش با است. نموده خویش نظامی عصنای ارتقاء به را زیادی توجه

 است قادر که دارند اختیار در پیماییقاره هایموشک هاچینی حاضر حال در بخشد. بهبود نظامی و دفاعی هایحوزه در را

 هاچینی این بر عالوه دارند. خود ییآمریکا مشابه برابر سه معادل بردی چینی کروز هایموشک دهد. قرار اصابت مورد را آمریکا خاک

 دادن قرار هدف با را هاموشک نوع این از سری اولین ،هندد قرار اصابت مورد را هاماهواره آنها وسیلهبه تواندمی که دارند هاییموشک

 دالر میلیارد 180 حدود را پکن نظامی هایهزینه رسمی رقم ها رسانه از خیبر .(5) دادند قرار آزمایش مورد هواشناسی ماهواره یک

 رسمی صورت به که است ارقامی از بیشتر 2017 سال در چین هایهزینه واقعی مبلغ دارد اعتقاد شده یاد موسسه اما کردند. اعالم

 بودجه شامل که شده ارزیابی دالر میلیارد 102 از بیشتر سال آن در پکن نظامی بودجه واقعی رقم شود. می بیان دولت سوی از

 رشد تداوم زمینه در «فایرپاور گلوبال» تارنمای است. تحقیق و توسعه هایبخش و تسلیحاتی خریدهای محلی، و مرکزی نظامی

 براساس باشد. دور چندان نه آینده در روسیه و آمریکا هایتوانایی برای رقیب ترینمهم تواندمی کشور این است، آورده چین نظامی

 هاآن از نفر هزار 500 حدود که است نفر هزار هفتصد و میلیون 2 به نزدیک چین رسمی نظامی نیروی کل شمار پژوهش این

 تهاجمی هلیکوپتر فروند 300 به نزدیک اینکه ضمن دارد جنگنده هواپیمای فروند 1200 از بیشتر کشور این هستند. ذخیره نیروهای

 بایستی همچنین هستند. هواپیمابر ناو هاآن از عدد دو که دارد جنگی ناوچه و ناو 770 همچنین چین دارد. اختیار در نیز رزم آماده

 دارد نیز جنگی زیردریایی 74 چین که کرد تاکید
.                   

 سیاسی قدرت

 قدرت یک عنوانبه کشور این مستقل عملکرد و المللبین محیط در مسئوالنه نقش ایفای چین، قدرت افزایش موارد از یکی  

 و مسائل حل برای غربی روندهای و حلراه با مخالفت و آمریکا گرایییکجانبه با مخالفت جهت در چین رویکرد است. المللیبین

 اتخاذ و آمریکا یگراییکجانبه با مقابله موارد از یکی است. کرده پیدا بیشتری ظهور و نمود حاضر حال در جهانی و ایمنطقه مشکالت

 آن از شانگهای، همکاری سازمان بیشتر هرچه تقویت با دارد سعی چین است. شانگهای همکاری سازمان مستقل، هایسیاست

 ها،خطمشی تعیین ازجمله دارد. شانگهای هایهمکاری سازمان در ایکننده تعیین نقش شورک این کند. استفاده قدرت اهرم عنوانبه

 که امر این بر تصریح با همواره چین آن. هایبرنامه و هاپروژه از مستقیم حمایت و نهادینه سازمانی به شانگهای پیمان تبدیل

 مانع وسیلهبدین تا است کرده تالش کنند، حل ایمنطقه گراییهم قالب در را خود ایمنطقه مشکالت توانندمی منطقه کشورهای

 سازمان امنیت یشورا در چین حضور بعد مورد . شود تروریسم با مبارزه بهانه به منطقه در آمریکا بیشتر هرچه نفوذ و حضور گسترش

 کارگزاری قدرت این با بیشتر چه هر بتواند تا داده را باالیی سیاسی توان یک کشور این به که است وتو حق از برخورداری و ملل

 بپردازد. تدریجی صورت به المللبین نظام ساختار تغیر به روسیه همراهی با و کرده تثبیت را خود

 فرهنگی قدرت

 کمی وجوه به که تأکیدی وجود با نیز گرا واقع پردازاننظریه و آیدمی حساببه امروز دنیای در قدرت مظاهر از یکی فرهنگی قدرت  

 های مؤلفه جزو نیز را باشد، اصیل فرهنگ و ایدئولوژی شامل تواندمی که نرم قدرت دارند، اقتصادی و نظامی قدرت مانند قدرت

 فرهنگی -تاریخی هایبنمایه و نژاد عامل دو از چین مردمان هویت خاستگاه آورند.می حساببه ملی واحدهای قدرت به ههنددشکل

 اراید کشور این بر حاکم فرهنگ است. غنی بسیار فرهنگی دارای و هزارساله چند تمدن با کشوری چین است. گرفته نشأت
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 ریشه عناصر این که است قناعت و زیاد وتالش کار موارد این ازجمله شود؛می کشور این شدن قدرتمند باعث که است هاییویژگی

 که است شده تأکید زندگی در عادالنه اصول اجرای بر آیین این در دارد. کنفوسیوسی آیین خصوصبه و چینیان باستانی عقاید در

 هایرسانه و سیاستمداران مدار. روا دیگران بر نمیداری روا خود بر آنچه کند:می بیان که کرد اشاره شو اصل به توانمی آنها ازجمله

 صلح تأمین در گرفتن قرار مبنا برای مناسب ایگزینه را آن و کنندمی استناد چینی فرهنگ مدارانه انسان و آمیز صلح مرتبا چینی

 زبان دیگر سوی از است. داشته دموکراسی لیبرال هنجار تضعیف در مهمی نقش مهم این که دنماینمی قلمداد المللیبین امنیت و

 نرم قدرت تواندمی عوامل این مجموعه است. دنیا تجاری زبان به شدن تبدیل حال در تدریجبه چین قدرتمند اقتصاد دلیل به چینی

 کند. تبدیل آمریکا هنگیفر هژمونی برای جدی تهدیدی به طوالنی چندان نه مدت در را چین

  الملل بین نظام در چین اهداف

 کردن کم و المللبین نظام در خود جایگاه تثبیت برای خاص و عام صورت به را اهدافی و اصول خود فعلی خارجی سیاست در چین  

 حداکثر و تقویت درصدد چین اول مولفه در باشد.می مهم مولفه 4 دنبال به چین عام، اهداف در کند.می دنبال آمریکا با جایگاه این

 در نهایت در و کند تبدیل مستقل بزرگ قدرت یک به را خود بتواند تا است خویش قاللاست و حاکمیتی سیاسی، منافع سازی

 تقویت دوم مولفه کنند. محدود را چین اهداف و منافع نتوانند رقبا سایر همچنین و باشد داشته مشارکت المللیبین روندهای مدیریت

 جهانی اقتصاد اول جایگاه به آن ارتقاء و اقتصادی مستمر توسعه با هک منظور این به است. ایتوسعه و اقتصادی منافع سازی حداکثر و

 و تقویت سوم مولفه کرد. مشاهده پاکستان و آفریقا های پروژه ابر در مهم این به رسیدن برای را چین تالش توانمی که شود نائل

 چهارم مولفه یابد. دست مطمئن و گسترده تامنی به است تالش در چین مولفه این در است. امنیتی منافع و امنیت سازی حداکثر

 جدایی هایشکاف شود، حفظ چینی هویت تا است واحد بزرگ چین به شدن تبدیل برای هویتی منافع سازی حداکثر و تقویت نیز

 سازی حداکثر به توانمی چین خاص اهداف در ..نکند استفاده چینی هایطلب تجزیه از آمریکا نهایت در و نشود دیده چین در طلبی

 را اصلی موضوع سه چین راستا این در کرد. اشاره المللبین سیاست و روابط اصلی عناصر در جهانی دامنه در خود نفوذ و موقعیت

 همچنین و کار محافظه تدریجی، صورت به قطبی( چند الملل)یک بین نظام فعلی اختارس با مخالفت اول موضوع کند.می دنبال

 کند. ترپررنگ را خود نفوذگذاری تواندمی چین سیاست نوع این با بنابراین است. المللبین نظام ساختار در تکثر تقویت برای تالش

 عنوانبه مهم این موقعیت تقویت و موثر کارگزاری تحدید از نعتمما  دنبال به چین موضوع این در که باشدمی کارگزاری دوم موضوع

 مشاهده اقتصادی گسترده فعالیت از ناشی آمریکا بر فشارهایی در توانمی را استراتژی چنین که است اقتصادی بزرگ قدرت یک

 الگوی خود فرهنگی و نرم قدرت از استفاده با است تالش در چین راستا این در باشدمی چین هنجاری الگوی سوم موضوع کرد.

 دهد. گسترش را محوری دولت یا مدرن گرای اقتدار گرایتوسعه دولت الگوی و تضعیف را دموکراسی لیبرال

 چین و ایران (ساله 25 جامع) هایهمکاری اهمیت

 در کشور این هایتوانایی گرفتن نظر در با و المللبین نظام در چین جایگاه اهمیت به توجه با شد اشاره نیز باال در که همانطور  

 استناد چنین توانمی الملل،بین نظام محور آمریکا ساختار به چین انتقادی نگاه همچنین و سیاسی و نظامی اقتصادی، های زمینه

 یزمینه در تواندمی چین داشت. خواهد ایران اسالمی جمهوری برای زیادی منافع چین و ایران ساله( 25) جامع همکاری که کرد

 های تحریم شرایط در خصوص به دارد اقتصادی نهادهای و هاسازمان در که موثری حضور و خود باالی قدرت به توجه با اقتصادی
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 فعال حضور ، چین سیاسی قدرت به توجه با همچنین کند. زیادی بسیار کمک ایران اقتصادی وضعیت بهبود به آمریکا ناجوانمردانه

 حمایت راستای در تواندمی کشور این امنیت، شورای وتو حق از برخورداری همچنین و المللی بین هایرژیم و نهادها در تاثیرگذار و

 برای مطلوبی گذاری اثر نیز لمللیابین مذاکرات در و کرده خنثی ایران علیه را غرب و آمریکا هایسیاست یک،دیپلمات-سیاسی

 و ایران به تسلیحاتی کمک و فروش با کشور این که باشدمی چین تسلیحاتی و نظامی قدرت بعد مورد باشد. داشته ایران منافع

 تامین در زیادی نقش تواندمی کشور این شده تاکیده نیز چین ملی امنیت سند همچنین و جامع همکاری سند در که همانطور

 در کشور این  جایگاه اهمیت و چین ییآمریکا ضد هایسیاست به توجه با بنابراین باشد. داشته تروریسم با مبارزه و ایمنطقه امنیت

 در تاثیرگذاری اقتصادی، توان افزایش تحریمی، فشارهای کردن کم با جامع همکاری این سایه در تواندمی ایران المللبین نظام

 بازدارندگی توان افزایش باعث همچنین و کرده تقویت منطقه در را خود حضور استراتژی نظامی تسلیحات خرید و المللیبین روندهای

 68شود. ایفرامنطقه و ایمنطقه دشمنان برابر در

 
 آینده محتمل و غیر محتمل رواط چین با ایران:

 

 سناریوهای پیش روی این سند:

خلیج فارس یکی از مناطق استراتژیک دنیاست که از دیرباز همواره دغدغه های امنیتی داشته و بحرانهای فراوانی فراروی خود دیده 

شمار میرود، یکی از دغدغه های امنیتی حکومت های  است. تأمین امنیت این منطقه که استراتژیکترین حوزه منافع ملی ایران به

مختلف ایران بوده و همچنان نیز هست. در دوران معاصر، امنیت این منطقه همواره متکی به قدرتهای بزرگ بوده و هیچگاه امنیت 

تان بود؛ اما در دوره پهلوی منطقه ای بومی و پایدار در آن شکل نگرفته است. در دوران پهلوی اول، امنیت این منطقه متکی به انگلس

دوم، با افول قدرت بریتانیا و جایگزینی آن با قدرت ایاالت متحده آمریکا، امنیت این منطقه نیز با اتکا به قدرت نظامی آمریکا تأمین 

ا وقوع انقالب ب 69از آن زمان تا کنون مراحل امنیتی و نظم هایی که در منطقه شکل گرفته، همواره آمریکا محور بوده است.  .میشد

اسالمی ایران و شکل گیری حکومتی مخالف آمریکا در منطقه، این نظم )آمریکا محور( دچار چالش شده و از آن زمان ایران همواره 

به عنوان یک قدرت منطقه ای که هژمونی آمریکا در منطقه را به چالش کشیده، مطرح است. اهمیت استراتژیک و منابع انرژی فراوان 

از دیدگاه رئالیستی،  .باعث شده است قدرتهای مختلف از جمله چین برای حضور در این منطقه ابراز عالقمندی کنند خلیج فارس

هر چه تعداد قدرتهای بازیگر و قطب های تشکیل دهنده موازنه قوا در یک منطقه بیشتر باشد، آزادی عمل قدرتهای منطقهای و 

ا، فرصت و فضای بیشتری برای بازیگری و نقش آفرینی به دست می آورند. بنابراین قدرتهای کوچک نیز بیشتر میشود و این قدرته

حضور چین در خلیج فارس ممکن است خالق فرصتهای جدیدی برای جمهوری ایران به منظور تأمین منافع و افزایش مطلوبیت های 
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ضور در منطقه و فرصت ها و چالش هایی که امنیتی خود باشد. توجه به رغبت قدرتهای بزرگ دیگر مانند چین و روسیه برای ح

اقتصادی برای تأمین امنیت و اقتصاد خلیج فارس فرا روی جمهوری اسالمی _ممکن است حضور آنها ایجاد کند،  سناریوهای امنیتی

وا( در مقابل سناریوی اول، )امنیت آمریکا محور(؛ سناریوی دوم، )امنیت دسته جمعی(؛ سناریوی سوم، )توازن قایران قرار دارد: 

اقتصادی به این صورت که درست است که دوری جستن از اقتصاد لیبرالی غرب این حسن را دارد که از و اما مولفه های  آمریکا

مخاطرات و تهدیدات آن تا حدی مصون باشیم، اما باید این نکته را مد نظر داشت که سیاست نگاه به شرق و اتکا به کشوری نظیر 

در حالی ما به شرق نگاه میکنیم و تمرکز  70بلند مدت پاسخگوی نیازهای اساسی و بنیادین اقتصادی ایران باشد. چین نمی تواند در

داریم که چینی ها نگاهشان به میزان چشمگیری بسمت غرب است. در واقع چینی که قرار است با آن روابط نزدیک داشته باشیم، 

رده تا از برای توسعه و پیشترفت و نقش آفرینی در معادالت جهانی خود متکی به غرب است. بویژه آن که این کشور همواره سعی ک

دوم، عالوه بر این، دستگاه سیاست گذاری کشور نباید به دنبال سیاست هایی باشد که یکی را  .سیاست تقابل با آمریکا امتناع کند

در مقابل دیگری قرار دهد. زیرا شرایط فعلی نظام بین الملل تغییر یافته و وابستگی متقابل کشورها و الزامات بینالمللی سبب شده تا 

هیچ کشوری نتواند به تنهایی بقای خویش را تأمین و حفظ نماید. به عبارتی، در عصر پسا جنگ سرد و پایان تقابل شرق و دیگر 

غرب )همکاری و رقابت( جایگزین )اتحاد و دشمنی( شده است. به همین دلیل ضرورت دارد که ایران با همه دولتهای غربی و شرقی 

سوم، همچنین، پرهیز از القای حس ناگزیری برای گسترش روابط با طرف مقابل، اصلی  .ه باشدبر اساس احترام متقابل همکاری داشت

است که در ارتباط با کشور چین باید در نظر گرفته شود. به دیگر سخن، راهبردهای سیاست خارجی کشور باید به گونهای تنظیم 

چهارم، عالوه بر این، انسجام در  .خاب محدود و خاصی داردشود که کشور مقابل به این نتیجه نرسد که کشور متقاضی روابط انت

تصمیم گیری، گسترش فعالیت دیپلماتیک کشور با بهره گیری از دیپلماسی چند جانبه، دوری از تاکتیک نیروی سوم و تاکید بر 

هران و پکن را در مسیری منطبق ایجاد توازن در روابط با شرق و غرب میتواند بخشی از دستور کارهایی باشد که آینده روابط میان ت

با منافع ملی قرار دهد. پنجم و نهایتاً این که، در جهانی که با ویژگی وابستگی متقابل شناخته میشود، اصل بدیهی در دیپلماسی و 

چین سیاست خارجی بهره گیری از مزیت نسبی تمام قدرتها و کشورها و تالش برای متنوع سازی منابع دیپلماتیک است. اگر چه 

 مزیتهایی برای ایران دارد اما صرف اتکا به آنها، عالوه بر ایجاد نوعی انحصار برای چینی ها، فی النفسه زمینه انزوای ایران را فراهم

 .خواهد کرد

 

 

 سناریوی اول، )امنیت آمریکا محور(

 سناریوی دوم، )امنیت دسته جمعی(
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 سناریوی سوم، )توازن قوا( در مقابل آمریکا

 چهارم ، )توزان اقتصادی بین تمام کشورها ( بر حسب منافع ملی سناریوی 

 )همکاری و رقابت( جایگزین )اتحاد و دشمنی(سناریوی ششم ، 

 سناریوی هفتم ، عدم منزوی بودن و گزینه های اقتصادی جایگزین

 نتیجه گیری :

اولویت دادن اقتصاد به سیاست، پایگاه و جایگاه خود چین در دوران پس از جنگ سرد توانسته است با حفظ رویکرد اقتصادی خود و 

ای که امروزه تحلیلگران آمریکایی بیشترین نگرانی را از افول آمریکا در قبال را در جهان نوین به شکل روزافزونی توسعه دهد. به گونه

دانند. ترامپ کوشید ی آمریکا میآیندهچین دارند و چین را بزرگترین قدرت اقتصادی سالهای آینده جهان، و بزرگترین تهدید برای 

چین تاکنون موثر بوده  یاقتصاد مقاومت های اقتصادی متعدد و چند بُعدی، از سرعت توفّق اقتصادی چین بکاهد. اما تدابیربا جنگ

و به این غول اقتصادی این امکان را داده است که همچنان برتری رشد اقتصادی خود در برابر سایر اقتصادهای رقیب را حفظ کند. 

د ای از برخورد تمدنی با غرب نزدیک شده است که احتمال تشدید این برخوراکنون چین تا مرزی از نبرد اقتصادی پیش رفته و تا لبه

های روزافزون اقتصادی و سیاسی میان آمریکا و چین بازتابی از وحشت روزافزون طرفین از تا هر سطحی دور از ذهن نیست. تنش

ها مدتهاست به دنبال تدابیری چینی .ی بدون بازگشت استها به نقطهو رسیدن تنش برخورد تمدنی قریب الوقوع بودن این

ه مدیترانه را از طریقی غیر از کانال سوئز فراهم آورد. اگرچه حمل و نقل دریایی ارزان تر و ساده بازدارنده هستند که دسترسی آنها ب

تر است اما وجود و حفظ راهی زمینی برای رسیدن به مدیترانه، یک عامل بازدارنده قوی برای جلوگیری از استفاده غرب از این پاشنه 

کنند اما هدف اصلی آنها، دور ای میانه را هدف برنامه یک پهنه یک راه قید میآشیل است. اگرچه چینی ها همواره دسترسی به آسی

زدن هند چه از شمال و چه از جنوب، و دسترسی به مدیترانه از طریقی غیر از کانال سوئز است. و این درست جایی است که ایران 

نوس هند از طریق دریای عمان، امکان دسترسی به کند. ما تنها کشوری هستیم که در عین دسترسی به اقیانقشی اساسی ایفا می

مدیترانه را نیز داریم. نه عراق توانایی دسترسی مستقیم به بیرون از تنگه هرمز را دارد و نه مسیر روسیه به ترکیه برای رساندن بار 

سوریه! ایران از طریق تقویت _قعرا_چین به مدیترانه صرفه اقتصادی دارد. راهبرد چین و ایران یک وجه مشترک دارد: اتصال ایران

این ارتباط، خواهان خروج آمریکا از منطقه و تضعیف موضع اسراییل است و چین خواهان دسترسی آسان در زمان ضروری و الزم، 

به آبهای مدیترانه است. این تصمیم مشترک سالها ست که اتخاذ شده و حضور تثبیت شده ایران در بندر طرطوس سوریه، و کنترل 

های سردار رگاه مرزی البوکمال در استان دیر الزور سوریه و گذرگاه القائم در استان االنبار عراق طی سالهای اخیر با مجاهدتگذ

بدیل و گرانبهایی است که یک مشتری راهبردی ها ایران دارای متاع بیاکنون با این مجاهدت سلیمانی و یارانش استحکام یافته است.

تواند از طریق یک پیمان راهبردی ویژه، اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران را که بهای سنگینی برای ی که میخاص دارد. مشتری خاص

 .رسیدن به وضع موجود متحمل شده است متحول سازد

https://masireqtesad.ir/tag/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C


 

175 

 

 

  



 

176 

 

 

 

 

 بررسی نقش روابط ژئوپلیتیکی منطقه ای در بی ثباتی امنیتی کشور عراق

 
 1 حسین عباس حسین العاصی

 

 ارشد، گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهددانشجوی کارشناسی  1

 

 چکیده
جنوب عرب اسیا از جمله مناطق جغرافیایی است که از اهمیت و جایگاه برجسته ای برخوردار می باشد. این اهمیت 

و جایگاه برجسته جغرافیایی، ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی به صورت های مختلف بازیگران را در سطوح مختلف جذب 

کرده است و مناسبات و کنش ها درون منطقه را تا حد زیادی افزایش داده است. با توجه به این اهمیت و نقش 

مناسباتی که در منطقه وجود دارد مقاله حاضر تالش دارد با روش توصیفی و تحلیلی به این سوال پاسخ دهد که 

ند. بر این مبنا، تحقیق حاضر مربوط به مطالعه دقابت های منطقه ای چه نقشی در بی ثباتی امنیتی کشور عراق دار

و همچنین به چالش ها و تهدیدهایی  متغیرهای محلی و منطقه ای تأثیرگذار بر امنیت و ثبات کشور عراق است.

که امنیت ملی عراق و ماهیت روابط بین کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد می پردازد. بعد از اشغال عراق توسط 

با توجه به این امر، درگیری های منطقه  امنیت عراق برای مدتی دچار ضعف شد، ،2003در سال آمریکایی ها 

ای در منطقه منجر به بی ثباتی امنیتی شده است که به یک چالش بزرگ برای منطقه عرب و آینده سیاسی آن و 

با شرایط جدید،توسط معادالت قرار گرفتن در نقشه جهانی تبدیل شده است بنابراین  باید سیستم امنیت منطقه ای 

ژئواستراتژیک از نو تنظیم شود. در مجموع نتایج نشان دهنده آن است که بازیگری و نقش آفرینی بازیگران منطقه 

ای  و فرامنطقه ای به نوعی در امنیت کشور عراق اثرگذار می باشد و باید تالش شود درک بهتری جهت بهبود و 

 بر رقابت های منطقه ای در نظر گرفته شود. ثبات امنیتی کشور عراق مبتنی 

 عراق، رقابت های منطقه ای، بی ثباتی امنیتیکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

مناسبات و رقابت های منطقه ای ابعاد مختلفی دارد و مختص همه کشورهای پیرامون آن است، از آنجا که درگیری های منطقه ای 

ثباتی سیاسی در کشورها می شود، و باعث رقابت کشورها میشود ما در مطالعه خود،به        بین کشورها گسترش می یابد منجر به بی   

ــتیم.           ــتقیم در امور داخلی و خارجی عراق هسـ هدف از این پژوهش    دنبال عوامل پدیده بی ثباتی در عراق از طریق دخالت مسـ

ش های داخلی و خارجی که دولت عراق با  شناخت درگیری های منطقه ای در حال وقوع در منطقه و همچنین تجزیه و تحلیل چال 

آن روبرو اســت وبرســی تأثیر این درگیری ها بر امنیت و ثبات دولت عراق اســت. اهمیت این مطالعه در تجزیه و تحلیل و آگاهی از 

ــت که تاکنون ادامه دارد. ــرایط  درگیری های منطقه ای و تأثیر این منازعات بر بی ثباتی امنیت عراق اس امنیتی عراق بنابراین، ش

 مستلزم درک و آگاهی است تا از این طریق خطرات پیرامون آن و نحوه مقابله با آنها را شناخت.

 2003این پژوهش با این فرضیه آغاز می شود که مداخالت قدرت های منطقه ای و بین المللی عامل اصلی بی ثباتی عراق از سال      

ا از بین می برد و امنیت آن را به عنوان یک کشــور در محیط منطقه ای خود این مداخالت تمام اختیارات دولت ر تاکنون اســت.

ستفاده         تهدید می کند. به منظور اثبات این فرضیه، از روش تحلیل توصیفی و تاریخی برای درک و نگاشته شدن موضوع تحقیق ا

باالیی برخوردار اســت. عراق از نظر شــده اســت.امنیت ملی عراق به دالیل رخدادهای ســیاســی که در منطقه رخ میدهد از اهمیت 

ــده   ــور اهمیت زیادی داده شـ موقعیت جغرافیایی کامالً متمایز بوده و نقش منطقه ای متفاوتی دارد، بنابراین به جغرافیای این کشـ

ضعی            شود ، و شتر  ست. هرچه ارزش آن بی سیار حائز اهمیت ا سی بین المللی ب سیا ست.و نقش موقعیت جغرافیایی آن در روابط  ت ا

شده                   سیم  سی، و اجرای نقش های تر سیا سی و تعهدات  سیا شی مداوم آنها برای برآوردن الزامات نقش  شور و توانبخ سی ک سیا

افزایش می یابد. واقعیت این اســت که عراق به یک معضــل افتاده اســت. زیرا در مقابل مزایای نقش، محیطی وجود دارد که هزینه  

سازگاری آن را افزایش می دهد زیر  ا برخی از نقش ها والزامات با آنچه که دولت عراق میخواهد تالقی دارد مانند اختالف ملی،  های 

سی.    سیا شود توانایی ها و منابع خارج از دایره         فرقه ای و  ستند که باعث می  سی بین المللی ه سیا برخی دیگر دارای پیوندهای 

شورا      شورهای  ست آورند. )ترکیه، ک سته ترین    اندازه گیری توانایی خود را بد شور عراق یکی از برج ی همکاری خلیج فارس ...(  ک

کشورهای عربی شناخته می شود که موقعیت منطقه ای و بین المللی را اشغال کرده و عواقبی را بر خود  تحمیل کرده است که در      

 همه ابعاد و امور داخلی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی منعکس شده است.

سوی دیگر، امنی  ست، به ویژه تأثیر     از  شی از تغییرات منطقه ای و بین المللی ا ست که نا ت ملی عراق با چالش های خارجی روبرو ا

سال    شغال عراق در  سال    2003ا سط آمریکایی ها و حوادثی که غزه از  شورهای    2007تو شاهد آن بوده و همچنین انقالب های ک

سال   ضاع امن 2011عربی که در  شاهد آن بوده امنیت ملی عراق با ابعاد داخلی و  رخ داد.  با توجه به او یتی وپیامدهایی که منطقه 

ست.      ست عراق قرار گرفته ا سیا ضعیت     خارجی خود در رأس اولویت های  ساس، و با توجه به ویژگی ژئوپلیتیکی که در و بر این ا

نگرانی امنیتی وی با اتخاذ تدابیر و سیاست ها با حساسیت نسبت به شرایط پیرامونش به نوعی         منطقه ای کشور عراق وجود دارد، 

شور          صورت های مختلف نقش رقابت های منطقه ای را در بی ثباتی ک ضر تالش دارد به  شد. در مجموع تحقیق حا ستثنایی بیان  ا

 عراق مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.  
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 یچارچوب های نظری و مفهوم -2

 مفهوم امنیت -1-2

ست بین الملل و با مفهوم     سیا ست پیوند خورده       « دولت»مفهوم امنیت با مطالعه  ستم بین المللی ا سی صلی در  که نمایانگر واحد ا

این مفهوم با شکل گیری دولت ملی در اروپا پس از معاهده   (. 1999: 2013)محمد، است و یکی از دالیل ظهور دولت، امنیت است   

ستفالیا د  سال  و ستم بین المللی تغییر کرد و دوره جدیدی از زندگی جهان که بیانگر        1648ر  سی شکل  ساس آن  ظهور کرد، که برا

سایگان            شور برای حفظ جغرافیا ، جمعیت و توانایی های ملی خود، و ترس  از هم شد. تمایل هر ک ست نمایان  شنگری ا شه رو اندی

 (.4: 2015عه و بهبود آن را افزایش می دهد )رزاق و احمد، خود ، مفهوم امنیت ملی را تقویت می کند و توس

 مفهوم بی ثباتی -2-2

آن را بر اساس « ساموئل هانتینگتون»مفهومی نسبی است و براساس یک شاخص یا گروهی از شاخص ها تعیین نمی شود، بنابراین  

شده ت        سیم  سی تق سیا ضاهای  ست، به این معنی که بی       معادله ای تعریف می کند که بی ثباتی برابر با تقا سی ا سیا سط نهادهای  و

ثباتی سیاسی با افزایش تقاضاهای سیاسی و عدم توانایی نهادهای سیاسی افزایش می یابد. این تعریف به طور مستقیم با خواسته            

می کند، تأمین   های سیاسی و بی ثباتی متناسب است، زیرا ثبات سیاسی با استفاده از زور و خشونتی که مخالفان رژیم را سرکوب         

سته ها باقی مانده و وجود دارند، اما ماهیت موضوع          سیاسی را لغو کند بنابراین این خوا سته های  شود، زیرا زور نمی تواند خوا نمی 

 (.   3: 2003افزایش می یابد )داوود، 
ست، این موضوع ب             شده ا سی به عنوان خدای بندگان توصیف  سیا سیستم  سازی(:  ه دلیل انقالب های دینی  مفهوم نفوذ )بی ثبات 

ست. این                  ساالر ا ستم مرد سی شد که این یک  شد و بنابراین گفته  سی مانند پدر برای فرزندان توصیف  سیا ستم  سی سعه یافت و  تو

اصطالح با عناوین دیگری مانند دموکراسی، مدنی و شهروندی جایگزین شده است، اما محتوای آن تغییر نکرده است.اما آنچه تغییر       

ت فقط روش است و محتوا هنوز قابل قبول است. این بدان معنی است که دولت موفق باید در همه زمینه های زندگی افراد کرده اس

مدیریت داشــته باشــد، به دورترین شــهروند برســد و نیازهای او را تأمین کند. بنابراین، این ســیســتم توانایی نفوذ مثبت دولت به  

دارد، از این تعریف مشخص می شود که ثبات سیاسی در نحوه اداره کشور از شرایط و سیستم دورترین نقطه از زندگی شهروندان را 

 (. 44-45: 2003های سیاسی خاصی برخوردار است )سیدابراهیم، 

 مفهوم روابط ژئوپلیتیک -3-2

سی           صر  سی بر پایه ترکیب عنا سیا شورها و دولت ها و بازیگران  ستند که بین ک ست، قدرت و جغرافیا  روابط ژئوپلیتیک روابطی ه ا

سی یا اراده ای که به ماهیت               سیا ست در قالب بازیگران  سیا صر  شکل گیری هر گونه رابطه بین بازیگران، عن شوند. در  برقرار می 

ــود پدیدار می گردد. الگوهای روابط ژئوپلیتیک   ــط بازیگر انجام می شـ ــکل می دهد و نیز اقدامات و کنش هایی که توسـ رابطه شـ

 عبارتند از:

 رابطه تعاملی: رابطه مبتنی بر برابری قدرت
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 رابطه سلطه: رابطه مبتنی بر نابرابری قدرت 

 تم بین المللی.رابطه نفوذ: عبارت است از ظرفیت و توان یک بازیگر برای تغییر یا تحمیل رفتار خاص بر بازیگر دیگر در سیس

 (.492-499: 1396بازیگران شکل می گیرد )حافظ نیا، رابطه رقابتی: این رابطه بر پایه برابری نسبی قدرت بین 

 

 روش تحقیق -3

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 روابط ژئوپلیتیک منطقه ای چه تأثیر بر بی ثباتی امنیتی کشور عراق دارد؟ 

 

 یافته های تحقیق -4

 مند بر عراقتأثیر رقابت های متعارض کشورهای قدرت -4-1

به نظر نمی رسد قدرت منطقه ای در خاورمیانه محصول این لحظه باشد. بلکه این یک تعارض با ریشه ها و ثابت های تاریخی است، 

ــت. به ویژه پس از انقالب های     ــتیابی به منافع خود و تحمیل اراده خود به بقیه رقبای خاورمیانه اس ــوری به دنبال دس زیرا هر کش

ست. بنابراین، این مرحله یک    ، «بهار عربی» شکل گیری ا و ظهور یک نظم منطقه ای چند قدرته در خاورمیانه ، اما هنوز در مرحله 

ــبی    ــکل و ماهیت تعامالت و اتحادها و توازن نس ــود تا یک الگوی منطقه ای جدید را از نظر ش فرآیند انتقالی در نظر گرفته می ش

ــکیل ــرائیل و ترکیه، عالوه بر این، قدرتهای   قدرت بین قدرت های مختلف خاورمیانه تش دهد. از جمله قدرتهای فعال غیرعربی، اس

 عربی موثری مانند عربستان سعودی و مصر نیز وجود دارند. درگیری در منطقه حول محور چندین جنبه می باشد.

 حفظ مرزهای کشورها و انسجام ملی 

  ایدئولوژیک، مذهبی یا قومیحفظ هویت ملی که مردم پیرامون آن متحد شده اند اعم از 

 تشکیل محورهای منطقه ای و مقابله ای 

  بهار عربی»کاتالیزورهای درگیری در منطقه قبل از انقالب های» 

 وجود دولت فعال و توانمند در سیستم منطقه ای 

  بین آنهامبارزه برای سلطه وتحمیل اراده در خاورمیانه در حضور گروهی از نیروهای همگرای قدرت و توازن نسبی 

  .وجود برخی بحران ها و موضوعات اساسی در خاورمیانه ، از جمله )بحران سوریه ، مسئله عراق و بحران یمن 

سقوط رژیم       ضات بهار عربی در خاورمیانه از زمان  شرایط و درگیری های رخ داده در منطقه ، در می یابیم که اعترا با توجه به این 

ه تأثیر گذاشته است. به ویژه هنگامی که این حوادث و تحوالت منجر به ظهور سایر قدرتها شد.  عراق ، بسیاربر شکل و ماهیت منطق  

 (.  2016)زیاد، 
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پدیده گسترش سازمان های تروریستی در منطقه، گسترش هرج و مرج، جنگ، درگیری و اتحاد بین قدرت های بزرگ منطقه ای و     

ستبرای      مداخالت نظامی، چه منطقه ای و چه بین المللی، باع شده ا سم منجر  صلح بین المللی و مبارزه با تروری ث تحمیل امنیت و 

سال      صلی برنارد لوئیس در  ست، که با توجه به دیدگاه ا  1979کنترل قدرت های بین المللی و برنامه های آنها در قبال خاورمیانه ا

ستم های جدید مانند دموکراسی است )ابو شعیع،     برای تغییر شکل نقشه در منطقه خاورمیانه از طریق تقسیم کشورها و معرفی سی     

2018 :5.) 

به همین دلیل مشــکل عراق بوجود آمد، زیرا در منطقه عراق اختالفات بیشــتری بین قدرت های مختلف منطقه وجود دارد، که هر 

سلطه در       سترش نفوذ بر عراق، باعث تقویت  ستند و گ شتری ه منطقه خاورمیانه می   یک از آنها به دنبال پیروزی در حرکت های بی

شود. دولت عراق در نبرد موصل و  نبردهایی که نیروهای حشد الشعبی علیه داعش انجام داد، به دنبال خالص شدن از شر نیروهای 

همچنین ، وقتی ما از عراق نام می بریم، نمی توان از تعداد جناح  .داعش بود که تهدید بزرگی برای امنیت عراق محسوب می شوند  

سرائیل    های ق ستان عراق زندگی می کنند و همچنین ا شد، مانند کردهایی که در اقلیم کرد که هدف آن  ومی و عراقی در آن غافل 

گســترش هرج و مرج، و گرایش به فرقه گرایی و ملی گرایی در منطقه و به ویژه در عراق اســت. این کار برای تشــویق گرایش های  

ا بتواند یهودی بودن دولت را اعالم کند و مسئله فلسطین را با هزینه دولت های مستقر جدایی طلبی ملی و مذهبی انجام می شود ت

که در درگیری های بین آنها ایجاد خواهد شد، حل کند. این به اسرائیل اجازه می دهد تا به یک کنترل کننده درگیری های منطقه 

ــرائیل برای اینکه بتو  ــت یابد. اس ــود تا به منابع منطقه دس ــتیابی به کنترل « تئودور هرتزل»اند پروژه تبدیل ش را که هدف آن دس

ستان عراق حمایت می              ساند. از جدایی کرد ست، به اتمام بر سوریه ا سوریه و جزایر عراق و  شاورزی در جنوب  صلخیز ک مناطق حا

ست که تا حدودی با     ستان عراق در جریان ا ضر بین ترکیه و اقلیم کرد ستند.     کند. همچنین مذاکراتی در حال حا سازگار ه یکدیگر 

ست. بنابراین، این کشور از اتحاد خود با        شیعه در عراق ا ترکیه به دنبال حمایت از کردهای عراق برای خالص شدن و کنترل دولت 

ستفاده می کند و ترکیه همچنین در جدایی اقلیم       سلط خود ا اقلیم کردستان عراق به عنوان پناهگاهی برای دستیابی به کنترل و ت

ستان منافع خود را دارد زیرا در عراق نقش های متناقضی را ایفا می کند، که این امر باعث پیچیدگی صحنه منطقه می شود. از  کرد

صره، داعش( از این گروه های        ستی مانند )جبهه الن سازمان با بهره برداری از گروه های تروری سوریه در ترکیه این  زمان آغاز بحران 

رنگونی رژیم سوریه استفاده می شود و آنها سرزمین های خود را به پناهگاه و گذرگاهی برای این گروه ها      تروریستی ابزاری برای س  

سئله کردها،           ست در  مورد م سیه و آمریکا قرار داده ا صطکاک با رو سبات ترکی آنکارا را در یک حلقه ا تبدیل کردند. تمام این محا

ــت تا با جلوگیری از تحکیم قدرت و نفوذ کردها در منطقه ، به ویژه در       جنگ بین ترکیه و آمریکا وجود دارد و آنکارا د     ر تالش اسـ

 (10-13: 2013مناطق هم مرز با مرزهای خود ، نفوذ خود را در منطقه تحمیل کن. )السعدون و براک،

 رقابت های ناشی از درگیری بر سر مناطق مرزی -2-4

قرن پیش برمی گردد و این درگیری ها پس از کشـــف نفت در کرکوک در درگیری های عراق در مرزهای اقلیم کردســـتان به یک 

ــدت گرفت.     ــتم و ظهور جنبش ملی کردها در این منطقه شـ غداد هنگامی که کردها ادعا کردند که           اواخر قرن بیسـ حکومت ب

مورد مذاکره   1970 توافق نامه خودمختاری که در سال  عراق از جمله کرکوک و میادین نفتی آن را تشکیل می دهد. « کردستان »

قرار گرفت، یک منطقه کردنشــین در عراق تأســیس شــد، اما مرزهای آن را مشــخص نکرد و این امر باعث تضــاد بین مناطق مورد 
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مناقشه شد آنها از نظر قومی گروه های متنوعی هستند و در بین عراق عربی و کردستان واقع شده و بین مرز ایران در مرکز شرقی        

سوریه د  ( که به Partiya Karkerên Kurdistanêحزب کارگران کردستان )به کردی:   ر شمال غربی گسترش می یابد  تا مرز 

نوامبر تاسیس 1978شود، نام گروهی چپگرا و مسلح در کردستان ترکیه است که در تاریخ نگاشته میPKK صورت مخفف به شکل

کند. همچنین این گروه توسط آمریکا، اتحادیه  ستان مبارزه می شد، که به صورت مسلحانه علیه دولت ترکیه برای خودمختاری کرد   

 (.  347: 2008است )فیسیر و ریدار، اروپا و بسیاری از کشورها به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده

ست            ستان عراق ا شین خارج از اداره اقلیم کرد ستان یا مناطق کردن شه بین حکومت عراق و اقلیم کرد حکومت مناطق مورد مناق

عراق و اقلیم کردســتان بر ســر اداره این مناطق و اســتفاده از منابع نفتی آن کشــمکش و درگیری دارند. زیرا این منطقه با ترکیب 

شکیل دهنده مناطق مورد      شود. هر یک از چهارده منطقه ت شخص می  قومی مختلف از جمعیت و وجود نفت و گاز در این منطقه م

هر یک از سه منطقه،  گسترش یافته و دارای ترکیبی متفاوت از مردم ، فرهنگ ها وچالش ها است. مناقشه در چهار استان مختلف

یعنی کرکوک، خانقین و طوز، خورماتو، با احزاب مســلح رقیب، بین اجزای محلی خود و تنش با بغداد روبرو هســتند مناطق مورد  

ست: درگیری در عراق به دلیل موقعیت جغرا     شرح زیر ا شه به  ست و مناطقی که   مناق شه خاورمیانه و ثروت داخلی ا فیایی آن در نق

نفت عراق در آن واقع شده است از مناطقی است که در آن درگیری شدید از همه طرف وجود دارد و از جمله دالیلی است که منجر 

لمللی بر سر آن درگیر هستند را   در ادامه مناطق نفتی  را که همه احزاب منطقه ای و بین ا به بی ثباتی سیاسی در عراق می شود.   

 .توضیح می دهیم

 الف( رقابت ها بر سر شهر کرکوک

سترده        ست. و در منطقه گ ستان کرکوک ا شور عراق و مرکز ا شهری در ک ای دارای جمعیتی آمیخته از اقوام گوناگون واقع َکرْکوکْ، 

ــده ــتان کرکوک در مرزی بین منطقه اکثریت عرب عراق و اقلیم  ش ــت اس ــتان عراق قرار دارد. جمعیت آن عالوه بر گروه اس کردس

است. منطقه کرکوک شامل  « سنی و شیعه»، ترکمن « عرب سنی »، «سنی »کوچکی از مسیحیان کلدانی و آشوری، شامل کردهای    

ــیح می دهد و این منطقه حتی در               ــیر مهم تجاری عثمانی بود، که وجود جمعیت ترکمن را توضـ یک پادگان نظامی در یک مسـ

سالهای اولیه جمهوری عراق حتی پس از کشف نفت، محل خالفت را تشکیل داد. میدان کرکوک بزرگترین میدان نفتی عراق است، 

زیرا ده ها سال درآمد دولت را فراهم کرده است و پس از کشف سایر میدان ها نیز اهمیت خود را از دست نداد. با این وجود، میدان   

هنگامی که میادین نفتی جنوب، زیرسـاخت ها و خطوط لوله آنها از کار افتاد، با توجه به رژیم   کرکوک در طول جنگ قرن بیسـتم، 

های تحت رهبری بعثی ها با ایدئولوژی ملی گرایانه عرب، به عنوان یک حلقه نجات باقی ماند. این رژیم ها برای تحکیم کنترل خود 

ــترده ای برای اعراب زدگی برای کر ــین، در جریان مبارزات  بر نفت، کمپین های گس ــدام حس کوک انجام دادند و تحت حکومت ص

سال   سیاست         1988انفال در  سازی صدام حسین در این منطقه باعث تبعید و کشتار      های عربی، این مسئله به نسل کشی رسید. 

ستان   120حدود  شوری )پروژه انفال( از ا شد ک    هزار کرد، ترکمن و آ شور  شمالی عراق به جنوب آن ک ه به گفته دیدبان حقوق های 

، این خشونت بازتاب بازگشت   2003ها از کرکوک و روستاهای اطراف بودند. و در حمله آمریکا در سال   بشر سازمان ملل بیشتر آن   

صلی کرد، اتحادیه میهنی          شدند، دو حزب ا شیه رانده  سی تحت حمایت آمریکا به حا سیا کردها و اعراب کرکوک بود و آنها از نظر 

ستان  شده قبلی خود از            کرد صد اعالم  سی و نظامی خود را برقرار کردند، اما آنها با وجود ق سیا سلط  ستان، ت و حزب دمکرات کرد
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همه  2007قانون اساسی، قادر به الحاق کرکوک به منطقه کردستان نبودند. در حالی که در سال  140طریق فرایند مندرج در ماده 

ستان انتخابات را برگزار کرد و کرکوک      پرسی در مورد وضعیت کرکوک و سایر منا    طق مورد مناقشه برگزار شد عراق نیز در سطح ا

 (44: 2008، از این روند عقب ماند، زیرا احزاب محلی قادر به توافق نبودند. )ریدار

 ب( رقابت ها بر سر خانقین

ست           شده ا سی بین مرزهای ایران و عراق واقع  سیا شهر در نزدیکی یک خط ارتباطی  و خانقین حتی در دوره های حاکمیت این 

راه تهران ـ  مناطق مورد مناقشه، شامل مناطق جاللوا، سعدیه و قره تپه است     امپراتوری های عثمانی و ایران نیز مورد مناقشه بود. 

شهر خانقین می  شود. به لطف رودخانه دیالی که آن را آبیاری می کند، خا بغداد از  سیار  گذرد که باعث تجارت وزیارت می  ک آن ب

وجود نفت ممکن اســت دلیلی باشــد برای ظهور جنبش ملی کردها ورهبران کرد تالش کردند که خانقین را در  حاصــلخیز اســت.

شیعه   1970در آغاز دهه  اختیار خود قرار دهند. سط       « فیلی»، لغو ملیت و اخراج کردهای  سازی تو ست های عرب  سیا عالوه بر 

سال           ستان پس از  شد که دولت اقلیم کرد شارهایی  صدام، منجر به ف صد     2003رژیم  شهر خانقین را به مق بر اعراب وارد کرد تا 

ساکن سعدیه و جاللوا ترک کنند.   ستند که به دو گروه       و این مناطق دارای ترکیبی از  ساکن ه شهر خانقین کردها  ست، اما در  ان ا

از زمان تأسیس    سنی و شیعه تقسیم می شوند، در حالی که بیشتر جمعیت عرب، دارای اقلیت های بزرگ ترکمن و کرد هستند.       

ونت ها هستند، از شورش ، به ویژه در مناطقی که شوراهای محلی منتخب قادر به فعالیت در میان خش2003حکمرانی موثر از سال 

ست    شده ا سال   و واکنش جلوگیری  ست گرفت، اما نه اینطور که بتوانند     2014و از  سعدیه و جلوال را به د داعش کنترل مناطق 

 شهر خانقین را کنترل کنند.

شت ارتش و پلیس فدر        ستان را اخراج کرد. بازگ سته به اتحادیه میهنی کرد شمرگان واب شد و پی شد  پس از پنج ماه  ح ال و ورود ح

ــت. این جمعیت به محض بازپس گیری منطقه و انتقال مکان به جای دیگر، برتری خود را  درگیری های محلی را دگرگون کرده اس

به دست گرفتند این بسیج به سازمان بدر و اسائب اهل الحق اجازه داد مالیات را برای بازرگانان و جاده ها وضع کنند و غیر شیعیان 

سانند  سیاری از کردها آنجا را ترک کرده بودند،      را بتر سخ به این اقدامات این بود که ب که آنها قانون و دولت را رعایت نمی کنند. پا

برخی از آنها بازگردانده نشدند و برخی دیگر به دلیل کنترل داعش در منطقه مواضع خود را ترک کردند و امنیت هنوز ضعیف است 

جمعیت از ترس تالفی احزاب کرد تالش کرد، تعدادی از خانواده   2003ی شود پس از سال   گفته م و خدمات در دسترس نیست.  

ــتاهای منطقه جاللوا بیرون براند و دیگران را وادار به ترک کند. ــهر خانقین که جمعیت آن عمدتا کرد  های کرد را از روس و در ش

 .ر آن رویدادها به پرونده امنیتی پایبند بماندکردها حزب اتحادیه میهنی کردستان را مدیریت کرده اند تا د هستند

ــال  ــد   2017در س ــل ش ــه، منطقه خانقین را تحت کنترل خود درآورد و این امر به راحتی حاص زیرا  ، دولت مناطق مورد مناقش

 .اتحادیه میهنی کردستان با عقب نشینی موافقت کرد

 طوزخورماتوج( رقابت ها بر سر 

یده است و در بعضی موارد به آن توز گفته می شود که در استان صالح الدین در شمال بغداد واقع       منطقه طوزخورماتو رنج زیادی د

ست.   ستند.      شده ا شکل از کردها، ترکمانان و اعراب ه شهر مت سال      ساکنان این  ستان تا پیش از  شهر ستان   1976این  م، جزو ا

خشونت و درگیری در آن پس از تسخیر ارتش عراق و    ق گردید.الدین ملحکرکوک عراق بود، اما پس از این تاریخ، به استان صالح  
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شد در اول اکتبر   سایر مناطق مورد منازعه بود. 2017ح سال    ، بیش از  ست که این منطقه از  از درگیری  2003دلیل این امر این ا

سنی         سنی، کردها، ترکمن ها،  ست ، ، عالوه بر اعراب  شونت آمیز رنج برده ا شرکت    های قومی و فرقه ای خ شیعیان در آن  ها و 

شتند.  صل یک مرکز          دا ست کرکوک در ا شده ا سیر بغداد و کرکوک واقع  ست و در م از آنجا که طوز یک مرکز حمل و نقل مهم ا

ست و قبایل عرب در جنوب و غرب وجود دارند.      شرقی آن عمدتا کرد ا شمالی و  ست، در حالی که حومه  شهر دارای   ترکمن ا این 

شیعه  سنی            اکثریت ترکمن  سلیمان بیگ، غالبًا عرب  ستند و در منطقه  سنی مذهب ه ستاهای منطقه عمدتًا  ست، اما رو شهر ا در 

ــتند     به ویژه اتحادیه میهنی         2003-2017در آن دوره ) .مذهب هسـ ــاهد درگیری های مکرر بین احزاب کرد،  (، منطقه طوز شـ

های  جنوبی و غربی  این امر منجر به ورود داعش به بخش بودندکردستان و احزاب ترکمن  بود که کنترل امنیتی را بر عهده گرفته  

سال   ستان برای جنگ با داعش با           2014این منطقه در  شد. اتحادیه میهنی کرد ستاهای عرب و ترکمن  شد که باعث تخریب رو

را در ســپتامبر  جنگجویان جمعیت شــیعه متحد شــد، نظامیان شــیعه همچنین پس از تنها ســه ماه کنترل داعش، منطقه )آمرلی(

سال     2014 شد در  سازمان را از منطقه خارج کردند و در ژانویه   2015بازپس گرفتند و ارتش و ح جمعیت و نیروهای  2015این 

ست. ولی داعش همچنان مناطق          700امنیتی حدود  شتیبانی از داعش ا ستگی یا پ سو ظن به واب ستگیر کردن دلیل آن  عرب را د

 و به حومه شهر نزدیک می شد. غربی طوز را تهدید می کرد

 دو بازیگران موثر در رقابت در عراق -3-4

 الف( ایاالت متحده آمریکا

ــغال عراق کل منطقه خاورمیانه را در اهداف خود قرار   ــجوی آلمانی گفت که ایاالت متحده در هنگام حمله و اش فولکر پرتس، دانش

ست. در حالی که این     شتباه ا ست و مقابله با آن ا ست که هدف کنترل خاورمیانه فرآیندی بود که پس از حوادث   داده ا بدان معنی ا

اتفاق افتاد، از جمله اهداف استراتژیک گسترش دموکراسی است، اگر عراق ثبات سیاسی پیدا می کرد یا منازعات عرب        2003سال  

ساسی ا          شد. تفکر آمریکایی بر سه رکن ا شد، این امر محقق نمی  سرائیل حل و فصل می  ستفاده از نیروی نظامی،      و ا ست: ا ستوار ا

کنترل منافع اقتصادی، تعمیم ارزش های لیبرال. سیاست خارجی آمریکا در دهه های گذشته از طرق مختلف تقویت شده است تا         

ساده ترین  اینکه به مرحله امپریالیسم امپراتوری آمریکا رسیده است. ایاالت متحده آمریکا عراق را انتخاب کرده است زیرا این کشور

سی خود را برای         سیا شرایط منطقه ای و عربی به ایاالت متحده کمک کرد تا برنامه  ست، و اگرچه  ضعیف ترین حلقه در منطقه ا و 

سال قبل از ورود به روند سیاسی تسریع کند، با این حال، موفق شد مرحله تحوالت        10-5بازسازی عراق و اشغال مستقیم، حدود    

 (.36: 2011ق ایجاد کند و این همان چیزی است که عراق در سه مرحله شاهد آن بوده است )شذی زکی، پسا سیاسی را در عرا
 با اشغال بغداد. 2003مرحله تغییر نظام سیاسی در آوریل  -

 مرحله تأسیس یک نهاد سیاسی ضعیف مرتبط با بقای ایاالت متحده. -

 ت.مرحله سوم و نهایی آغاز حضور دائمی آمریکایی ها اس -

 ایاالت متحده مناطق بالقوه را به کار میگرفت که به صورت زیر ارائه میشوند: 
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ــتلزم توافق امنیتی بین ایاالت متحده و عراق، در زمینه ارائه کلیه اطالعات، و تعیین مقررات             - ایجاد پایگاه های نظامی، و این مسـ

نیروهای آمریکایی، آن پایگاه ها پایگاه های دائمی باشــند  پایگاه اصــلی اســت که انتظار می رود پس از خروج  4اســاســی در حدود 

شعبیا در غرب بغداد، پایگاه        شمال عراق ، پایگاه هوایی ال صریه پایگاه هوایی حریر در  )پایگاه هوایی علی بن ابی طالب در نزدیکی نا

 شرق بغداد

 جاسوسی دائمی در عراق و کشورهای همسایهناطق جداگانه عراق به عنوان ایستگاه های مایجاد پایگاه های اطالعاتی در -

 ماز و لزومداخله از عراق علیه کشورهای همسایه در صورت نی-

شی آنها.                  ت- صادی و آموز ستم های اقت سی ستم حکومتی یا  سی صالحات در  شورهای منطقه برای اجرای ا شار قرار دادن ک حت ف

 (.  149-150: 2018)عطوان، 

 .با توجه به ضعف سیاسی و منافع ایاالت متحده، برای عراق روشن استبنابراین، اهداف سیاست های خارجی 

 ب( ترکیه

شیعه در عراق وجود       ست در می یابیم که تعداد زیادی  سه ترکیه و ایران با توجه به اینکه فرقه های موجود در عراق، بیشتر ا با مقای

روابط قوی  د روابط دوجانبه با دولت بعثی گذاشــته اســت.ترکیه تمرکز خود را بر وجو دارند و ترکیه فقط فرقه های ترکمن دارد،

ضاع در       سانات او ست و در واقع ما می توانیم به نو بین ترکیه و جامعه عراق وجود ندارد ترکیه هنوز یک حزب مهم در آینده عراق ا

ترکیه توانایی جلوگیری و تسهیل   عرصه عراق نگاه کنیم، هیچ کشور همسایه نمی تواند روند تحوالت آینده را در آن تعیین کند، اما   

پیشرفت ایاالت متحده و متحدانش در این کشور را دارد، بنابراین آنکارا این توانایی را دارد که خطوط تأمین آمریکا را نقض کرده و   

 آنها افزایش یابد.مانع استفاده ارتش آمریکا از پایگاه هوایی اینجیرلیک و توسل به جبهه ترکمن عراق شود تا تنش روابط قومی بین    

ــتگی به جبهه ترکمن های عراق در منطقه تلعفر و حتی در کرکوک، در کنار            ــیعه علی رغم عدم وابسـ برخی از ترکمن های شـ

 .شورشیان علیه ایاالت متحده و دولت عالوی قرار گرفتند

کرکوک و فراتر از آن را نقض می کند و جبهه ترکمن عراق، صرف نظر از ترکیه، تا حدودی نفوذ کرده و حتی شرایط واقع بینانه در   

 ترکیه دائما در تالش است تا انگیزه های مثبتی در عراق داشته باشد. موارد زیر را می توان توضیح داد.

سی به کردها به کاهش برخی از تنش های قومی بین کردها و ترکمن ها کمک می کند تا      - سیا شنهاد کمک  تغییر گفتمان ها و پی

 رکوک امکان پذیر شودگفتگو درباره ک

از وجود یک نهاد سکوالر کرد یا یک کشور مستقل سود می برد زیرا در صورت وخیم شدن بیشتر اوضاع، این نهاد می تواند نقش          -

 مهمی در منطقه حائل داشته باشد.

سبت به کردها همچنین به کاهش تنش های داخلی در ترکیه کمک خواهد کرد. این تغ - ییرات در تأثیر روند تغییر گفتمان ترکی ن

 الحاق به اتحادیه اروپا منجر به بهبود زمینه شده است

از شورش حزب   1990همچنین، این همگرایی از نظر اقتصادی به نفع ترکیه در استانهای جنوب شرقی خود است که در طول دهه     

یک از آنها منافع و رقابتی برای حضور در عراق علی رغم دخالت همه این کشورها در عراق، و هر . کارگران کردستان رنج فراوانی برد

دارند، حضــور آمریکایی ها در عراق مانع توانایی ترکیه برای تأثیرگذاری در روند حوادث در این کشــور می شــود اگر ایاالت متحده،  
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ــدیم که آنکارا هنوز طرفها و  ــد ترک می کرد، ما متوجه می ش ــتری در عراق را قبل از اینکه ثبات در آن حاکم باش گزینه های بیش

 عراق دارد، خصوصاً در توانایی جلوگیری از وقوع برخی تحوالت.

 

 پیامدهای ناشی از رقابت های ژئوپلیتیک در عراق -4-4

معانی ثبات به طور عام، و ثبات سیاسی به طور خاص، متفاوت است. ثبات در یکی از معانی آن چیزی است که بر روی یک حرکت     

شود،  ست بلکه این فرکانس و    خاص ثابت می  ست ، به این معنی که ثبات به معنای عدم حرکت یا رکود نی این حرکت طبیعی آن ا

تکرار منظم اســت ، به عنوان مثال می گوییم زمین در چرخش خود پایدار اســت یعنی حرکت می کند و می چرخد، اما حرکت و  

یکی از سیستم های سیاسی در یک کشور مسیر مشخصی را           ثبات سیاسی به این معنی است که    چرخش آن مکرر و مداوم است. 

طی می کند، بدون اینکه با مکث یا تغییر ناگهانی در حرکت آن همراه شــود و باعث اشــتباه در ســیســتم کلی آن شــود )عیســوی، 

2001 :156  .) 

شته          شرفت وجود دا سعه و پی ست، بلکه باید تو سعه نی شد، وباعث تقویت و پویایی    در این حالت، ثبات به معنای راکد و عدم تو با

در مورد بی ثباتی سیاسی ، معنای آن مخالف ثبات است ، به عبارت دیگر ، شوک       سیستم و افزایش کارایی و هماهنگی آن شود.   

شتباه کرده و کار آن را معیوب           سیستم را دچار ا سیستم را از روند معمول خود منحرف کرده،  سی وجود دارد که  سا های بزرگ و ا

سی در        1: 2001)نعیمی،  ندمی ک سیا ست که بی ثباتی )به منظور ناتوانی نهادهای  سی این ا سیا (. از جمله تعاریف مهم بی ثباتی 

ست(     شی از این محیط ا سخگویی به چالش های نا شور       انطباق با تغییرات محیط پیرامونی و پا سی در یک ک سیا ستیابی به ثبات  د

 :ها موارد زیر باشدموارد مختلفی را می طلبد و از جمله آن

 مشروعیت 

ستم        سی ست که ثبات  ضوعاتی ا شروعیت یکی از مهمترین مو ست که        م شان دهنده طنابی ا ستگی دارد، زیرا ن سی به آن ب سیا های 

صل می کند،  شان می دهد  مردم را به حاکمان آنها مت ست به طور قانونی مانند انتخابات   و اعتماد متقابل این دو را ن که ممکن ا

ود همانطور که در سلطنت وجود دارد، و نیروهای سیاسی ممکن است به روش غیر مسالمت آمیز مانند کودتا یا انقالب به حاصل نش

اما بعداً به تأیید توده ها و پذیرش آنها از تحقق اتفاقات یا اطمینان از عملکرد و دستاوردهای سیاسی خود دست می     قدرت برسند. 

:  2006)اونوط، رهای غیر توسعه یافته یافت می شود و مشروعیت انقالبی یا مردمی خوانده می شود.یابد و این وضعیت غالباً در کشو 

ست که در آن           (1 شود ، روش دموکراتیک ا شرفته دنبال می  شورهای پی شروعیت، که در ک ستیابی به م اما ایمن ترین راه برای د

سد و بنابراین او به    سکان قدرت می ر شود، اعتماد      حاکم از طریق انتخابات به  صندوق های رای بیان می  صریح مردم که در  اراده 

(. بنابراین، مشــروعیت از آنجا که به معنای رضــایت مردم و پذیرش حاکم اســت، یکی از 119: 2006)ســیکای و اوباما،  خواهد کرد

 مهمترین الزامات ثبات سیاسی در هر کشوری است.

 هویت ملی 

ــاره دارد که  هویت ملی وجود دارد. تعاریف و مفاهیم متعددی برای مفهوم اما جامع ترین آنها مفهومی اســت که به ویژگی هایی اش

یک قوم را از دیگران متمایز می کند به عبارت دیگر آنها مشترکات مادی و اخالقی مردم هستند که توسط حاکمان در قالب برنامه    
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تواند به عنوان یک نتیجه ان یک پدیده جمعی، هویت ملی میبه عنو(. 1: 2004های سیاسی پذیرفته و تحمیل می شوند )خزرجی، 

صر از      ستقیم از حضور عنا شترک »م وجود آید مانند نمادهای ملی، زبان، تاریخ ملت، آگاهی ملی  در زندگی روزمره مردم به« نقاط م

د، بیشتر به وحدت و ثبات کشور   و آثار باستانی. هرچه این خصوصیات عمیق تر، واضح تر و ریشه در آگاهی و ذهن مردم داشته باش       

کمک می کنند. بســیاری از مردم از یک نژاد، یک دین و یک زبان هســتند اما آنها از مشــکالت بســیاری رنج می برند: ســیاســی،    

ست. این امر                سی به نفع وحدت ملی ا سیا ستم  سی شارکت ها در  ستفاده از م صادی، اجتماعی و خارجی و دلیل این امر عدم ا اقت

سای  شود       دخالت  صومت و درگیری بین مردم به دالیل مختلف می  سهیل می کند و باعث ایجاد تفرقه، پراکندگی، خ شورها را ت ر ک

بنابراین، هرچه مهارت نظام سیاسی در به کارگیری آن بیشتر باشد، ثبات و هماهنگی بیشتری در کشور حاکم  (. 112: 2009)جابر، 

 (.   2: 1984خارجی آن با ثبات است )فرانک، می شود و شرایط سیاسی، امنیتی، اقتصادی و 

 توزیع 

شور دیگر کاهش و افزایش می یابد، اما فراوانی و کمبود ثروت به اندازه کافی        شوری به ک ستند که از ک شورها دارای ثروتی ه همه ک

ــت.  ــان دهنده عدالت اجتماعی در توزیع آن نیس ــتند که از کمبود ثروت رنج می برند، اما   نش ــورهایی هس با این وجود توزیع کش

ستند     عادالنه باالیی دارند، شورهایی نیز وجود دارند که دارای ثروت، ویژگی های جمعیتی، اقلیمی و طبیعی زیادی ه و برعکس ک

ــاهد این   ــرایط می کند، اما با وجود این ما ش که این کشــور را به عنوان بزرگترین کشــور در جهان از نظر عدالت اجتماعی واجد ش

این صحبت   اگر(. 28: 2007ین کشور از بیکاری ، افسردگی و فقر رنج می برد. و مردم از آنها ناراضی هستند )سوفت،       هستیم که ا 

ست.           ساس ا سی عملکرد آن ا سیا سفه نظام  ست که خرد و فل شانگر این ا شد، ن شتر در این   ها حاکی از هر چیزی با نظام  هرچه بی

کشور در بین ساکنان کشور به اشکال و روش های مختلف، مانند فرصت های شغلی،   وظیفه موفق شود، یعنی بتواند در توزیع ثروت

سرمایه گذاری، ساخت و ساز و سرگرمی، منصفانه باشد، رضایت و مقبولیت مردم را بدست می آورد. هرچه بیشتر خالف این عمل           

م رو به وخامت خواهد گذاشت ، که این امر بر شرایط را انجام دهد، یعنی در توزیع ثروت نتواند انصاف داشته باشد، روابط وی با مرد

 (. 17: 2007کلی کشور تأثیر منفی می گذارد و منجر به بی ثباتی آن می شود )طویل، 

 مشارکت 

ستند.        شور دیگر متفاوت ه شوری به ک سی از نظر عملکرد از ک سیا شهای دموکراتیک حکمرانی را دنبال   رژیم های  برخی از آنها رو

صلح آمیز قدرت، گوش دادن به انتقاد مخالفان، و باز کردن راه برای می کنند از ط شتر     ریق تبادل  شارکت در حکومت، مانند بی م

(. برخی از کشورها توسط رژیم های سیاسی اداره می شوند که به تنهایی، مستبد و متعالی         30: 2007کشورهای پیشرفته )هیلند،   

نخبگان( به بهانه های مختلف، مانند ادعا اینکه تهدیدی خارجی تهدید کننده                   عمل می کنند و اجازه نمی دهند گروه کوچکی )    

ست، یا مردم آگاهی ندارند، توانایی های رژیم را کنترل کنند   شور ا ضایت      7: 2000)حافظ،  امنیت ک سی منجر به ر سیا شارکت  (. م

وجود نخواهد داشت و مردم سیستم خود مندی و اعتقاد عمومی مردم می شود، در صورت عدم مشارکت سیاسی، رضایت و پذیرش 

را به حال خود رها می کنند، که این امر باعث از هم گسیختن همه جنبه های زندگی در کشور می شود، اما اگر مشارکت سیاسی         

سد )حکمت،            شت و این امر به ثبات مطلوب می ر ستم با مردم خود هماهنگی خواهد دا سی شد، این  شته با : 2007واقعی وجود دا

1921 .) 
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 نفوذ 

ست، این موضوع به دلیل انقالب های                   شده ا سی به عنوان خدای بندگان توصیف  سیا ستم  سی شد  سی گفته  سیا در توصیف نظام 

 دینی توسعه یافت و سیستم سیاسی مانند پدر برای فرزندان توصیف شد و بنابراین گفته شد که این یک سیستم مردساالر است               

با عناوین دیگری مانند دموکراسی، مدنی و شهروندی جایگزین شده است، اما محتوای آن تغییر     این اصطالح  (. 1: 2007)شرقاوی،  

این بدان معنی است که دولت موفق باید در   نکرده است. اما آنچه تغییر کرده است فقط روش است و محتوا هنوز قابل قبول است.    

روند برســد و نیازهای او را تأمین کند. بنابراین، این ســیســتم همه زمینه های زندگی افراد مدیریت داشــته باشــد، به دورترین شــه

سی در نحوه          سیا شود که ثبات  شخص می  شهروندان را دارد، از این تعریف م توانایی نفوذ مثبت دولت به دورترین نقطه از زندگی 

ست            صی برخوردار ا سی خا سیا ستم های  سی شرایط و  شور از  شرایط خاص      (. بنابراین،2: 2014)ابراهیمی،  اداره ک سی  سیا ثبات 

خود را دارد و دارای سیستم های سیاسی خاص خود است که می داند چگونه کشور را از طریق مشروعیت، یکپارچگی، مشارکت و          

 نفوذ، اداره و پیشرفت دهد.

 

 پیامدهای ثانویه پدیده بی ثباتی سیاسی در عراق -5-4

سی در عراق     سیا سال  میتوان به چند دلیل پدیده بی ثباتی  سی قرار داد. این موارد را می توان در قالب   2003پس از  ، را مورد برر

 محورهای ذیل آورد:

 محور اول: علل داخلی 

 دالیل سیاسی 

فروپاشید، و یک سیستم جدید مبتنی بر مبادله صلح آمیز قدرت، تعدد حزب و پایبندی به قانون      2003نظام سیاسی عراق پس از   

روشی که سیستم سیاسی عراق با اتخاذ سهمیه و اجماع به عنوان ابزاری برای به دست گرفتن قدرت بین اساسی جای آن را گرفت. 

مولفه های سیاسی در پیش گرفته است، بر کلیه عناصر سیستم و روش کار آن تأثیر منفی گذاشته است. زیرا سهمیه ها قدرت را            

ساختار و هماهنگی و هدف کار خود را که قرار       بر مبانی مذهبی، ملی و فرقه ای توزیع می کنند، که باعث  ستم اتحاد  سی شود  می 

بود یکپارچه شود، از دست بدهد و همچنین سیستم سیاسی دوام، ثبات و هماهنگی عملکردی خود را از دست داده است )احدیثی،    

2012 :35.) 

 دالیل امنیتی 

دارد، زیرا این محیط عرصــه ای خواهد بود که در آن  شــناخته شــده اســت که کار در زمینه های ســیاســی به یک فضــای امن نیاز

نامزدهای انتخابات برنامه های سیاسی خود را ارائه می دهند و سعی می کنند رای دهندگان خود را در این زمینه متقاعد کنند، در    

سی،        سیا ضای امن، و وجود خطر قریب الوقوع و تهدید برای زندگی  نامزدها نمی توانند  صورت عکس این ، یعنی عدم وجود یک ف

آزادانه برنامه ها و دستور کارهای سیاسی خود را ارائه دهند و در عین حال شهروندان قادر به تبادل و مانور بین گزینه های موجود     

سال    36: 1970)عمار،  نخواهند بود شرایط امنیتی که پس از  شود زیرا       2003(.  سخت و نامطلوبی تلقی می  شرایط  از بین رفت، 

اقدامات سیاسی را از یک فضای پایدار و امن محروم کرده اند و زندگی سیاسی شهروندان را در معرض خطر قراردادند. که باعث   آنها
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شود،               سی ن سیا سیستم  ست منجر به پیامدهای یکسان برای کل  سردرگمی ممکن ا شد. این  سردرگمی کار انتخاباتی و معنای آن 

رکت بسیاری از عناصر ملی و ذی صالح را از سیستم سیاسی سلب کرده و باعث شده است           این اشتباهات پیرامون کار سیاسی، مشا    

 (2001)طیب، که برخی از عناصر غیرحرفه ای برای مدت طوالنی بر روند امور مسلط شوند

 دالیل فرهنگی 

ــت که به واقعی            ــوند و این    کار دموکراتیک بیش از هر چیز ایجاد یک فرهنگ و رفتار بیش از قوانین یا متونی اسـ ت تبدیل می شـ

فرهنگ اتفاقی نیست بلکه به تجربه و تکرار و بلوغ نیاز دارد. کشورهای توسعه یافته ممکن است در این زمینه مشکل زیادی نداشته     

باشند، اما این مسئله در کشورهای غیر توسعه یافته واضح و عمیق است.به دلیل طوالنی ماندن اقوام آن تحت حکومت دیکتاتوری        

 (2007یب، )ط

 بحران هویت ملی عراق 

شد، بنابراین هر        سمت یکدیگر می ک ست که مردم را به هم پیوند می دهد و آنها را به  شوری در جهان طنابی ا هویت ملی در هر ک

ست رسیدگی کند. بحران هویت          ست هویت ملی خود را تثبیت کند و به مشکالت و بحران هایی که با آن روبرو ا کشوری مشتاق ا

ست. اما در              ملی  شده ا شرفته برطرف  شورهای پی ست های متعدد در ک سیا ستراتژی ها و  ست که به دلیل ا یکی از بحران هایی ا

کشورهای غیر توسعه یافته به دلیل شرایط این کشورها و رفتار رژیم های سیاسی و شیوه حکومت آنها هنوز بحران هویت ملی در         

سال   ست. و در مورد عراق، آنچه پس از  شویق به ایجاد تفرقه و رقابت و حمایت از ظهور هویت های    2003 اوج ا در آن اتفاق افتاد ت

فرعی به هزینه نبود هویت ملی است. زیرا هویت های فرعی دالیل زیادی برای نفوذ دارند و اهمیت هویت ملی را دچار ضعف میکند 

ست که به این مع      سیار زیادی ا سی حاوی موارد ب سا سی که درآن بیان      از این نظر، قانون ا سا شود، مانند مقدمه قانون ا ضافه می  نا ا

شته را به یاد بیاوریم که تحت حکومت رژیم های ناعادالنه ای زندگی          سی، گذ سا ستیم، از طریق قانون ا شده: ما ملت عراق می خوا

شن و  (.در  1981)عارف، بیرحمانه بودیم کردیم، با ملی گرایی جنگیدیم و آن منطقه را نابود کردیم، کمتر با آن منطقه و آن فرقه خ

این مقدمه همچنان اختالفات را زیر نظر گرفته و سواالت و پرسشهایی را درباره دالیل تبعیض رژیم سابق در میان مردم مطرح می      

شده:   3کند. همین امر در ماده ) شود، که در آن بیان  ض     ( یافت می  ست و ع شوری با ملیت ها، مذاهب و ادیان مختلف ا وی عراق ک

مؤثر درجامعه دولت های عربی و به میثاق های خود در این راستا پایبند است و همچنین بخشی از جهان اسالم می باشد. ودر ماده   

« نیروهای مسلح و سرویس های امنیتی عراق از اجزای تشکیل دهنده مردم عراق تشکیل می شوند      »الف( که در آن بیان شده   9)

سازمان امنیت    سلح و  شمار می ی عراق از مؤلفهنیروهای م شار در خود بدون هر    های ملت عراق به  ضور همه اق رود و توازن خود و ح

که ابزاری برای سرکوب ملت  کند ضمن آن کند و تحت رهبری حکومت مدنی قرار دارد و از عراق دفاع میگونه تبعیض را رعایت می

سی دخالت نمی     سیا ست، در امور  شی ندارد. ودر ماده ) کند و در نقل و انتقعراق نی شده:  -40ال قدرت نیز نق پیروان هر »الف(بیان 

ستند      سین، آزاد ه سوم مذهبی، از جمله آئین های ح ست: حکومت    43و در ماده )« دین و مذهبی در انجام آداب و ر شده ا ( بیان 

مسالمت آمیز برای تحقق اهداف    برتقویت نقش نهادهای جامعه مدنی و حمایت و توسعه ومستقل کردن آنها بطوری که با ابزارهای  

سازماندهی می      شد تاکید دارد. این امر در قانونی  شته با ساد اداری و      .شود مشروع آن هماهنگی دا ستمداران عالوه بر ف سیا عملکرد 

 (.  2010مالی، نکات منفی زیادی نیز دارد  به ویژه مسئله سهمیه بندی که در باال ذکر شد )سامرائی، 
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 دالیل اقتصادی 

صر قدرت و               ثبا سی با عنا سیا صاد تعیین کننده نظام   ست، زیرا اقت شور در جهان ا شانه های ثبات در هر ک صادی یکی از ن ت اقت

ست، به خصوص در کشورهایی که درگیر           سیار مهم ا سازمان های مختلف ب ست، و اقتصاد برای تأمین نهادهای دولت و  هماهنگی ا

های خارجی رنج میبرند. عراق از وضــعیت اقتصــادی خود ناراضــی اســت و دالیل  جنگ یا مشــکالت اجتماعی هســتند یا از تهدید

سی، فرهنگی، امنیتی و خارجی        سیا صادی آن به پرونده های  شت این امر وجود دارد. عراق عالوه بر اینکه پرونده اقت متعددی در پ

سعه یافته از یک جان      شورهای غیر تو ست، مانند بقیه ک صاد رانتی خود رنج می برد که این  ناپایدار دیگری نیز مرتبط ا به گرایی اقت

شد. بازار کاالهای وارداتی عراق، بازار محلی       شته با ستگی دارد بدون اینکه تنوع در منابع درآمد وجود دا صادرات نفت ب امر تقریباً به 

ها تبدیل شده است )سامرائی،     را تحت سلطه و کنترل بازرگانان خارجی قرار داده و اقتصاد ملی به بازیچه ای در دست سایر کشور      

2010.) 

 

 سازوکارهای دستیابی به ثبات سیاسی در عراق -6-4

 :برای ایجاد پایه های ثبات سیاسی ، کشورها به چندین مکانیزم متوسل می شوند که می توان از طریق موارد زیر به آن اشاره کرد

 محور اول: در سطح داخلی

 اول: لغو سهمیه ها

سی عراق                    سیا ستم  سی ضعف  سی از جمله عوامل  سی و دموکرا سیا سهمیه های  شده بود ،  شده و ذکر  شناخته  همانطور که قبالً 

هســتند، زیرا بذر تفرقه و پراکندگی را در ارکان نهادهای دولتی می کارد و ابرقدرتها را تقویت می کند و برنامه های ســیاســی ارائه 

 (.  2016ت ها نیست، بلکه بر اساس منافع عالی عراق است )گروهی از نویسندگان، شده براساس عالقه فرقه ها و ملی
 دوم: سازوکارهای اقتصادی

از طریق مرور تاریخ برخی از کشورهای جهان مشخص می شود که کشورهای با ثبات کشورهایی هستند که دارای اقتصادی قوی و        

شند و دارای چندین وجه در آمدی و منابع مخ  سانات محافظت می کند، در   موثر می با ستند، به طوری که خود را در برابر نو تلف ه

صادی، نباید خود را به یک            ستیابی به ثبات اقت ستای د ست آورد در را سی را بد سیا شوری که آرزو دارد مقداری ثبات  نتیجه، هر ک

سیاست ها و برنامه های آینده خود نخواهد منبع واحد درآمد ملی متکی کند، حتی اگر قادر به تأمین بودجه نهادهای خود و اجرای 

صاد خود را متنوع کند و فقط رانتی         شد، یعنی باید اقت شته با ست، باید منبع درآمد جدیدی دا سته ا بود. عراق که تقریباً به نفت واب

سیاست های اقتصادی کشورهای مختلف جهان قرار          ست که تحت نوسانات بازار جهانی و  شد، زیرا نفت کاالیی ا دارد و بنابراین  نبا

سال       شی از کاهش قیمت پس از  ست. همانطور که در بحران نا اتفاق افتاد، و برای اینکه عراق بتواند  2015منبعی ناامن و ناپایدار ا

خود را در برابر آن محافظت کند، باید از بخش صنعت ملی حمایت کند و تمام نیازهای آن را تأمین کند، با وضع مقررات و قوانینی   

سازی بخش کشاورزی، برای دستیابی         که بازاریابی و حمایت از محصول محلی را تضمین می کند، همچنین باید با حمایت و فعال 
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سمیر            شور فراهم می کند. ) سعه پایدار را در ک صادی و تو شد اقت صادرات آن پیش رود تا بتواند ر به خودکفایی و همچنین تا حد 

 (.2002امین،

 سوم: ساز و کار فرهنگی

پردازد، و بنابراین اصالح محیطی که سیستم در آن فعالیت می کند راهی نظام سیاسی، نظامی است که به امور سیاسی و دولتی می    

سترش آگاهی های               ستم با گ سی صالح محیط پیرامون  ست و ا ستم ها و بخش های جامعه ا سی صالح کلیه نهادها ،  ملی و  برای ا

ین کشور از ناتوانی ارژیم انجام می شود. عراق به شدت به چنین آگاهی احتیاج دارد، زیرا  سیاسی و تشویق شهروندان به همکاری با

ی فعال سازی جامعه اجتماعی در تولید نخبگان موثرسیاسی، اقتصادی و حتی مذهبی و فرهنگی رنج می برد. بنابراین، باید راهی برا

 .و تحقق آن وجود داشته باشد

 :ویژه نخبگان سیاسی، از طریق سازوکارهای متعددی صورت می گیرد که مهمترین آنها عبارتند از ایجاد نخبگان صالح و موثر، به

 آموزش-

موسسات آموزشی دولتی و خصوصی در اشاعه ارزشهای حرفه ای و میهنی، و آموزش نسل های آینده از فضیلت عشق به ملت و از            

 خود گذشتگی، نقش مهمی دارند.
 کانال های ارتباطی مدرن -

شورها می توانند از اینترنت، کانالهای         ست. ک صول ملی برای آن، مهم ا شها و ا ابزارهای نوین ارتباطی در آموزش جامعه و تأمین ارز

 .ماهواره ای، ایستگاه های رادیویی و تلفن های همراه، به منظور آموزش  افراد و تأثیر مثبت بر رفتار آنها به کار گیرند

سترش فرهنگ و آگاهی ملی، و آماده سازی جامعه برای تولید نخبگان سیاسی، فرهنگی و مذهبی آگاه، از عراق نیز می تواند برای گ

همه راه های ارتباطی استفاده کند. در زمینه سیاسی، نخبگان سیاسی تنها خروجی فرهنگ و آگاهی جامعه هستند. در نتیجه، باید        

که قدرت سیاسی را در اختیار دارند تولید شود و این افراد را نمی توان یافت      جامعه را تحت فشار و هدایت قرار داد تا افراد صالحی  

صورت            ساس هویت های فرعی: مذهبی، فرقه ای و ملی. در  شود، و نه بر ا ستگی و تجربه انتخاب  شای ساس  شهروند بر ا مگر اینکه 

دارند که می توانند کشــور را به ســمت بهتر تحقق این امر، عراق اطمینان حاصــل خواهد کرد که رهبران بی طرف و موثری وجود 

 (8هدایت کنند )همان، 

 چهارم: مکانیسم های امنیتی

ست، در واقع بدون امنیت نمیتوان زندگی کرد. عراق بعد از        ضروری ا شوری  شاره کردیم، امنیت برای ثبات هر ک همانطور که قبالً ا

بسیار است. و اکنون برای دستیابی به ثبات، باید چیزی را از سیستم      درصد زیادی از امنیت را از دست داد و دالیل آن    2003سال  

امنیتی خود بازگرداند، زیرا امنیت عرصه ای است که به همه اجازه می دهد بدون ترس نقش خود را در جامعه سیاسی اعمال کنند،  

شهروندان عادی تا روحانیت و نخبگان هنری و فرهنگی و همچنین کلیه نهادهای دول  سی، از پارلمان    و از  سیا تی، به ویژه نهادهای 

تا کابینه بدون ثبات امنیتی نمی توانند کار کنند. بر این اساس در هرکشورجهان، از جمله عراق  ثبات سیاسی ضرورت ثبات امنیتی 

 (2009است )عبدعزیز،
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 محور دوم: مکانیسم های خارجی

 می شوند: این مکانیسم ها به دو قسمت منطقه ای و بین المللی تقسیم

 اول: سازوکارهای منطقه ای

شــورهای همســایه از کشــورها، همانطور که در باال ذکر شــد، تحت تأثیر محیط منطقه ای اطراف قرار دارند، بنابراین تا زمانی که ک

زمینه دنبال ر این دشمن به دوست یا حداقل بی طرف تبدیل نشوند، عراق به ثبات نخواهد رسید، و از جمله سازوکارهایی که باید د

 :شود موارد زیر است

 گفتگو با کشورهای همسایه-1

کشورها اغلب با درک و گفتگوی مستقیم، مشکالت را در بین خود حل می کنند و عراق برای اینکه خود را از شر دخالت همسایگان  

 (.2001در امور داخلی خود مصون بدارد، باید به این سمت برود )مروان سالم علی،

 بی طرفی-2

ناخته شده است که عراق درگیری فرقه ای بین عربستان سعودی و کشورهای عربی پشت آن است، بنابراین برای اینکه عراق به         ش 

ــتراتژیک منطقه ای از خود محافظت کند و مردم خود را از انتقام دو طرف دور نگه دارد، چیزی جز   ــتن موقعیت مهم اس دلیل داش

 (.2001علی،)مروان سالم  اعالم بی طرفی ندارد

 سیاست متقابل  -3

ضمین کند، زیرا عامل بازدارندگی             ست که بخواهد حقوق خود را ت ضروری برای هر کشوری ا سیاست موفق و  سیاست متقابل یک 

 موثری است که مانع از مداخله سایر کشورها در امور کشور هدف می شود و این یک اصل کلی بین المللی است.

 لیدوم: سازوکارهای بین المل

ست، عالوه بر این که منطقه         شده ا ست، زیرا جهان امروز یکپارچه  سم های بین المللی از مکانیزم های دیگر کمتر نی اهمیت مکانی

 :خاورمیانه به یک جاذبه جهانی تبدیل شده است و از جمله این مکانیسم ها موارد زیر است

 متحد بین المللی قوی-1

ــعیف و ناپایدار اغلب به یک  ــورهای ض ــطح جهانی پذیرفته و از آنها در  کش متحد بین المللی قوی اعتماد می کنند که آنها را در س

در روابط خارجی خود از این سیاست پیروی می کرد. و  2003برخورد با مشکالت داخلی و خارجی پشتیبانی می کند، عراق قبل از 

، اتحاد جماهیر 2003تا  1958ار وابسته بود و در دوره بین در این دوره در صورت بروز مشکالت به حمایت و پشتیبانی انگلیس بسی

ــوروی جای انگلیس را گرفت ــال  .شـ ــت که ایاالت متحده،  2003پس از سـ ، عراق بدون متحد بین المللی ماند و دلیل آن این اسـ

ین کشور به آنها کمک  علیرغم اینکه در سرنگونی رژیم قبلی بسیار به عراقی ها کمک کرده بود، در ساختن سیستم جدیدی برای ا      

شدت نیازمند تعمیق روابط خود با کشورهای    نکرد و عراق در معرض درگیری های داخلی ومنطقه ای قرارگرفت. بنابراین عراق به 
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ساخته و از چالش های داخلی و خارجی عبور         ست تا بتواند تجربه دموکراتیک خود را  ستفاده از موقعیت جهانی خود ا سایه و ا هم

 کند.

 ایت جامعه بین المللی از عراقحم -2

شرفته         شورهای پی ست که پروژه هایی برای تنظیم مجدد خاورمیانه وجود دارد که برخی از ک شده ا شناخته  صد اجرای   به خوبی  ق

ست.         شده و پراکنده ا سیم  شتر تق ست که خاورمیانه بی ساس این ا  ر حمایت از هر آنچهبنابراین، جامعه جهانی د آنها را دارند و بر ا

ی غربی است،  موجب بی ثباتی مردم این کشورها می شود، از جمله عراق، که هویت های فرعی آنها مورد حمایت و تشویق کشورها    

 (.2002دریغ نمی کند )سولت، 

 

 نتیجه گیری -5

ضور و بازیگری و رقابت بازیگران متعددی را در منطقه فراهم      ساز ح سیا زمینه  سته جنوب غرب آ ست.   اهمیت و جایگاه برج آورده ا

این مناسبات در منطقه به ویژه در کشور عراق زمینه ساز شکل گیری بی ثباتی و مسائل متعددی را فراهم آورده است و سبب شده     

است که مسائل و مشکالت متعددی در این کشور به وجود آید. در این مطالعه به بی ثباتی امنیتی در منطقه ناشی از بی ثباتی ملی   

 :ما از این مطالعه به شرح زیر نتیجه می گیریم و دخالت های  داخلی و خارجی پرداخته شد. 2003اق پس از سال و بی ثباتی عر

در منطقه، درگیری هایی وجود دارد که کشــورهای همســایه را تحت تأثیر قرار می دهد. در تحقیقات ما، این درگیری ها بر آینده  

سیاسی ضعیف وجود دارد که به دلیل ناتوانی در مقابله با قدرت های بزرگ موجب     عراق تأثیر گذاشته است، زیرا در عراق سیستم     

شود در امور عراق دخالت کنند.  سترش     می شکالت دیگری نیز وجود دارد مثل کثرت گرایی ملیت ها، مذاهب  و فرقه ها، زیرا گ م

باال ذکر شد، نتیجه بی ثباتی سیاسی در عراق     این دالیل که در این موارد منجر به درگیری ها و جنگ داخلی در عراق شده است.  

است و می تواند به دالیل داخلی از جمله )سیاسی، اساسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی( و  علل بیرونی )منطقه ای و بین المللی( 

شود.    سیم  ست آوردیم یکی از مهمترین نتیجه گیری )محقق( این     تق ست که ما از نتایج به د ست که یکی از  این همان چیزی ا ا

بدون  دالیل بی ثباتی سیاسی در عراق، مداخالت منطقه ای است، از جمله )عربستان سعودی، امارات، بحرین، قطر، اردن و ترکیه(     

 .وجود مداخالت منطقه ای هیچ ضعفی در سیستم سیاسی و فساد سیاستمداران و بی ثباتی در عراق وجود نخواهد داشت

 

 پیشنهادات

 سیستم سیاسی در عراق باید اصالح شود -1

 .نیروهای سیاسی ورودی باید در اداره امور کشور سیستم سهمیه را ترک کنند-الف

ستگی           -ب شای ساس تجربه و  شرفته اتفاق می افتد، یعنی انتخابات بر ا شورهای پی ستم دموکراتیک، همانطور که در ک سی پیروی از 

 مذهب، فرقه، ملی گرایی یا موارد دیگر انجام بشود بدون توجه به هویت قومی،
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روی دولت عراق کار می کند تا سیاست خارجی را با محیط منطقه در رابطه با زمین ها و ثروت ها فعال کند تا مشکالت مربوطه    -2

 .پایان یابد

 .مند تشکیل شودرای دفع حمالت و محافظت از مرزها از عبور گروه های تروریستی مسلح، باید یک ارتش دفاعی و قدرتب-3

 ار بر روی عدالت اجتماعی و احترام به ادیان ، مذاهب و سایر ادیان و ملیت هاک-4

 

 منابع

قادر محمد )     - بدال مه       1999-2013(. چالش های داخلی و خارجی موثر بر امنیت ملی اردن در دوره )     2013ابراهیم ع نا یان  پا  .)

 علوم و هنرها. کارشناسی ارشد. آنکارا ، دانشگاه خاورمیانه، کالج

 فاتن محمد رزاق و عال جبار احمد )بیتا(. ضعف هویت ملی و تأثیر آن بر امنیت ملی عراق ، تحقیق منتشر شده در اینترنت.  -

، یک مطالعه تحلیلی درباره چالش های جامعه ... و 2003احمد فاضل جاسم داوود )بیتا(. بی ثباتی جامعه در عراق پس از سال  -

 آینده، تحقیقات منتشر شده در اینترنت. چشم اندازهای

 ، تحقیق در اینترنت. 2003(. بی ثباتی سیاسی در عراق پس از سال 2018سید ابراهیم ) -

 ، امور اجتماعی ، جامعه اجتماعی شارجه. 38، شماره  10(. چالش منطقه ای ، دوره 1012حاج، عبداهلل جمعه ) -

 هیم ژئوپلیتیک. چاپ پنجم. مشهد: انتشارات پاپلی.(. اصول و مفا1396حافظ نیا، محمدرضا )-

 ، امور خاورمیانه، مرکز مطالعات استراتژیک.153(. آینده تعادل و درگیری در خاورمیانه، شماره 2016عبداهلل، علی زیاد ) -

کز تحقیقات و مطالعات (. پرونده های پیچیده: آینده درگیری های منطقه ای در خاورمیانه ، مر2018محمد رمضان ابو شعیشع ) - -

 عرب.

 محمد رمضان ابوی شعیشع )بیتا(. پرونده های پیچیده: آینده درگیری منطقه ای در خاورمیانه. -

 

 

 

(.  آینده روابط عراق و ترکیه در پرتو چالش های امنیت منطقه ای، مجله 2013السعدون، واثق محمد باراک )-

 . 31، شماره 10مطالعات منطقه ای، دوره 
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، 30(. هویت فرقه ای و درگیری های منطقه ای در عراق: یک دیدگاه تاریخی، دوره 2008فیسیر، ریدار  ) -

 ، آینده عرب، مرکز مطالعات وحدت عرب.347شماره 

ه در عراق ، گزارش (. احیای میانجیگری سازمان ملل در مورد مرزهای داخلی مورد مناقش2018) 14/194گزارش خاورمیانه شماره  -

 .INTERNATIONAL CRISIS GROUPجمه شده توسطتر

(. احیای میانجیگری سازمان ملل متحد در مورد مرزهای داخلی مورد مناقشه در عراق، 2018) 194/14گزارش خاورمیانه شماره  -

 مرجع قبلی. 

مجله المستنصریه  (. سیستم منطقه ای عرب بین مشکالت واقعیت و مداخالت منطقه ای و بین المللی،2011حسن، شذی زکی )-

 مرکز مطالعات عربی و بین المللی المستنصریه. -، دانشگاه المستنصریه 36برای مطالعات عربی و بین المللی، شماره 

 خضر عباس عطوان )بیتا(. آینده نقش سیاسی منطقه ای عراق، مجله مطالعات بین الملل، شماره سی و سوم.-

 های خفقان. سفیر عربی. (. آب ایران و عراق: روش2018صفا خلف ) -

(. ترکیه و عراق خطرات و پتانسیل ها همسایگی. گزارش از موسسه صلح ایاالت متحده. گزارش شماره 2011هنری جی بارکی ) -

141 . 

، دانشگاه بغداد، کالج علوم سیاسی، 1990(. پدیده بی ثباتی دولت در کشور کویت پس از 2012مروه مصطفی احمد الحدیثی ) -

 نامه کارشناسی ارشد منتشر . پایان 

(. روابط عراق و روسیه و جستجوی یک مدل واقع گرایانه برای چارچوب تعامالت آنها، در گروهی از 1997منعم صحی العمار ) -

 (.3محققان، مجله مطالعات استراتژیک ، شماره )

 عمان: شرکت انتشارات عرب.(. تربیت سیاسی و نقش آن در توسعه جامعه، چاپ اول. 2001مولود زاید طبیب ) -

 (. جامعه شناسی سیاسی، چاپ اول، الزویه:  دانشگاه.2007مولود زاید طبیب ) -

 (. نظریه های توسعه سیاسی معاصر، چاپ اول  قاهره: موسسه بین المللی اندیشه اسالمی.1981نصر محمد عارف ) -

بیست و یکم، فهیمیه شرف الدین، چاپ اول. بیروت:  دارال  (. اقتصاد سیاسی توسعه در قرن های بیستم و2002سمیر امین  ) -

 فارابی. 

(. ابعاد فکری و سیاسی استراتژی امنیت ملی در عراق، دانشگاه بغداد، دانشکده علوم 2009علی عبدالعزیز میرزا نور الیاسیری ) -

 سیاسی. پایان نامه کارشناسی ارشد.
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ای در استراتژی آمریکا )عراق الگویی است(. دانشگاه ناهرین. دانشکده علوم (. وضعیت جدید منطقه 2010مروان سالم علی ) -

 69سیاسی. پایان نامه کارشناسی ارشد.

ل، (. تکه تکه شدن خاورمیانه ، تاریخ آشوبی که غرب در خاورمیانه برانگیخته. ترجمه نبیل صبحی الطوی2011یرمی سولت )ج -

 چاپ اول. دمشق:  چاپ دارالنفائس.
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 امنیتی جمهوری اسالمی ایران  - تبیین وزن ژئوپلیتیکی سوریه در راهبرد دفاعی

 
 3، عباس سعیدی ابواسحقی2، حسین ربیعی1افشین متقی 

 

 دانشیار ، دانشکده جغرافیا ، دانشگاه خوارزمی ، تهران  1

 
 استادیار، دانشکده جغرافیا ، دانشگاه خوارزمی ، تهران  2

 

 کارشناسی ارشد، دانشکده جغرافیا ، دانشگاه خوارزمی ، تهران  3

 

 چکیده
سیاست     صول  شیعی می  خارجی در ج ا ایران تامین امنیت حداکثرییکی از ا سیا     و تقویت هالل  شد. این مسئله در منطقة غرب آ با

ــاداعش  ویژه با افزایش روزافزون دخالت قدرت منطقه ای و فرا منطقه ای  به مهمترین مانع تحقق منافع ج ا ایران در منطقه  در پسـ

 بحران در حضور  و سوریه  با روابط برای این سوال است: چرا ج ا ایران  باشد. در این مقاله، تالش نویسنده ارائه پاسخی متقن به   می

شور  ستراتژیک قائل  خاص اهمیت این ک ضیه مقاله که مبتنی بر تئوری مدل مکتب امنیتی کپنهاگ     ا ست؟ فر شد، داللت بر  میا با

سئله دارد که عقبه  ستراتژیک به  این م ستی  برمی     تاریخی این رابطه ا صهیونی سوریه با رژیم  گردد. مرحلة تکوین این دوران مبارزه 

و  ها  نظامیچالش توان بهگردد. در مرحله تعامل میگیری مخالفان داخلی و  بین المللی در دوران ظهور داعش برمیشکل رابطه، به

عربی  اشاره کرد و در نهایت وزن ژئوپلیتیکی سوریه باعث حضور فعالتر ایران     –که علیه دو کشور از سوی ائتالف عبری    غیر نظامی

سوریه گردید       سی بحران  سیا سائل امنیتی و  ست  پیگیری را هدف چند پژوهش این در م سازی و اتخاذ بهترین      :کرده ا سناریو 

های مقاله نیز نشانگر می کند یافته بررسی را فرضیه این مقاله چنین اسالمی ایران در سوریه هم رویکرد در تبیین حضور جمهوری

سیا       ستگی متقابل امنیتی در جنوب غرب ا ست که به دلیل واب سئله ا سائل     حمایت ایران راهبرد امنیتی این م سویه مربوط به م دو

سوریه در  سطح منطقه      مربوط با محور مقاومت و لزوم نقش آفرینی ایران و شور و حفظ و تقویت متحدان در  ستای آرمانهای دو ک را
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کتابخانه ای، اسناد و مقاله ها و سایت های     است. روش پژوهش این مقاله نیز مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع   

 .باشدمعتبرمی

 کلمات کلیدی:

 ، امنیت ملیژئوپلیتیک ، وزن ژئوپلیتیکی ، راهبرد ، راهبرد دفاعی 
 

 مقدمه

تمدن ها و اندیشه های مختلفی  پیوند و تالقی محل ژئوپلیتیک، لحاظ به ، جنوب غرب آسیا هارتلند عنوان کشور ایران به       

با توجه به اینکه ایران به مدعی پایتختی  دارد و  و ام القری را  سودای رهبری جهان اسالم ایران بعد از وقوع انقالب اسالمی.است

جهان اسالم شناخته می شود، به دنبال آن مسئولیتهای ما هم متوجه جمهوری اسالمی ایران  می گردد. حراست، حفاظت و توسعه 

ام القری بر اساس این نظریه در اولویت اول قرار می گیرد. البته باید تاکید کنیم که حفاظت از ام القری به معنای حفاظت صرف از 

ر در چارچوب این نظریه نه تنها ما وظیفه داریم از ایران حفاظت کنیم بلکه باید از جایی حفاظت کنیم ایران نیست، به عبارت بهت

دولت شیعی  تشکیل با .که اگر دشمنان آنجا را مورد هدف و حمله قرار دهد، به معنای مورد حمله قرار دادن کل جهان اسالم است

 جایگاه و شده کشورهای منطقه خارجی سیاست در اصلی مسایل از یکی اجنوب غرب آسی منطقه در رهبری موضوع درایران اکنون

 جغرافیایی ارزشهای کسب برای دولتها .است کرده پیدا ای منطقه حتی فرا و منطقه کشورهای ای منطقه و متقابل روابط در ای ویژه

 مؤلفه همچون امنیت  برخی از راستا این در و نمایندمی  زورمندانه استفاده گاه و مسالمت جویانه الگوهای از خود مرزهای ماورای در

 میتوان این راستا در .میکنند بهره برداری موردنظر جغرافیایی مزیّتهای تصرّف یا و کنترل جهت کشورها دیگر علیه صورت ابزاری به

پژوهش  این در مطالعه مورد نمونه ی عنوان به را سعی کشورهای منطقه ای و فرا منطقه ای جهت امنیت زدایی و ایران کشور به

زبان ، قومیت ،  آن نیز وجودی علّت و شد تأسیس زیر بنایی و زا درون عوامل مبنای بر اساساً ایران  کشور اینکه به نظر با.کرد اشاره

 انسانی جغرافیای به نسبت واقع بینانه و جامع درک دلیل به شکل گیری زمان از ایران تشیع ، فرهنگ وتمدن ایرانی بود؛ حاکمان

 فراگیر سیاسی اندیشه ی خلق یک به توانستند و ژئواستراتژیک ژئواکونومیک ژئوپلیتیک، حسّاس موقعیّت و)مذهبی  – قومی(

اما از انجا که بعد از وقوع انقالب اسالمی در ایران همواره رقبای منطقه  .باشد کشور نامتجانس انسانی بافت برگیرندة در که بپردازند

قدرتهای فرامنطقه ای همواره درصدد وارد کردن خلل در قدرت منطقه ای ایران از طریق قطع حمایتها از طرف همپیمانان ای و 

منطقه ای ایران داشته اند که یکی از نمودهای ان تغییر در معادالت منطقه ای از طریق حذف یا تضعیف همپیمانان و به تبع ان 

 ایران داشته اند.

بررسی است موقعیـت ژئوپلیتیـک و ژئواسـتراتژیک خـاص سـوریه  و ایران در جنوب  قابل جهت چند از وضوعم اهمیت پس       

، هـم سویی سیاستهای ضدآمریکایی و ضد اسرائیل دو کشور، همسایگی سوریه بـا فلسـطین اشـغالی و لبنــان، حمایــت  غرب آسیا
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ارزه بــا رژیــم صهیونیســتی، نقــش تأثیرگذار سوریه در معادالت سیاسی لبنان از جریــان مقاومــت اســالمی و جبهــه اول مبــ

 موارد به توجه نقش اساسی سـوریه در مناقشـه اعراب و اسرائیل و موقعیت ویژه سوریه در انتقال نفت و گـاز ایـران بـه اروپـا . با

 این بحران در حضور و سوریه با روابط برای ایران اسالمی یجمهور است که چرا این می شود مطرح تحقیق این در که سؤالی فوق،

است که وزن ژئوپلیتیکی سوریه باعث  طرح قابل اینگونه فرضیة مقاله سؤال این به پاسخ است در استراتژیک قائل خاص اهمیت کشور

 امنیتی مکتب کپنهاگ نظریة از فوق فرضیه بررسی منظور حضور فعالتر ایران در مسائل امنیتی و سیاسی بحران سوریه گردید. به

 است، منطقه ای تحلیل مبنای بر که مقاله تحلیل و سطح پژوهشی استراتژی اول بخش در نظریه، این به است باتوجه شده استفاده

 یافته های سوم بخش در .میشود تبیین تحقیق موضوع در آن کاربست و مکتب امنیتی کپنهاگ دوم بخش در .کند می بررسی

 در شود؛ می بررسی گرفته تبیین وزن ژئوپلیتیکی سوریه در راهبرد دفاعی امنیتی جمهوری اسالمی ایران شکل قالب در تحقیق

 و راهبردهای نتیجه گیری نهایت در و می شود؛ گذاشته تحلیل بوته به شد بررسی قبلی در بخش که یافته هایی چهارم بخش

 .می شود ارایه پیشنهادی

  تحلیل سطح و پژوهش روش شناسی  -2

 ظرفیتهای از ایران ملی امنیت بر سوریه بحران تأثیرگذاری میزان بررسی منظور به .است تحلیلی توصیفی حاضر پژوهش روش      

 فرضیه ضروری ارزیابی برای ملی امنیت تبیین عوامل عنوان به تأثیرگذار مؤلفه تبیین .است شده استفاده کپنهاگ نظریه تبیینی

 قابلیت بیانگر فرضیه اثبات و آزموده نیز را نظریه خود نظریه، از برگرفته فرضیه های آزمون تحلیلی پژوهشی استراتژی مطابق .است

 سطح کشور؛ ویژگیهای مربوط به اول تحلیل سطح دارد؛ وجود تحلیل سطح سه بین الملل روابط نظریه های در .است آن تبیینی

بین  نظام ساختار تأثیرگذاری بر و بوده بین الملل نظام ویژگیهای مربوط به سوم سطح و منطقه ای موضوعات تحلیل به مربوط دوم

 ایمنطقه دربارة تحلیل دیدگاه سه همچنین .دارد تأکید منطقه ای تحلیل سطح بر پژوهش این .دارد کشورها تأکید رفتار بر الملل

 یکسانی رفتار سطح سه هر در دولتها که است معتقد و تأکید داشته مختلف سطوح در دولتها رفتار تشابه بر اول دیدگاه :دارد وجود

 آن گزاره های مفروضه ها و که بوده منحصربفرد ایجغرافیایی،منطقه منطقه هر که است معتقد دوم می دهند؛ دیدگاه بروز خود از

 خود ملی تر پایین و بین الملل نظام باالتر سطوح از عوامل که مناطق است معتقد سوم دیدگاه و نیست دیگر مناطق به تسری قابل

  .است شده انجام سوم دیدگاه مبنای بر پژوهش این نیز جنبه این ( از 84-83 1383:عبداهلل خانی،(پذیرند می تأثیر

 مکتب امنیتی کپنهاگ :نظری چارچوب  -3

 گوناگون های پدیده و فرایندها نهادها، آن اساس بر که است هاییهگزار و مفروضات سلسله یک بر مبتنی رویکردی و نظریه هر        

 چه به امنیت کپنهاگ، مکتب نظری رویکردهای با متناظر (167: 1393،  قوام (گیرند می قرار ارزیابی و تحلیل تجزیه، بررسی، مورد

نظریه  از گروهی و ویوراوله  ؛ کپنهاگ صلح تحقیقات مؤسسه اعضای که همانگونه است؟ شده تعریف هاییمؤلفه چه در و صورت

 نخستین.است امنیت به مربوط مطالعات در جدید مسیری از که حاکی پرداخته اند امنیت راستای در سازنده نگرشی بسط به پردازان،
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 کتاب این .دوویلد جاپ و ویور اوله  بوزان، باری  قلم به تحلیل ، برای جدیدی از امنیت چارچوب است عبارت کپنهاگ مکتب کتاب

 و نظامی گری مقوله بر فراوانی تأکید که امنیت به سنتی دیدگاه کتاب این در .امنیت است مطالعات تحلیل از جامع چارچوبی بیانگر

 می گیرد : نظامی، کار قرار دستور در حوزه پنج در کل به طور امنیت خصوصیات بررسی عوض، در می شود؛ رد نظامی دارد حوزه

 گسترة در که است سیاست از خاصی نوع امنیت، که عقیده اند این بر کتاب زیست محیطی نویسندگان و اجتماعی اقتصادی، سیاسی،

 بپردازد موضوع گسترش و تعمیق این بیان طریق از امنیت به تعریف است کرده تالش کپنهاگ مکتب . دارد کاربرد مسائل از وسیعی

به  دانشمندان برخی هرچند .کنند تضعیف را زندگی افراد همچنین و کشورها بقای و ثبات امنیت، می توانند غیرنظامی تهدیدات که

 نظامی تعریفی امنیت، از سرد جنگ مفهوم حفظ طرفدار سنت گرایان .برخواسته اند دیدگاه غیرسنتیها با مخالفت به سنتی اصطالح

 به محدود را امنیت کاربرد کندکهمی تشریح را سنتی دیدگاه مثال، برای والت استفان .می کند ارائه امنیتی تهدید از دولت محور و

 هیچ بدون موقعیتی بهتر تعبیری به یا و می گیرد نظر در صلح با معادل را امنیت او بنابراین، داند؛می نظامی حوزة در تهدیدات

 (126:  1395،  فشارکی نظامی. )احمدی درگیری

 .گرفت قرار دانشمندان از انتقاد بسیاری مورد امنیت، سنتی دیدگاه سرد، پساجنگ محیط در انجام شده هایپیشرفت اساس بر     

 .نمی شود تلقی امنینا از منبعی به عنوان دولتی، بین درگیری آن که طی است امنیتی تهدید یک از سنتی تعریف بر اصلی انتقاد

می  نظامی تعریف عمدتاً برنامه یک به واسطه المللیبین  امنیتی مطالعات سرد، جنگ مدت بیشتر در و هانسن، بوزان نظریات طبق

زیست  اقتصادی، امنیت استقرار واژه به واسطه این هسته ای، تسلیحاتی رقابت پیشرفت با همزمان بعد، به 1970 دهه از اما شد؛

 مایکل ایوب، ، محمد ویور نظیر دانشمندان صرف برخی سیاسی - نظامی یک برنامة نه و یافت، توسعه انسانی و اجتماعی محیطی،

تعمیق  با همسوی  اسپایک پیترسون بوث و کن نظیر دیگر برخی و اندموافق امنیت تعریف گسترش دهندگان توماس با دانیل و کلر

به منظور  داخلی و خارجی بحرانهای از وسیعی شمار که است کرده پیش بینی ایوب والت،  برخالف .هستند امنیت تعریف کنندگان

 ساختارهای که خارجی، و داخلی آسیب پذیری های با ارتباط در امنیت عدم یا وی امنیت نظریات طبق .می شوند ایجاد کشور تهدید

 و کلر دیگر، سوی از شوند می تعریف دارند، را حکومت ساختارهای چشمگیر تضعیف یا پتانسیل براندازی یا میکنند، تهدید را کشور

 هستند، واکنش انجام به قادر کمتر جهانی مسائل مقابل در که دولتی بازیگران دریافت و درک به واسطه را امنیت مفهوم توماس

 امنیت شامل  جهان آنها امنیت اظهارات بر بنا .گیرد قرار توجه مورد باید جهانی امنیت حکومت، بقای به جای اینکه و دادند گسترش

 مساوی به طور بازیگران تمام که گذاشتند این بر فرض را آنها بنابراین نظامی؛ امنیت صرفاً نه و است اقتصادی و محیطی اکولوژیک،

می  مردم همه چیز به تبدیل امنیت دارند انگیزه تهدیدات این به واکنش و همکاری اینکه برای و هستند جهانی تهدیدات تأثیر تحت

 (Ehteshami, 1997: 820) مستثنی کرد تحلیلی ارزش یک به عنوان را آن نمی توان و شود

 جمعی توافق یک به دستیابی اگرچه .وجود دارد امنیت تحلیل و مطالعه نحوه با رابطه در متفاوتی بسیار نگرشهای حاضر حال در    

 امنیت مفهوم برای را وسیعتری حوزه کپنهاگ مکتب که ندارد وجود شکی نشده است؛ محقق هنوز امنیت تعریف روش خصوص در
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 درحالیکه مکتب کپنهاگ، نظریات و آراء به توجه با بنابراین، است؛ جهانی سیستم در بیشتری کاربرد دارای و بنابراین کرده ارائه

 اقتصادی، سیاسی، بخشهای شامل که امنیت از دامنه وسیعتری تحلیل هستند، اهمیت حائز امنیت درک در مادی و عینی عوامل

  .می شوند مهم تلقی است، زیست محیطی و اجتماعی

 مطرح 1980 دهه اواخر از را امنیتی موجود رهیافتهای روی بر جدی نقدهای اولین بوزان، که است ضروری نکته این یادآوری    

 سایر باید بلکه نمیگیرند؛ قرار تهدید مورد نظامی عوامل و اسباب توسط دولتی، فقط بازیگران یا دولتها بقای آن، اساس بر که ساخت،

 مکتب امنیتی نظریه عوامل اجتماعی .کرد اضافه بدان نیز زیست محیطی را و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، - موضوعیحوزه های 

ترکیب  جزء مزبور موضوع که می شود باعث و داده ربط ملی به هویت را ملی امنیت موضوع امر، این .اهمیت اند حائز به ویژه کپنهاگ

 این امنیت امروزه اما بود، وابسته نظامی حوزة به ملی امنیت نظریة سنتی، به طور اگرچه بنابراین حساب آید؛ به ملی امنیت کننده

 Chena, 2008: 28).تعیین می نماید) را ملی امنیت هویت، مفهوم آورندگان وجود به مهمترین به عنوان که ملتهاست

 خارجی سیاست در باید است کشورها معتقد و می گذارد منطقه ای تحلیل سطح بر امنیت تحلیل در را خود اصلی تأکید بوزان  

 وجه دیگر، به عبارت نمایند؛ پیگیری آن چندبعدی ابعاد در را امنیت و داده امنیت اختصاص ای-منطقه به ابعاد ویژه ای جایگاه خود،

 مهاجرت، موضوعاتی مانند شمولیت و امنیت دامنة وسعت سرد، جنگ دوران از سرد پساجنگ دوران مطالعات امنیتی او، اصلی تمایز

 نمی شدند لحاظ امنیتی تعاریف در قبالً که است رفاه اقتصادی و زیست محیط و فروملی و فراملی )تروریستی( جنایی سازمانهای

(Sun, 2009:67) 
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 مدل.مفهومی

 تجزیه و تحلیل یافته ها  -5

 یتی جمهوری اسالمی ایران و سوریهامن –مالحظات سیاسی  -1-5

 حفظ امروز به تا انقالب زمان از ها حوزه تمامی در را خود همکاریهای منطقه در استراتژیک متحد دو عنوان به ایران و سوریه     

 هویت اتحاد این به بسیاری گرچه .است داشته مالحظه ای قابل دوام دیگر اتحادهای برخالف سوریه و اتحادایران درواقع، .اند کرده

 عراق، در مشترک دشمنان از منبعث تهدیدات از ناشی استراتژیک منافع وجود بر رایج تحلیل اما دهند، می نسبت را شیعی مشترک

 سوریه در بحران تشدید با که شد باعث استراتژیک منافع این دارد اشاره دولتی شبه تروریستی گروههای اخیراً و آمریکا اسرائیل،

 .داد سوق منطقه در تهدید توازن الگوی در بازنگری به را سوریه و ایران که طوری .یابد فزونی کشور دو ملی امنیت فراروی تهدیدات

 بود تالشی ائتالف این تشکیل درواقع  است تحلیل قابل زمینه این در اهلل حزب و سوریه عراق، روسیه، ، ایران شامل  تشکیل ائتالف

 که تهدید تعریف به باتوجه .سوریه بحران در قطر و عربستان ترکیه، محور سوی از گرفته شکل تهدیدات مقابل در سازی موازنه برای

 تهدیدات از ایران برداشت است، احتمالی تجاوزکارانه نیات و جغرافیایی نزدیکی نظامی، توانمندیهای دولت، تهاجمی قدرت از ترکیبی

 مقابل در موازنه سازی راهبرد اتخاذ سمت به را کشور این اسد مخالف غیردولتی و دولتی بازیگران درقالب سوریه در گرفته شکل

 (Hazbun, Waleed: 2010:111-112) .داد سوق تهدیدگر های قدرت
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 آسیب شناسی تهدیدهای امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران -5-2

توان آسیب شناسی امنیتی براساس دو نشانه انجام می گیرد: نشانه اول مبتنی بر ارزیابی محیط امنیتی است و نشانه دوم را می      

براساس شاخص ها و نشانه های تهدید از جمله قالب های سخت افزاری و نرم افزاری برای مقابله با امنیت ملی دانست.  درفرآیند 

 .زم است آگاه بود که هرگونه آسیب شناسی براساس شکل خاصی از فضای محیط امنیتی انجام می گیردآسیب شناسی امنیتی ال

نشانه های سخت افزاری مدیریت امنیت ملی شامل موضوعاتی از جمله قدرت نظامی و قدرت اقتصادی است. شاخص های نرم افزاری 

گیری از نرم افزار و سخت افزارهای له با تهدیدهاست. چگونگی بهرهمدیریت امنیت ملی، مربوط به چگونگی اتخاذ خط مشی برای مقاب

امنیت ملی براساس خط مشی و راهبرد سازماندهی می شود. برای تنظیم خط مشی سیاسی و امنیتی الزم است اطالعات فراوان 

ا، طبقه بندی سطوح تهدیدها و گونه درباره ساختار نیرو، تسلیحات و چگونگی کاربرد نیرو فراهم شود. به این ترتیب، شناخت تهدیده

 (47:  1379شناسی تهدیدها در رهیافت های امنیت ملی براساس نشانه های محیط امنیتی انجام می گیرد. )بوزان ، 

 ارزیابی تهدیدهای  امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران -5-3

تی انجام می گیرد. ویژگی های ساختاری، سطح توسعه ارزیابی امنیت ملی در هر کشوری براساس شاخص ها و نشانه های متفاو      

یافتگی، مؤلفه های ژئوپلیتیکی ، نیروهای تهدیدکننده و ابزارهای قدرت ملی برای مقابله با تهدیدها در چگونگی و فرآیند ارزیابی 

یدکننده توسط بازیگران امنیت ملی هر واحد سیاسی نقشی تعیین کننده خواهند داشت. از سوی دیگر، هرگونه تهدید و کنش تهد

خاصی به انجام می رسد. این تهدیدها دلیل گستره و شدت تفاوت آنها از یکدیگر است. در فرآیند آسیب شناسی تهدیدهای امنیت 

ملی الزم است الیه بندی تهدیدها انجام گیرد و شاخص های تهدید فراروی امنیت ملی مورد محاسبه واقع شود.) ابراهیم متقی ، 

اجتماعی ، منطقه ای و  بین  -در الیه بندی های تهدید به دو دسته کم شدت که شامل )تهدیدهای کم شدت فرهنگی (که1389

 (66: 1388( می شود) متقی ،  المللی( و پرشدت که شامل ) درون ساختاری، منطقه ای و  بین المللی

 نشانه های قدرت مقاومت ایران در برابر تهدید -5-4

ن سخت افزاری نسبی ایران برای مقابله با تهدیدها کمتر از برخی از کشورها منطقه  می باشد، به دلیل مزیت نسبی با اینکه توا     

های اجتماعی در قالب هویت و مطلوبیت ایران در حوزه هایی از جمله بسیج نیروهای اجتماعی برای مقابله با تهدیدها ، تحرک گروه

در شرایط تهدید امنیتی براساس چنین شاخص هایی انجام گرفت. بهره گیری از مؤلفه های  مقاومت ، سازماندهی نیروهای اجتماعی

نرم افزاری، قدرت ملی کشورها را در مقیاس تصاعدی افزایش می دهد و زمینه برطرف سازی تهدیدها را به وجود می آورد. این 

تسلیحاتی صرفاً از طریق نشانه های قدرت نرم امکان پذیر  مسئله نشان می دهد رویارویی با تهاجم نظامی در شرایط نابرابری توان

 (66: 1388است. ) متقی ، 
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 مؤلفه های تولیدکننده ناامنی جمهوری اسالمی ایران

 شاخصه ها مؤلفه ها  

تشدید تنش در  1

مناسبات آمریکا ) 

Mearshiemer 
(45: 2001, 

 حضور کشتی های جنگی آمریکا در خلیج فارس 

  ارجاع برنامه هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل 

  تحریم علیه ایران 

تحریمهای  2

اقتصادی و 

سیاسی بین 

المللی )حسین 

: 1391عالیی ، 

13) 

 تحریم سرمایه گذاری در بخش صنایع 

 تحریم سرمایه گذاری در بخش علمی 

 تحریم اشخاص سیاسی و علمی 

  اقتصادیتحریم سرمایه گذاری در بخش مالی و 

  تحریم سرمایه گذاری در بخش نظامی 

رژیم صهیونیستی  3

)حسین عالیی ، 

1391 :13) 

  وجود رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی همواره یکی از عوامل ناامنی و بی ثباتی در

 خاورمیانه

  برنامه های آمریکا برای حفظ امنیت و بقای اسرائیل 

  سیاست های توسعه طلبانه و جنگ محورانه اسرائیل 

  نادیده گرفتن حقوق فلسطینیان 

   این رژیم تنها کشورسالح های کشتارجمعی و کالهک هسته ای در خاورمیانه 

  عدم عضویت در معاهدات خلع سالح 

  ر رایزنی های گسترده با سران کشورهای مختلف به ویژه آمریکا و اروپا به منظور توسعه فشا

 بر ایران 

 هرازگاهی اسرائیل مسئله احتمال حمله نظامی به مراکز هسته ای ایران را مطرح می کند 

تغییر مداوم در  4

محیط امنیت 

منطقه ای و بین 

  تغییر در موازنه قوا 

  ظهور بیداری اسالمی در کشورهای عربی 

 ضرر دیکتاتورها و رژیم صهیونیستی تغییر کرده نفع ملتها و به  خاورمیانه به فضای امنیتی

 است.
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المللی)سیف زاده ، 

1380) 

   ی برای تأثیرگذاری بر موج آزادی خواه  منطقه و فرامنطقه ایدخالت برخی کشورهای

 ملتهای عربی

  مدیریت وقایع موجود برای نفوذ از سوی کشورهای فرامنطقه ای 

ــری     5 ــی ــدرت گ ق

گــــروهــــهــــای  

تی  و      تروریســــ

ــب   ــل ــی ط جــدای

ــین عالیی ،   )حسـ

14: 1391) 

 القاعده 

 طالبان 

  داعش 

 خود مختاری در کردستان عراق 

 جدایی طلبان منطقه آذربایجان 

 ناکارآمدی دولتها 6

)حسین عالیی ، 

1391:15) 

 اجرای ناقص سند چشم انداز 

 عدم تحقق برنامه های پنج ساله توسعه 

 جدا شدن نخبگان و فرهیختگان جامعه از حاکمیت 

 اقوام و مذاهب 7

، )مختارزاده 

1383) 

 تنوع قومیتی 

  تنوع مذاهب 

 فشار از سوی برخی اقلیت ها جهت خود مختاری و جدایی طلبی 

 

 حضور ایران در حلقه های امنیتیدیدگاه های   -5-5

 دهدموقعیت یک کشور یا منزلت آن را در مجموعه ای از کشورها یا در یک سیستم ژئوپلیتیک جهانی و منطقه ای نشان می      

المللی و منطقه  قلمرو ژئوپلیتیکی که خود مفهوم فضایی جغرافیایی است و نیز قدرت اثرگذاری بر فرآیندها و کنش های بین مرزها و

وزن .ای سبب می شود امنیت ملی کشور تأمین شود، تهدیدها علیه آن کاهش یابد و منافع و اهداف ملی کشور تضمین گردد

وپلیتیکی کشور در سیستم جهانی و منطقه ای دارد. هر قدر وزن بیشتر باشد، منزلت و ای مستقیم با منزلت ژئژئوپلیتیکی رابطه

شود و هر اندازه اعتبار و منزلت افزایش یابد، به اعتبار عمومی کشور بین سایر کشورها اعم از بزرگتر، همتراز و کوچکتر بیشتر می

ی عینی و ذهنی بر فرآیندها، تصمیم سازی ها، اقدامات و رفتارها همان اندازه فرصت های جدید قدرت مرئی یا نامرئی برای اثرگذار
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در مقیاس های مختلف محلی و همسایگی،منطقه ای و جهانی فراهم می آید و کشور میتواند به تدریج در جایگاه مدیریت و رهبری 

که در سازمان های بین المللی یا فرآیندها و کنشهای جمعی قرار گیرد و نقش سیاسی و بین المللی محوری ایفا کند. کشورهایی 

ها و اقدامات جمعی تأثیر می گذارند و اقدامات و کنش سایر کشورها را متأثر می سازند، از وزن منطقه ای عمالً بر فرآیندها، تصمیم

 1384) حافظ نیا ، ژئوپلیتیکی و به تبع آن، منزلت بیشتر و برتر میان سایر اعضای سازمانهای بین المللی و منطقه ای برخوردارند. 

( از مفاهیم اساسی دیگر در تعیین وزن ژئوپلیتیکی کشورها، قلمرو و مرز یک کشور یا قدرت با کشورها و سرزمین ها و فضاهای 110: 

قطب قرار دارد. مرزهای ژئوپلیتیکی حدود نهایی یک  قلمرو ژئوپلیتیکی و  -جغرافیایی پیرامونی است که در حوزه نفوذ کشور مرکز

 :زه های نفوذ را نشان می دهند. در ارتباط با قلمرو و مرز ژئوپلیتیکی نکات زیر قابل توجه استحو

دیدگاه های مختلف در درون ایران، براساس ماهیت مسائل سیاسی، امنیتی و راهبردی در محیط اطراف ایران و درجه ارتباط        

ور ایران را در حلقه های امنیتی به طور متفاوت ارزیابی می کنند) عباس آنها با منافع ملی کشور، حضور گسترده، اندک یا عدم حض

 (86: 1389علی پور ، 

: سیاست انطباق و همسویی با تکیه  بر واقعیت های ژئوپلیتیک ایران معتقد به عدم  سیاست انطباق و همسویی  -5-5-1    

ط به جهان عرب مربوط اند و از لحاظ راهبردی و ژئوپلیتیکی درگیر شدن ایران در آن دسته از مسائل سیاسی  امنیتی است که فق

ارتباط مستقیم با منافع ملی ایران ندارند. از این دید، حضور مستقیم و پررنگ ایران در چنین مسائلی هزینه ساز است. بر این اساس، 

ر گسترده در لبنان و فلسطین با حضور ایران در خلیج فارس و عراق به عنوان همسایگان امری ضروری و حساس است، اما حضو

 (Naghibzadeh, 2000: 155-178 اهداف راهبردی کشور هماهنگ نیست)

: دیدگاه های غالب در نظریه های روابط بین الملل علت اصلی ایجاد اتحاد و ائتالف بین  سیاست اتحاد و ائتالف  -5-5-2    

ها والت، یکی از نظریه پردازان اصلی نظریه ائتالف و اتحاد، معتقد است دولتها را مبارزه با تهدید مشترک خارجی می دانند دولت

به دو دلیل با یکدیگر متحد می شوند: نخست، برای ایجاد تعادل قدرت به منظور رفع یک منبع تهدید در محیط امنیتی؛ دوم، برای 

ان در سطح منطقه واکنشی تدافعی برای رفع تهدیدهای رفع یک تهدید عمده خارجی. از این دید، رهیافت سیاسی اتحاد و ائتالف ایر

 امنیتی است نه تالشی برای رسیدن به قدرت در سطح منطقه. 

در چارچوب نظریة اتحاد و ائتالف، دیدگاه دوم در سیاست خارجی ایران معتقد به ایجاد اتحاد و ائتالف با سوریه و حزب اهلل در لبنان 

برای متعادل کردن تهدیدهای امنیتی در منطقه )اسرائیل(  و چانه زنی برای رفع تهدیدهای  و حضور بیشتر در حلقه دوم امنیتی

عمده و مشترک خارجی )آمریکا( است. بنابراین، بهره برداری هم زمان از نقش و تمام ابزارهای فرصت ساز در صحنه سیاست خارجی 

اقعیات فرهنگی و ایدئولوژی ) عنصر شیعی ( ایران را به مسائل مد نظر است.براساس این دیدگاه، واقعیات ژئوپلیتیک و همچنین و
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ای خارج شد و جنبه اصلی پیدا جهان عرب متصل می کند. با بروز انقالب اسالمی، نقش ایران در منطقه از حالتی حاشیه

 ( 1962Liskaکرد)

وارد حوزه سیاست خارجی ایران می کند. از  نگاهی واقع گرایانه نشان می دهد مسائل جهان عرب فرصت ها و تهدیدهای زیادی     

آنجا که ایران اهرم های کمی برای تأثیرگذاری در مسائل جهان عرب دارد، بهره گیری از عنصر شیعی به عنوان ابزاری فرصت ساز 

ریه و لبنان و حزب برای حفظ امنیت و تأمین منافع ملی ایران حائز اهمیت است. افزایش دامنه این ائتالف با گروه های دولت در سو

اهلل نیز به افزایش قدرت چانه زنی ایران در سطح منطقه برای تأمین منافع راهبردی می انجامد. از این زاویه، حضور گسترده ایران 

گرایانه اما با روشی متفاوت تعریف می شود. در این دیدگاه، هدف اصلی افزایش حضور در مسائل جهان عرب در چارچوب اهدافی واقع

یران در مسائل سیاسی  امنیتی، به نوعی تعریف گسترده تر حلقه های امنیتی ایران، اتصال امنیت ایران به اهمیت منطقه، افزایش ا

قدرت چانه زنی و در نهایت، رفع تهدیدهای امنیتی در محیط فوری امنیتی  در ارتباط با تعریف امنیت ایران در این قالب امنیت به 

در واقع، امنیت ایران برابر امنیت منطقه و عدم امنیت ایران برابر عدم امنیت منطقه است. لذا اهداف سیاست  هم پیوسته منطقه است.

خارجی ایران در منطقه راهبردی و پراگماتیک تعریف می شود. برای مثال، نظریه ائتالف یا اتحاد حکومت های دوست شیعی در 

بیش از آنکه بر ائتالف ایدئولوژیک و برمبنای عنصر شیعی مبتنی باشد، ائتالفی  منطقه از جمله عراق، سوریه و لبنان )حزب اهلل(

راهبردی با هدف رفع تهدیدهای امنیتی مشترک است. این نظریه را محققان غربی و جهان عرب آگاهانه یا ناآگاهانه خطرهای شکل 

 (123:  1387.)برزگر ، گیری یک هالل شیعی ایدئولوژیک و مبتنی بر اتحاد توده ها تعبیر کرده اند

: جمهوری اسالمی ایران با توجه به تحوالت ضرورت ها و زمینه های بسط حوزة ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران   -5-6

به وجودآمدة پیرامونی و منطقه ای باید برای بسط حوزة نفوذ و قلمرو ژئوپلیتیکی خود به منظور تأمین اهداف و منافع ملی و تمامیت 

ر خاورمیانة ، ضمن انطباق خود با این تحوالت، برای پیشبرد سیاست خارجی در راستای بسط قلمرو ژئوپلیتیکی ، محورهای ارضی د

اغلب واحد های سیاسی خاورمیانة در شکل های عنصری و  .سیاست عملی خود را براساس دو محور ضرورتها و زمینه ها پیش ببرد

و منافع قدرت های فرامنطقه ای هستند. کانون تالقی این عالیق و منافع را در سه زیرسیستم  واحدی یا منطقه ای، کانون تالقی عالیق

منطقة خاورمیانه که در ادامه خواهند آمد، به وضوح می توان مشاهده کرد. این زیرسیستم ها امروز تحت تأثیر مستقیم تحوالت 

عی اند، به طوری که این سه زیرسیستم متأثر از یکدیگر در حال تحول بهارعربی قرار گرفته اند و در حال ایجاد تغییرات سریع اجتما

 .اند

: به لحاظ وزن ژئوپلیتیک بین سه حوزة خاورمیانة عربی در باالترین سطح قرار دارد حوزة ژئوپلیتیکی خلیج فارس  -5-6-1     

فیت باالی تولید انرژی، داشتن تنگة درصد واحد های سیاسی خاورمیانة عربی در آن، ظر 50عضویت هفت واحد سیاسی شامل 

: 1379راهبردی هرمز  آن را در موقعیت مرکزی و کانونی دنیای عرب عموماً و جهان اسالم به خصوص قرار داده است.) مجتهد زاده ، 

123) 
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مصر و سودان کشورهای عربِ خاورمیانة عربی این حوزة ژئوپلیتیکی شامل یمن،  حوزة ژئوپلیتیکی دریای سرخ :  -5-6-2     

به علت دسترسی به تنگة مهم و راهبردی باب المندب و کانال سوئز از اهمیت ژئوپلیتیکی باالیی برخوردارند. این حوزه در غرب 

عربستان قرار گرفته است، لذا می توان این کشور را نیز در زمره کشورهای این حوزه به شمار آورد، اما قرار گرفتن دو تنگه راهبردی 

و جنوب این منطقه تأثیر گذاری کشورهای مشرف بر این تنگه ها را بااهمیت تر کرده است  مصر به عنوان بزرگ ترین و  در شمال

 (24-23:  1384مهم ترین کشور عربی، مهم ترین واحد سیاسی این حوزه محسوب می شود) جعفری ولدانی، 

م ژئوپلیتیکی مدیترانه کشورهای اردن، سوریه، لبنان و زیرسیستحوزة ژئوپلیتیکی دریای مدیترانة شرقی :  -5-6-3      

فلسطین را دربرمی گیرد. ایران به عنوان قدرت پیرامونی این زیرسیستم به شمار می رود. حوزة ژئوپلیتیکی دریای مدیترانه نیز به 

ی باالیی برخوردار است. در سیاست علت دسترسی به اروپا  آفریقا، حوزة ژئوپلیتیک خلیج فارس و کانال سوئز از جایگاه ژئوپلیتیک

های عربی شرق مدیترانه، ایران جدید یک تازه وارد است. در خاورمیانة عربی، پیوندهای فرقه ای، مذهبی یا اعتقادی غالباً به کانون 

ن های اشغالی هویت انسان بسیار نزدیکتر از کشور اوست. تحوالت جدید در لبنان و قدرت حزب اهلل و قدرت گرفتن حماس در سرزمی

به علت تحوالت اخیر منطقه موجب افزایش نفوذ قدرت جمهوری اسالمی در این منطقه شده است. با توجه به تحوالت اخیر در لبنان 

و تحوالت فلسطین و پیشی گرفتن نفوذ حماس به دلیل حذف رژیم مبارک در جناح غربی آن و آزادی عمل آنها در مقایسه با گذشته 

ر سقوط حسنی مبارک به عنوان اصلی ترین چالشگر حضور ایران در شمال آفریقا، قدرت ایران در مدیترانه شرقی و از همه مهم ت

  (99-97: 1389افزایش یافته است ) عباس علی پور ، 
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 (https://www.dw.com/faموقعیت نسبی ایران در هالل شیعی) (  1نقشه شماره )

ای تحوالت منطقه غرب آسیا به عنوان یکی از پرچالش ترین مناطق این کره خاکی برای بسیاری از کشورهای مهم و فعال منطقه      

و فرامنطقه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از کشورهایی که نسبت به این تحوالت واکنش نشان داده و سعی در کنترل 

م تاکنون رنگ تازه  2011یران است. تحوالت منطقة غرب آسیا با آغاز تحوالت داخلی سوریه از ژانویه آن دارد، جمهوری اسالمی ا

ای و بین المللی گشته است، ای به خود گرفته است. این تحوالت که موجب ایجاد بحران داخلی در سوریه و فعل و انفعاالت منطقه

کشورهای محور مقاومت مورد تهدید بالقوه قرار داده است. تهدیدات بالقوه ای  امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران را به عنوان یکی از

که هر لحظه امکان بالفعل شدن را دارد، موجب شده تا کشور جمهوری اسالمی ایران نسبت به این کشور بی تفاوت نبوده و متناسب 

در قبال این کشور و تحوالت آن اتخاذ نماید. جمهوری با قوانین بین المللی و در چارچوب قوانین داخلی سوریه سیاستهای الزم را 

ایران به دلیل مالحظات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و همچنین رویکردهای کالن سیاست خارجی، روابط بسیار گسترده ای در حوزه 

تحوالت .برمی گردد 70ه ها و سطوح مختلف با کشور سوریه داشته است. ریشه های محوری اتحاد ایران و سوریه به تحوالت اواخر ده

سوریه از زمان آغاز تا کنون، یکی از مهمترین رویدادهایی است که سیاست خارجی و بالطبع امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران را 

تحت تأثیر قرار داده است. به طوری که وضعیت سوریه برای جمهوری اسالمی ایران بعنوان بازی با حاصل جمع جبری صفر درآمده 

نه تحول بنیادین در ساختار سیاسی این کشور ضریب امنیتی ایران را به  شدت تحت تاثیر قرار می دهد. کشور سوریه برای و هرگو

سالهای متمادی، نقش دروازة ورود ایران به جهان عرب، محور مقاومت و اتصال استراتژیک ایران به مدیترانه و خاور نزدیک را داشته 

عیف سوریه و سرنگونی بشار اسد موجب تضعیف محور مقاومت و کاهش نفوذ منطقه ای ایران شود. است. این امر موجب شده تا تض

  (96-95: 1389) عباس علی پور ، 

حضور منطقه ای و جهانی انقالب اسالمی دارای ریشه های الهیاتی و راهبردی محکمی است می اهداف منطقه ای ایران :  -5-7

  به شرح ذیل برشمردتوان چهار هدف عمده منطقه ای را 

حق تعیین سرنوشت ملل منطقه به دست خودشان بدون هیاهوی 3-خروج بیگانگان از منطقه  2-حذف غده سرطانی اسرائیل1-

شکل گیری نظام امنیت مشترک منطقه ای ایران برای دستیابی به اهداف فوق، عراق، سوریه، لبنان و  -4رسانه ای و جنگ روانی

راهبردی خود در راستای همدلی، هم اندیشی و حرکت روبه جلو تلقی می کند. براین اساس، اولویت های یمن را به عنوان عمق 

-3کشورهای مسلمان -2همسایگان ایران  -1سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران طبق قانون اساسی عبارتند از چهار مجموعه 

ی، اجتماعی و یا نظامی ایران را تأمین می کنند) محمد رضا کشورهایی که نیازمندی های سیاسی، اقتصاد-4کشورهای جهان سوم 

   (27: 1394حاتمی ، 
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ایران شبکه ای از شرکا و دوستان منطقه ای را با هدف حمایت در برابر تهدیدات خارجی ایجاد نموده است؛ سیاست دفاع روبه        

ون صدمه مستقیم به ایران  این مهم ازطرق محور مقاومت جلویعنی زمین گیرکردن دشمنان ازطریق دوستان و متحدان منطقه ای بد

انجام می پذیرد؛ اتحاد ایران با سوریه، حزب اهلل، عراق، حوثی های یمن و حماس علیه رژیم صهیونیستی و برتری امریکا در منطقه. 

ساس، ایران در عراق و سوریه به این ترتیب، سیاست راهبردی دفاع رو به جلو بدون تقویت محور مقاومت غیرممکن است. براین ا

. حفظ نظام بشار اسد، کمک به ثبات و افزایش نفوذ ایران از جمله اهداف حیاتی ایران  چند هدف اصلی و محوری را دنبال می کند

رات در سوریه به شمار می رود. این سیاست به دلیل نقش سوریه به عنوان متحد راهبردی ایران در جهان عرب و نیز باتوجه به تأثی

منفی احتمالی سقوط اسد بر حزب اهلل لبنان می باشد؛ چراکه سوریه یک مرکز مهم پشتیانی و تدارکاتی برای انتقال کمک های 

ایران به حزب اهلل است. به عالوه، موقعیت جغرافیایی سوریه در قلب جهان عرب به عنوان یک مرکز ژئوپلیتیکی مهم محسوب می 

ایران با تقویت حوزه نفوذ شیعه، عمق بخشی .اند حتی قدرت منطقه ای خود را از این طریق پیش ببردشود که در آینده ایران می تو

ازطریق عراق به سوریه و لبنان و مدیترانه، می تواند یک کریدور زمینی از ایران به سوریه و لبنان ایجاد کند تقویت سازوکارهای فشار 

درحالی که ایجادکننده یک وضعیت بازدارندگی است؛ این وضعیت محصول تقویت  و افزایش خطر تهدید نسبت به رژیم صهیونیستی،

توان نظامی حزب اهلل، توسعه توانمندی های حزب اهلل جهت ساخت تسلیحات، تثبیت موقعیت حزب اهلل در بلندی های جوالن با 

واند توان عملیاتی حزب اهلل، شبه هدف ایجاد یک جبهه جدید برای به چالش کشیدن رژیم صهیونیستی است. این وضعیت می ت

نظامیان شیعی و سایر بازیگران محلی مورد حمایت ایران را افزایش دهد. ابزار الزم برای اجرای این هدف، خود جوامع شیعی ساکن 

امنیت  در این کشورها هستند. در ذیل به برخی از مهمترین اهداف راهبردی ایران در منطقه که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم،

 .ملی جمهوری اسالمی ایران را تأمین می کنند، اشاره می شود

مسئله فلسطین و آزادی قدس شریف از آغازین روزهای پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی  آزادسازی قدس شریف : -5-7-1       

مسئله فلسطین دغدغه اصلی رهبران ایران در دستور کار سیاست خارجی جمهوری اسالمی قرار گرفت؛ کمااینکه پیش از انقالب نیز 

مذهبی از جمله امام خمینی)ره(، شهید مطهری بود. درست به همین دلیل بود که ساختمان سفارت رژیم صهیونیستی جایش را به 

ن سازمان آزادی بخش فلسطین داد و نام خیابان و میدان کاخ نیز به فلسطین تغییر یافت. کالم تاریخی امام خمینی)ره( در جمارا

ما می گوئیم اسرائیل باید از صفحه روزگار حذف شود بیانگر عمق راهبردی و نگاه بلند امام به اهمیت و  1361شهریور  17مورخ 

جایگاه فلسطین در جهان اسالم است. امام خامنه ای)مدظله( نیز بارها اشاره مسئله فلسطین باید اولویّت نخست جهان اسالم و آزادی 

 وحدت همه آنان باشد.خواهان جهان و محور 

همان گونه که پیش از این توضیح داده شد، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران به دلیل  تقویت محور مقاومت : -5-7-2     

موقعیت خاص ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک اش بدون حضور مؤثر منطقه ای و توسعه عمق راهبردی همواره مورد طمع قدرت های 

ار گرفته است. لذا جبر جغرافیایی و البته اهداف و آرمان های انقالب اسالمی در حمایت از مظلومان، کاربست بزرگ و بیگانگان قر
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سیاست دفاع رو به جلو را برای حفظ امنیت ملی و عمق بخشی خارجی، اجتناب ناپذیر می نماید که تحقق این دو هدف جز با تقویت 

بیگانگان از منطقه ممکن و میسر نخواهد بود. دراین میان، ازآنجاکه سوریه حلقه  محور مقاومت و حق تعیین سرنوشت درسایه خروج

واسط میان ایران و محور مقاومت به شمار می رود، هرگونه تغییر رژیم در این کشور به تضعیف راهبرد سیاست خارجی ایران در 

 (27:  1397) روح اهلل قادری ،  .می شودحمایت از نیروهای مقاومت و درنهایت تحدید و تهدید امنیت ملی کشور منجر 

بدون تردید بقاء و دوام تروریست های تکفیری در عراق و سوریه و سایر مناطق  مقابله با تروریسم تکفیری  : -5-7-3      

امنیت محیط امنیتی پیرامون جمهوری اسالمی ایران به مثابه یک تهدید وجودی تلقی می گردد که هم امنیت هستی شناختی و هم 

مادی و فیزیکی نه تنها ملت ایران که ملل سایر جوامع به ویژه جهان اسالم را نیز مورد چالش جدی قرار خواهد داد.  لذا جمهوری 

اسالمی ایران نسبت به برخورد و مقابله با این جریان منحرف و مزدور، کوچکترین تردید و مسامحه ای را به خرج نخواهد داد. در 

بغداد و دمشق از سوی داعش و سایر گروههای تکفیری، می توانست بزرگترین فاجعه تاریخی را برای شیعیان و  این راستا اشغال

مردم ایران به بار آورد و حتی ایران را با خطر تجزیه نیز مواجه سازد. لذا سپاه پاسداران بیدار انقالب اسالمی تحت مدیریت راهبردی 

ظلوم حرم اعم از فاطمیون و زینبیون و حیدریون توانستند این توطئه بزرگ نظام سلطه را با فرمانده کل قوا و از طریق مدافعان م

 ( 30: 1397) روح اهلل قادری ،  .نثار خون شهدا خنثی نمایند

یت حضور مستشاری سپاه پاسداران، توانسته است توان بازدارندگی منطقه ای ایران را تقو تقویت توان بازدارندگی : -5-7-4       

نموده و هر کشور منطقه ای و فرامنطقه ای را از فکر تجاوز به ملل اسالمی و مستقل منطقه بازدارد؛ چراکه درغیراین صورت، جمهوری 

اسالمی ایران با اقتدار منطقه ای و توان باالی رزم زمینی، هر متجاوزی را می تواند زمینگیر نموده و به عقب براند. امروزه برخالف 

ی که جهان معاصر)) عصر گفتمان ((  می نامند)) عصر کُشتمان (( نیز هست و این موضوع در  جنوب غرب آسیا معنا و باور عده ا

رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته است. بدون افزایش توان دفاعی و بازدارندگی حداکثری، هرگز نمی توان امنیت ملی را تأمین 

 (31:  1397) روح اهلل قادری ،  .و تضمین نمود

نتیجه منطقی توسعه عمق راهبردی منطقه ای، کاربست سیاست دفاع رو به  دورکردن سایه جنگ از کشور : -5-7-5       

جلو، تقویت محور مقاومت و افزایش توان بازدارندگی دورشدن سایه شوم جنگ از فضای مرزهای جغرافیایی جمهوری اسالمی ایران 

موضوع نه با رایزنی، مذاکره و چانه زنی دیپلماتیک که با قدرت افکنی به دست می آید. به  و کشورهای دوست و برادر است و این

عبارت دقیق تر، ثمربخشی مذاکرات دیپلماتیک معلول دورشدن سایه جنگ به اعتبار قدرت نظامی کشور است نه بالعکس. هرگز 

لماتیک دشمن را به عقب راند. تاریخ روابط بین الملل و بلکه تصور نشود که بدون اقتدار نظامی می توان با دو سه جلسه مذاکره دیپ

 (32: 1397) روح اهلل قادری ،  .تاریخ جنگ ها پر است از درس ها و عبرت های حیرت انگیر
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در نظام ناعادالنه و هرج ومرج بین الملل، بی اعتمادی و عدم صداقت و  افزایش توان چانه زنی دیپلماتیک : -5-7-6       

فریب و تقلب نهادینه شده است و جز با راستی آزمایی گام به گام و نه اعتمادنمی توان منافع ملی و امنیت ملی را تأمین کرد. شیوع 

در این زمینه، اقتدار نظامی و حضور منطقه ای می تواند پشتوانه دیپلمات های کشور در فرایند مذاکرات دیپلماتیک آشکار و پنهان 

یعنی تهدید به زور یا استفاده از زور هنوز هم در فضای دیپلماسی  ت است که دیپلماسی قایق های توپدار باشد. درست به همین عل

 (32:  1397) روح اهلل قادری ،  .و مذاکرات بین المللی معنادار و مؤثر است

د آمد. درواقع، امنیت، بستر توسعه با هر قرائتی بدون وجود امنیت به وجود نخواهزمینه ساز توسعه پایدار ملی :  -5-7-7     

توسعه است. درست به همین خاطر است که ایران در شرایط فعلی امن ترین کشور منطقه برای سرمایه گذری خارجی و اجرای پروژ 

های کالن اقتصادی است. در همین چارچوب توسعه پایدار یا پایا که محل تالقی جامعه، اقتصاد و محیط زیست است و حتی توسعه 

نی که زندگی طوالنی، سالم و باعزت را دنبال می کند، هرگز در فضای ناامنی و بی ثباتی به ثمر نخواهد نشست. به خصوص که انسا

منازعه و جنگ داخلی به منابع طبیعی و تجدیدناپذیر، عدالت اجتماعی، تنوع فرهنگی و دریک کالم، تعادل میان توسعه و محیط 

اهد داد و این گونه است که نسل های بعدی نیز می توانند از منافع امنیت ملی و توسعه پایدار زیست را مورد مخاطره جدی قرار خو

 ( 33:  1397بهره مند شوند.) روح اهلل قادری ، 

آنچه در سوریه در جریان است که به طور مستقیم بر منافع ملی ایران تاثیرگذار است چراکه سوریه پل ارتباطی ایران با متحدان       

تواند موجب کاهش قدرت و نفوذ ایران در سطح های فلسطینی است و تضعیف سوریه میاهلل و گروهای خود از قبیل حزبطقهمن

منطقه غرب آسیا گردد همه این مسائل نشان دهنده اهمیت سوریه در سیاست خارجی و امنیتی جمهوری اسالمی ایران در منطقه 

( یکی از مشکالت اصلی امنیتی ایران در منطقه غرب آسیا ، فقدان متحدان  50: 1388است ) موسوی دهموردی و همکاران، 

استراتژیک چه در سطح منطقه و چه فراتر از آن است در  این وضعیت کشور سوریه می تواند نقش بسیار مهمی برای سیاستهای 

و ترتیبات امنیتی مورد اجماع کشورهای  امنیتی ایران بازی کند از سوی دیگر محیط هرج ومرج گونه غرب آسیا فاقد یک ساختار

منطقه است ودر فقدان چنین سازوکارهایی ، ترتیبات و پیمانهای مختلف و گاه متعارض در سطح آسیا شکل گرفته اند اتحادیه عرب 

دوجانبه  ، شورای همکاری خلیج فارس ، سازمان امنیت جمعی ) روسیه وآسیای مرکزی ( ، سازمان همکاری شانگهای و قراردادهای

میان کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه ای برخی از پیمانهای منطقه ای و فرا منطقه ای هستند که در اطراف ایران ایجاد شده 

اند .این پیمان های دوجانبه  منطقه ای و فرامنطقه ای وضعیت  پیچیده ای را به وجود آورده است که ایران در هیچ یک ازآنها حضور 

ن رو محیط امنیتی غرب آسیا در وضعیت کنونی وضعیتهای احتمالی آینده تهدیدات مختلفی را برای ایران دربر خواهد ندارد از ای

داشت  اینجا که سوریه نقش خود را برای ایران آشکار می کند چرا که در این وضعیت دشوار سوریه به عنوان یک متحد استراتژیک 

ای اثرگذاری سیاست خارجی و امنیت ایران در منطقه باشد از این رو پس از انقالب اسالمی تواند. نقطه اتکایی براز چندین جهت می

ای نگاه کرده است اما با شروع ناآرامی های داخلی سوریه و کشیده جمهوری اسالمی ایران به  سوریه  به عنوان یک متحد منطقه
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می ایران به تحوالت این کشور خطر تغییر حکومت در سوریه های جهانی و منطقه مخالف جمهوری اسالشدن پای بازیگران و قدرت

و ازبین رفتن این متحد  استراتژیک ایران به وجود آمده است  این مسئله از طرف جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک تهدید 

سعی در حفظ دولت حاکم  مستقیم نسبت به امنیت و منافع ملی و منطقه خود قلمداد شده است از این رو این کشور با تمام توان

بر سوریه  و از بین بردن معارضه داخلی سوریه کرده است  بنابراین وقوع تحوالت داخلی سوریه و درک تهدید از طرف جمهوری 

های مخالف خود در منطقه غرب اسالمی ایران  وقتی در از بین رفتن متحد استراتژیک خود در سوریه و قدرت گرفتن کشورها و گروه

 اعث  شده است تا این کشور به مداخله مستقیم در سوریه بپردازد آسیا ب

  دالیل حضور نظامی جمهوری اسالمی ایران در سوریه -5-8     

روابــط ایــران و ســوریه در ایــن مقطــع از زمــان متــأثر از رویدادهای منطقه ای و به  تقویت  محور مقاومت  : -5-8-1

خصوص حفظ محور مقاومت و نگرانـی نسـبت بـه خطـر افتـادن منـافع آنان در دیگر کشورهای هم پیمان منطقه ای همچون لبنان 

ـت، بـه خـاطر مـرز مشـترکی کـه بـا اسـرائیل دارد، در معـادالت بوده است.سوریه به منزله یکـی از ستونهای اصلی محـور مقاوم

راهبردی آمریکا در منطقه مانع بزرگی به شمار می آید و آمریکا با نابودکردن این پل ژئـوپلیتیکی و از میان برداشتن رابط میان ایران 

سوریه از توان و ظرفیـت بـاالیی برخـوردار باشـد  و صف اول مقاومت، به دنبـال تضـمین امنیـت اسـرائیل اسـت .چون درصورتیکه

بـه راحتـی قـادر اسـت کـه تهدیدات محور مقاومت را علیه اسرائیل به منصـه ظهـور برسـاند  .بنابراین میتوان چنین بیان داشت 

ـم سیاسـی سـوریه، حکومـت که جمهوری اسالمی در مقام قـدرتی بـزرگ منطقـه ای در این بازی، بیم آن دارد که بـا تغییـر رژی

جـایگزین محـور مقاومـت اسالمی را از هم بگسلد .از منظری دیگر مـی تـوا ن اسـتدالل نمـود کـه جمهـوری اسـالمی ایـران 

دمشق را خاکریز نخست جبهه مقاومت اسالمی قلمداد میکند و به همـین دلیـل ایـران در طـی بحران سوریه هیچگاه از راه حلهای 

می و دخالـت سـایر کشـورها اعـم از منطقـه ای و غربـی، جهت حل و فصل بحران ایـن کشـور حمایـت ننمـوده اسـت؛ بلکـه نظا

بـرعکس مسـئوالن دسـتگاه دیپلماسی ایران همواره معتقدند که برای حل بحران سوریه فقـط یـک راه وجـود دارد و آن نیـز راه 

سوریه را بـه مثابـه سـپری از دفـاع امنیتی در منطقه برای خود قلمداد مینماید که در  حل سیاسی است .همچنین ایران کشور

  (140:1394صورت فروپاشی ممکن اسـت کـه ایـران را بـا یک چالش ومعضل بزرگ امنیتی در منطقه روبرو سازد)صادقی و لطفی، 

گفت آنچـه بـر مناسـبات دو کشـور جمهـوری اسالمی میتوان برهم زدن ساختار قدرت و موازنه قـوا در منطقـه :   -5-8-2

ایران و سوریه یک هویت جمعـی باثبـات و پایـدار بخشـیده اسـت، همسـویی مواضـع و استراتژیهای سیاست خارجی، اشتراکات 

گیری این الگو قرار توانـد مبنـای شکل منافع، اشتراکات فرهنگی و قومی اسـت ازآنجاکـه اشـتراکات منـافع و ایـدئولوژیک مـی

لبنان و گـروه هلل گیرد، اتخاذسیاست خارجی یکسان تهران و دمشق دربرابراسـرائیل و تا حدودی آمریکا وهمچنین حمایت ازحزب ا

سـوری -ایرانی و ناسیونالیسم عربـی -هـای مقاومـت فلسـطینی، بسـتر مناسبی را برای کنار هم قرار گرفتن هویت اسالمی شیعی

 (15: 1394)مرادی و شهرام نیا ،فراهم کرد 
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جمهـوری اسالمی ایران نیز به فراخور نقش و میزان اثرگذاری خود در  تقویت جایگاه و نفوذ ایران در منطقه : -5-8-3      

ه ابعـاد تواند در پاره ای موارد امنیت ملی کشور را در هم جنوب غرب آسیا ، در معرض این رقابـت هـا قرار دارد، رقابت هایی که می

آن هـدف قـرار دهـد . چـون رونـد تحـوالت امنیتـی در منطقــه جنوب غرب آسیا حاکی از وجود وابستگی متقابل امنیتی منفی 

در این منطقه است .به جـای آنکـه ازدیـاد قدرت در یکی از واحدهای منطقه، در یک فرایند وابستگی متقابل امنیتی مثبـت، موجـب 

یتی و شکل گیری روندهای همکاری جویانـه امنیتـی شـود، در یـک معادلـه جبـری بـا حاصل جمع صفر، ازدیاد بهبـود شرایط امن

قدرت یک واحد به سرعت تأثیر منفی بر امنیت ملـی واحـدهای دیگـر برجای میگذارد و روندهای تقابل جویانه و منازعات امنیتی 

ا حمایـت معارضـین سـوری و ایفـای نقـش فعـال در کنتـرل بحـران سـوریه در این راستا، عربسـتان سعودی ب.شکل می گیرد 

سـعی دارد جایگاه خـود را در ایـن کشـور ارتقـا دهـد . کـاهش نفوذ و عمق استراتژیک ایران در منطقه مهمترین تهدیدی است که 

ملـی را تحـت تـأثیر قـرار دهـد .همـان طـور کـه  شدت منافع و امنیـت از شـرایط فـوق بـرای ایـران ایجاد میشود و میتواند به

مقامات کاخ سفید بیان می کنند، راهبرد ایاالت متحده در قبال بحران سوریه این است که آنهـا شورای امنیت، اتحادیه اروپا، ناتو، 

مهوری اسالمی ایران وارد میدان اتحادیه عرب و شورای همکاری خلـیج فـارس را بـا تمـام قـوا بحران سوریه و امنیت منطقه ای ج

نموده تا بشار اسد کناره گیری کنـد و بتواننـد وارد حلقـه مقاومـت بشـوند و ایـران را مهار نمایند درواقع بـرای امریکـا، غـرب و 

دیگـر سـوریه  کشـورهای عـرب محافظـه کـار، جنگ با سوریه به مثابه بخشی از جنگ گسترده با ایران ارزیابی میشود .به تعبیری

 (16: 1394گروگان آنها برای فشار به ایران است)مرادی و شهرام نیا ،

از آغاز شکل گیری تنش در شکل گیری منازعات گفتمانی و تشدید تنشهای فرقهای و مـذهبی در منطقـه :  -5-8-4   

بحران سوریه ایفای نقش نمـوده انـد .  تکفیری با عناوین مختلف در–سوریه، گروههای متعددی موسوم به گروههـای تروریسـتی 

یکی از مهـم تـرین اهـداف ایـن گروهها، ایدئولوژیک نمودن و سیاسی جلوه دادن اسالم، با نام اسـالم رادیکـال و فرقـه بـازی هـای 

تداوم بی ثباتی در (.بهره گیـری گـروه هـای تکفیـری افراطی از خأل قدرت و ایجاد ناامنی و  66:1392اسالمی است . )زرنچک، 

سطوح مختلف ازجملـه مسـائل و ابعـاد دوره گذار در سطح منطقه است که چالشهایی امنیتی را برای ایران نیز ایجاد مـی کنـد 

.یکـی از اهداف مهم عربستان از مداخله در سوریه و تقویـت و حمایـت گسـترده از جبهـه مخالفـان بشـار اسد، ارائه الگوی نظم 

در منطقه با اندیشه سلفیگـری اسـت .امـری کـه حـاکی از تقابـل ایدئولوژیکی است و به اقلیت علوی حاکم در مقابل جانشین 

تواند بسترساز ایجاد نـوعی تـنش مـذهبی باشـد)کرمی،  گردد.درواقـع عربسـتان حامل این گفتمان می اکثریت سنی برمی

  .منیت منطقه ای ایران در پی خواهد داشت(کـه چالشهای امنیتی مهمی را برای ا 152:1391

برهم خوردن توازن قوا و دگرگونی در نظم منطقه ای و بـاال گرفتن   باالگرفتن رقابـت تسـلیحاتی در منطقـه  : -5-8-5     

به اوج خود  تنشهای قومی و مذهبی و تداوم سناریوهای ایران هراسی در منطقه، باعث خواهد شـد تـا مسابقه تسلیحاتی در منطقه

برسد .تجهیـز روزافزون کشورهای منطقه به سالحهای روز دنیا عالوه بر تشـدید مشـکالت اقتصـادی منطقـه و بلعیدن بخش بزرگی 
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قبیله ای و همچنین ازسرگیری -از درآمدهای ملـی، مـی توانـد بـا توجـه بـه افـزایش تـنش هـای منطقـه ای و اختالفات قومی 

ی میان برخی کشورهای منطقـه که از تصنعی و اسـتعماری بـودن مرزهـای سیاسـی حاصـل شـده اسـت، چشـم ادعاهای سرزمین

 (20: 1394سازد . )مرادی و شهرام نیا ، انـداز بـی ثبـاتی و درگیریهای نظامی در منطقه را برجسته و نزدیک می

 در امنیت ملی ایران   اهمیت سوریه -5-9

 :برای ایران را می توان در گزینه های ذیل ترسیم کرداهمیت راهبردی سوریه  

الف: قرار گرفتن در نقطه اتصال سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا، ب: همسایگی با لبنان، عراق و فلسطین که اجزای مهم ژئوپلیتیک مدنظر 

د: مسیر انتقال انرژی  قل بین الملیایران را شکل می دهند. ج: تنها کشور عرب نزدیک به سیاست های ایران در اتخاذ سیاست مست

 (126:  1395ایران به اروپا ن: تأثیرگذاری مهم در موفقیت جبهه مقاومت و رابط ایران با حماس و حزب اهلل لبنان. )شهریاری:، 

ر آمده و اهمیت این موارد از این جهت است که اگر حکومت بشار ساقط شود یقیناً دولتی مخالف سیاست های اسد روی کا        

دسترسی ایران به منطقه قطع خواهد شد به لحاظ اقتصادی نیز سوریه یکی از بازارهای هدف ایران بوده به شکلی که سوریه یکی 

 2008ازکشورهایی که بیشترین صادرات فنی و مهندسی ایران را دریافت کرده است. میزان سرمایه گذاری ایران در سوریه درسال 

( موضوع دیگر مسئله کردهای سوریه است که در صورت سقوط 155: 1393رد دالر برآورد شده است) سیمبر،نیز نزدیک به سه میلیا

دولت اسد کردها توانایی استقالل خواهی بیشتری به دست خواهند آورد و این رویه، تجزیه طلبی کردها در ایران، عراق و ترکیه را 

سالمی ایران محور مقاومت و علی الخصوص سوریه را سد دفاعی و سپر تشدید خواهد کرد. همچنین به لحاظ امنیتی جمهوری ا

محافظتی خود در برابر گروه های تکفیری و رژیم صهیونیستی می داند که اگر این موقعیت از بین برود عمق راهبرد دفاعی ایران از 

ئل دست در دست هم داده اند تا جمهوری (  همه این مسا156: 1391هزار کیلومتر دورتر به مرزهای کشور محدود می شود )صفوی، 

اسالمی ایران نقش فعال و پویایی را در تحوالت سوریه بازی کند و چنانچه اشاره شد در صورت سقوط دولت اسد حکومت آتی سنی 

 بوده و خط مشی های مخالف دولت کنونی اتخاذ خواهد کرد در این صورت تمامی منافع ایران در سوریه متزلزل خواهد شد 

  امنیتی ایران در سوریه -راهبرد بهینه سیاسی -5-10

اگر ژئوپلیتیک یا سیاست جغرافیایی، اثر محیط و اشکال یا پدیده های محیطی برتصمیم گیری های عنصر شیعی :  -5-10-1

هویتی شیعیان (باید دگرگونی 138:  1381سیاسی به ویژه در سطوح گسترده منطقه ای و جهانی در نظر گرفته شود )مجتهدزاده، 

را که ماهیتی تاریخی دارد، یعنی مجموعه و ترکیبی از اندیشه ها، نگرش ها و گرایش هاست و ریشه در بارایدئولوژیکی جامعه دارد 

(به عنوان موضوعی ژئوپلیتیکی در نظرگرفت؛ زیرا قسمت عمده ای از پیروان این مذهب در منطقه ای قرار گرفته  38:  1388)بابایی، 

بر روابط قدرت در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی بسیار تأثیرگذار است  از طرف دیگر به سبب این همگرایی شیعیان بر  اند که
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اساس هویت مذهبی،آن هم در منطقه راهبردی خاورمیانه که به علت منابع گسترده نفت و آبراه های راهبردی برای کشورهای غربی 

در واقع ژئوپلیتیک شیعه با پیروزی انقالب اسالمی که مبتنی بر آموزه های مذهب شیعه  ( Hazbun 252:2010 ) اهمیت دارد

بود، پدید آمد. در این ارتباط فرانسوا توال معتقد است: رخداد انقالب اسالمی در ایران و جنگ داخلی در لبنان، شیعه گری را به 

ه است. توال در توصیف اقتدار نهضت شیعه از دو مفهوم ژئوپلیتیکی صورت عاملی ژئوپلیتیکی در خط مقدم صحنه بین المللی قرار داد

(وی معتقد است: ژئوپلیتیک داخلی گستره و شدت تأثیرگذاری در جامعه شیعی بر 2:  1373داخلی و خارجی نام می برد )توال، 

یرگذاری جامعه شیعی بر مجموعه تحوالت و سیاست های داخلی کشور است و ژئوپلیتیک خارجی نیز عبارت است از قدرت تأث

( در واقع، کمربندی از تشیع، حیات اقتصادی، استراتژیکی و  26:  1373تحوالت و سیاست های منطقه ای و بین المللی.) توال، 

تاریخی اسالم را دربرمی گیرد و بخشهایی از لبنان، سوریه، عراق، عربستان، کویت، بحرین، ایران، افغانستان، پاکستان و هندوستان 

 ( 252:  1385را می پوشاند. )محمد پور، 

ائتالف استراتژیک : منطق ائتالف استراتژیک از طریق عنصر شیعه به این واقعیت بر می گردد که بازی های آینده در  -5-10-2

ران از گروههای منطقه خاورمیانه نه صرفا بر اساس ایدئولوژی بلکه بر ای تثبیت حوزه های نفوذ ونقش ها صورت می پذیرد.  حمایت ای

همسو نه تنها بر اساس مسائل ایدئولوژیک بلکه با نوعی واقعگرایی ،  تبیین منافع ملی و استراتژیک نیز در نظر خواهد بود . از سوی 

دیگر ساخت قدرت وسیاست در منطقه خاورمیانه به گونه ای است که همواره درجه ای از رقابت ها ، اعم از سازنده یا غیر سازنده ، 

ر بین بازیگران اصلی منطقه ای وفرامنطقه ای وجود خواهد داشت . درچنین شرایطی به همان اندازه بر اهمیت ونقش حضور د

بازیگران وقدرت های اصلی منطقه همچون ایران  که دارای پایه های مستقل قدرت  ، به خصوص از جنبه های سیاسی ، فرهنگی 

کننده قدرت در سطح منطقه روز به روز افزوده می شود . اتحاد استراتژیک وهمسویی واجتماعی هستند ، به عنوان عنصر متعادل 

برزگر ، (دوکشور در منطقه میتواند سراغاز نوعی منطقه گرایی مثبت واینده نگر ، جهت کاهش بسیاری چالش های منطقه ای گردد

1395 :95) 

پررنگ شدن نقش عنصر  -1 : براین اساس است که بحث در زمینه شکل گیری هالل شیعی ایران وهالل شیعی : -5-10-3

شیعی در ساختار قدرت منطقه با ایجاد زمینه های ائتالف بین ایران وعراق وسوریه ، ساخت قدرت وسیاست در منطقه را به ضرر 

رد ) ایران ، عراق این ائتالف در درون سرزمین هایی شکل می گی -2 . جوامع سنی که حکومت ها را در اختیار دارند ، به هم میزند

، سوریه ولبنان ( که حکومتهایی مخالف نظم سنتی موجود در راس قدرت قرار دارند واین اتصال استراتژیک تعادل قدرت را به هم 

تشکیل وتقویت چنین ائتالفی با نوع نگاه متفاوت نسبت به قدرت های بزرگ ، تهدیدی برای حکومت های محافظه کار  -3 میزند

  ر می ایدمنطقه به شما

بی تردید ایران از جنبه داخلی ومنطقه ای کار کردن با گروهها واحزاب شیعی ، منافع زیادی را برای خود در نظر گرفته است        

؛ وشکل گیری نوعی ائتالف با این کشور وسایر کشور های همسو در منطقه را بایستی جهت افزایش فرصت ظرفیت سازی در حوزهای  
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امنیتی ایران  در جهت افزایش دوستان وحکومت های  همفکر  -ارجی  افزایش داده است . استراتژی سیاسی مختلف سیاست خ

منطقه فعال بوده است . لذاست هرچند ممکن است دولت غیر ایدئولوژیک عراق و سوریه ان نگاه آرمانی ما را در سیاست خارجی 

عالوه بر کاهش دغدغه های امنیتی ایران بعضی همکاری های منطقه ای را تامین نکند ، اما شکل گیری این هالل مذهبی می تواند 

در مقابل نظم سنتی حکام محافظه کار منطقه  رقم زند .صحنه سیاست خارجی دوکشور عراق و سوریه تالقیگاه جنبه های ایدئولوژیک 

ن معنی است که صرفا  نه بایستی  ازنگاه وپراگماتیک در سیاست خارجی برای نخستین بار بعد از انقالب اسالمی است . وبه ای

امنیتی است ؛ تا از  –ایدئولوژیک  به استقبال این واقعیت رفت ، بلکه منافع ملی ایران ملتزم به اتخاذ چنین استراتژی های  سیاسی 

ایران ابزار فشار ان  منظر حمایت از گروههای همسو در منطقه ، ائتالفی راتشکیل داده  تا حداقل برای ایفای نقش های منطقه ای

 ( 97: 1395نیز در دسترس باشد .)برزگر ، 

  دیدگاه اهمیت ژئواستراتژیکی سوریه برای ایران -5-11

 سه دیدگاه اساسی درباره نوع رویکرد و راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در قبال سوریه قابل ذکر باشد ؛

طرفداران این دیدگاه بر این باورند که حکومت بشار اسد و حاکمیت حزب بعث در سوریه دارای  دیدگاه حقوق بشری:  -5-11-1 

ساختار غیردمکراتیک و ناعادالنه بوده و در جریهان تحوالت اخیر و برخورد با معترضان به نقض گسترده حقوق بشر پرداخته است و 

ا کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه ای، از جمله ترکیه و بیشتر جمهوری اسالمی ایران نیز باید با درک این موضوع، همگام ب

کشورهای عضو اتحادیه عرب، در صف تحریم کنندگان سوریه قرار گرفته و سرانجام در راستای سقوط حکومت بشار اسد حرکت 

 .کند

بر این باور است که حکومت کنونی سوریه در صف جریان مقاومت منطقه بوده و موقعیت  دیدگاه صرفاً ایدلولوژیک:  -5-11-2

استراتژیکی این کشور به لحاظ همجواری با گروه های مقاومت در لبنان و فلسطین، از اهمیت ویژه ای در راستای آرمان های 

قاومت خلل ایجاد می کند، باید در هر شرایطی، از جمهوری اسالمی برخوردار است و از آن جا که سقوط بشار اسد در صف جریان م

 .سقوط حکومت سوریه جلوگیری کرد

بر این باور است که جمهوری اسالمی ایران یک قدرت منطقه ای و بلکه قدرت دیدگاه ژئوپلتیکی و استراتژیکی:   -5-11-3

ی خاص حاکم بر این منطقه حساس است. ساخت برتر منطقه است و یکی از مؤئلفه های برتری قدرت ایران ساختار سیاسی و امنیت

قدرت در خاورمیانه و وجودگروه های مقاومت از جمله حزب اهلل و حماس و اتحاد محکم حکومت کنونی سوریه با جمهوری اسالمی 

نشانده  ایران و موقعیت استراتژیک این کشور متفاوت عربی و از طرفی تحوالت اخیر درکشورهای عربی و سقوط دیکتاتورهای دست

و همپیمان غرب و روی کار آمدن حکومت های اسالمگرا در این کشورها، موقعیت برتر جمهوری اسالمی ایران را تحکیم بخشیده و 

سقوط حکومت سوریه به ویژه با دخالت خارجی، معادالت را به نفع رقبای منطقه ای ومخالفان فرامنطقه ای این کشور متحول خواهد 
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برد جمهوری اسالمی ایران باید مبتنی بر حفظ موقعیت کنونی سوریه باشد)سایت سیاسی پرسمانی ، زینی وند  ساخت؛ بنابراین، راه

(  با توجه به اختالفات ایدئولوژیکی و مذهبی بین ایران و رژیم بشار اسد این دیدگاه بیشتر با واقعیت همخوانی دارد. لذا 1394، 

 :این اهداف در سوریه این استراتژیها را سامان داده استجمهوری اسالمی ایران در راستای رسیدن به 

ایجاد گروههای شبه نظامی و آموزش نظامی امنیتی به نیروها و ترغیت حزب اهلل به دفاع از سوریه؛ ایجاد این نیروهای شبه نظامی  1-

و در دوران حکومتهای جایگزین اسد )نیز به در سوریه بر پایه مدل بسیج ایران، این امکان را به ایران می دهد تا بعد از بشار اسد( 

 ) اعمال نفوذ و قدرت در این کشور بپردازد )تکرار مدل حزب اهلل لبنان در سوریه

استفاده از تاکتیک پدافند غیرعامل در سوریه برای تقویت  3-دامن زدن به نفرت اعراب از آمریکا و اسرائیل در قبال بحران سوریه 2-

؛ یکی از این اقدامات حمایت از پول ملی سوریه و کمک مالی به سوریه و تاسیس ساختهای زیربنایی در آن مواضع دفاعی این کشور

-172،  1393اتحاد و نزدیکی با چین و روسیه برای تقویت جناح مقابل با آمریکا در خاورمیانه )سیمبر و قاسمی ،  4-کشور است. 

174) 

است خارجی؛ مشکل جمهوری اسالمی ایران بعد از بشار اسد نیز تا حدودی حل خواهد با اتخاذ این استراتژی از جانب  دستگاه سی

شد. هرچند تاکنون ایران حتی در راه حلهای سیاسی پیشنهادی برای حل بحران سوریه با هر گونه پیش شرطی که منجر به کنار 

سالمی ایران نیز از حمایت ایران از دولت و ملت رفتن بشار اسد از قدرت باشد مخالف خود را اعالم کرده است. مقامات جمهوری ا

  (Tasnimnews,1394/12/08)سوریه صحبت نموده و با طرح  تجزیه عراق و سوریه اعالم مخالف نموده اند

جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از بازیگران منطقه ای دخیل در بحران سوریه با داشتن روابط دیرینه تاریخی با دولت سوریه و 

همچنین اهمیت راهبردی سوریه برای جمهوری اسالمی ایران به صورت مستقیم از بحران سوریه متاثر شده است، به گونه ای که 

بحران سوریه به مسئله امنیت ملی ایران تبدیل شده است. جمهوری اسالمی ایران برای حفظ امنیت ملی خود در قبال تهدیدات 

خود را از دولت بشار اسد به اجرا گذاشته و اتحادی با کشورهای روسیه و چین برای جلوگیری  بوجود آمده، رویکرد حمایت همه جانبه

از سلطه غرب براین منطقه اتخاذکرده است و سیاست خارجی خود را در این راستا تنظیم کرده است. این اقدامات ایران در راستای 

این میان سوریه به عنوان تنها متحد استراتژیک جمهوری اسالمی  همان مشکل فقدان متحد استراتژیک در منطقه صورت میگیرد. در

ایران در خاورمیانه میتواند نقش بسیار مهمی برای سیاست امنیتی جمهوری اسالمی ایران بازی کند. بحران کنونی سوریه ممکن 

قه بیشتر باز نماید. تغییر در ساختار است منجر به تحول ساختاری در مجموعه امنیتی خاورمیانه شود و پای قدرتهای بزرگ را به منط

قدرت سوریه و سقوط اسد میتواند صف بندی فعلی بین کشورها را در منطقه تغییر دهد و سر کار آمدن گروه های ضد ایرانی در 

راسد حکومت سوریه منجر به انزوای بیشتر جمهوری اسالمی ایران در محیط امنیتی منطقه شود. این مسائل است که ماندگاری بشا

را برای ایران مهم و سقوط آن را خط قرمز خود تعیین کند. جمهوری اسالمی ایران و سوریه دو کشور تاثیرگذار در خاورمیانه هستند 



 

218 

 

 

( بر این اساس، نگاه ایران به شرق مدیترانه یک نگاه 151:  1388که بیش از سه دهه با هم روابط استراتژیک دارند)غرایاق زندی ، 

است. یعنی ایران در هر زمانی نگاهی به حاشیه مدیترانه داشته است و بنا به مورد بهره برداریهایی از آن را انتظار ژئواستراتژیک 

 داشته است. اگر در قبل از انقالب با اسرائیل ارتباط نزدیک برقرار می نموده و بعد از انقال ب بنابر مالحظات انقالبی و ایدلولوژیکی،

یرد؛ چیزی بیش از مالحظات ایدلولوژیکی را دنبال میکند همچنان که در بیانات مقامات سیاسی ایران نیز به در کنار سوریه قرار میگ

عمق استراتژیک و دور کردن تهدیدات امنیتی از مرزهای فیزیکی نیز نشانه هایی از آن قابل مشاهده است. ضمن اینکه با نگاهی به 

عد سیاسی و ایدلولوژیک نیز میتوان درک نمود که اهمیت این دو برای هم، چیزی اختالفات جمهوری اسالمی ایران و سوریه از ب

فراتر از اهداف ایدئولوژیک می باشد. سوریه یک کشور عرب و مدعی سردمداری ملی گرایی عربی با نظام سیاسی بعثی و گرایشات 

هوری اسالمی ایران جانب کشوری غیرعرب و سوسیالیستی و در نهایت سکوالر، چگونه ممکن است در جنگ تحمیلی عراق علیه جم

به تعبیر عراق و عربستان رقیب و دشمن اعراب را بگیرد و در کنار یک نظام دینی و اسالمی قرار بگیرد؟ مگر اینکه از نگاه استراتژیک 

 (152:  1388به این ائتالف نگاه کرده باشد.)غرایاق زندی، 

است های منطقه ای جمهوری اسالمی ایران یک اولویت به شمار می رود، چرا که یک استمرار روابط با دولت سوریه در سی       

شراکت ضروری در پروژه ای منطقه ای و چند بعدی به شمار می رود؛ جایگاه سوریه در جهان اسالم وعرب، جغرافیای خاورمیانه و 

دارا بودن نقش مستقل و هم راستا با جمهوری اسالمی معادالت منطقه ای، همسایگی با فلسطین و اسرائیل، لبنان، ترکیه و عراق ، 

ایران در مناسبات منطقه ای و بین المللی بخصوص در معادالت سیاسی لبنان و جریان مقاومت، درگیری با اسرائیل و سیاستهای 

ژی کشورهای ایران و مشترک با جمهوری اسالمی ایران در قبال سیاست های هژمون و همکار هژمون و توانایی اش برای انتقال انر

عراق به اروپا، داشتن مسائل امنیتی همسو با جمهوری اسالمی ایران در بعد امنیت ملی وانسجام و یکیارچگی ملی و بافت جمعیتی، 

 .از ابعاد پر اهمیت سوریه در سیاست منطقه ای جمهوری اسالمی ایران است

م تالش خود را به کار بستند تا با سرنگونی بشار اسد قدرت استراتژیک در ناآرامی های سوریه، کشورهای عربی و غربی تما        

جمهوری اسالمی ایران را در منطقه کاهش دهند . چراکه کنار رفتن بشار اسد از سوریه میتواند باختهای پی درپی در بازی خاورمیانه 

. به همین خاطر جمهوری اسالمی ایران تا قدم آخر برای جمهوری اسالمی ایران به دنبال داشته باشد و ماندن آن بردهای پی در پی

از دولت سوریه حمایت خواهد کرد. چراکه اگر نظام سوریه تغییر کند؛ جموری اسالمی ایران، یک متحد راهبردی را در شرق مدیترانه، 

ایران، عراق و سوریه که از دست خواهد داد و عمق راهبردی آن مورد تهدید قرار میگیرد. شکستن ارتباط رو به گسترش سه کشور 

می تواند جایگاه منطقه ای ایران را ارتقا بخشد باختی بزرگ برای جمهوری اسالمی ایران در برابر رقبای سنتی آن به خصوص اسرائیل 

 .و عربستان خواهد بود

و خط مقدم درگیری با  سوریه خط مقدم عمق استراتژیک ایران است با نقش آفرینی در معادالت سیاسی لبنان و فلسطین         

اسرائیل و همچنین اساس محور مقاومت در کنار جمهوری اسالمی ایران می باشد دسترسی به خاک سوریه، جمهوری اسالمی ایران 
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را از تنگنای استراتژیک رهایی می بخشد .سوریه همیار  با جمهوری اسالمی ایران؛ موقعیت مناسبی را برای انتقال انرژی کشورهای 

و عراق به اروپا را تدارک خواهد دید. به همین دلیل عربستان و اسرائیل داعش را به گونه ای ساماندهی می کنند تا در عراق و ایران 

سوریه بر مناطقی دست یابند که مانع دستیابی جمهوری اسالمی ایران به مدیترانه باشد. سوریه همسو با جمهوری اسالمی ایران؛ 

عرب، سنگری علیه سیاستهای هژمونیک آمریکا و اسرائیل و مهمتر از همه راه ارتباط با حزب اهلل را برای  دروازه استراتژیک به دنیای

ایران هموار میکند. وجود رژیم علوی در سوریه میتواند شکاف فارسی/ شیعی و عربی/ سنی را که اهل سنت و اعراب به آن دامن 

م علوی سوریه میتوان از نفوذ عربستان در منطقه نیز جلوگیری به عمل آورد. از میزنند؛ کاهش دهد. ضمن اینکه ایران به واسطه رژی

دید عربستان سقوط بشار اسد یعنی از بین رفتن متحد ایران در منطقه است و تهران با سرنگونی نظام حاکم در دمشق تضعیف 

سنی طرفدار و هم پیمان با غرب را از آن خود کند خواهد شد؛ عاملی که که زمینه را برای عربستان مهیا میسازد تا رهبری ائتالف  

در تحوالت سوریه چند گزینه احتمالی  .و از این طرق بتواند شکاف سنی/ شیعه را تشدید نموده و ائتالف ضد ایرانی را مستحکم نماید

 امکان پذیر است

روی کار آمدن سلفی  3-ال ها و طرفداران غرب روی کار آمدن لیبر 2-بقای رژیم فعلی و انجام اصالحات در راستای منافع ملی  1- 

 -6تجزیه سوریه 5-روی کار آمدن حکومت هم سو با جریانهای محافظه کار از جمله اخوان مسلمین مصر و تونس  4-های تندرو 

 وارد شدن به جنگ خارجی برای وحدت ملی

را دنبال میکند و حرکت های فعلی را در راستای منافع در صورت گزینه اول؛ جمهوری اسالمی ایران با برد بازی خاورمیانه        

ملی خود دنبال خواهد کرد اما در صورت بروز هر کدام از گزینه های دیگر در سوریه بهترین راهکار برای جمهوری اسالمی ایران کم 

حداقل باید مدل لبنان را در کردن بیشترین ضرری است که تحمل آن برایش اجتناب ناپذیر است ، لذا بسان یک بازیگر کم بیشینه 

 سوریه با ایجاد یک حزب اهلل دیگر عمل نماید. سیاستی که در یمن نیز قابل پیگیری است

 بحث و نتیجه گیری-6

، شاهد تغییر و تحوالت عمیق در ابعاد سیاسی اقتصادی نظامی و ژئوپلیتیک گردید  1979پس از وقوع انقاب اسالمی ایران درسال 

گ تحمیلی عوامل ژئوپلیتیکی در ایران به گونه ای جدید مبادرت به ایفای نقش نمودند به نحوی که کشورهای و پس از شروع جن

منطقه از جایگاه ویژه ای در سیاستهای منطقه و فرا منطقه ای برخوردار گردیدند ایران به عنوان هارتلند جنوب غرب آسیا ، به لحاظ 

شرقی به اروپا و مرکزیت  محور مقاومت است. ایران سالهاست که ، گامهایی بلند  ژئوپلیتیک، محل تالقی وپیوند اسیای جنوب

برداشته و هزینه هایی بسیار را متحمل شده است.تا بتواند نقش محوری و استراتژیک خود را در منطقه جنوب غرب آسیا حفظ و 

موجب شده که منطقه همواره ابستن تحوالت گسترش دهد اما باتوجه به تفاوت که کشورهای منطقه در عرصه سیاسی دارند که 
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اندیشه مقاومت به عنوان پارادایم غالب نه تنها در جمهوری اسالمی   متفاوتی شود که نتیجه ان افول امنیت در منطقه شده است

 ایران بلکه در بین سایر کشور جنوب غرب آسیا توسعه یافته است .

پیرامونی  ز دوبخش به هم پیوسته مرکزی و پیرامونی پدید آمده است. بخشساختار فضایی جغرافیایی ملت جنوب غرب آسیا ا 

د. که اجزا و همانند بخش مرکزی، دچار گسیختگی است و مجموعهای متنوع از کشورها با تنوع  فرهنگی و قومی را در بر میگیر

الت اقتصادی، با یکدیگر دارای تعام گروه های قومی و مذهبی ملت سوریه ، دنباله جغرافیایی فضایی انها محسوب می شوند که

ی موجودیتشان اجتماعی و فرهنگی میباشند در این بین که امنیت ملی در واقع برای برخی از حکومتهای منطقه عنصر اساسی برا

 محسوب میشود .

 ای چاره و نیستند خود استراتژیک اهداف به یابی دست به قادر تنهایی به کشورها ، است گسیخته لجام آن در رقابت که دنیایی در

 و امنیتی های تهدید رفع برای اتحاد ، مشترک های همکاری ترین مهم از .ندارند ای منطقه استراتژیک اتحادهای به پیوستن جز

 اطالعاتی فرهنگی، ناپذیر وصف آمیختگی دیگر، عبارت به .دارد قرار اتحادیه اعضای توسعه و پیشرفت مسیر در که است هایی حصار

 به تواند می کشور یک ناامنی و نموده تأثیر بریکدیگر نیز ها آن امنیتی وضعیت که است، آورده پدید را شرایطی کشورها اقتصادی و

 .نماید ناامن را منطقه و همسایه های کشور آسانی

 بزرگترین عنوان به ایران اسالمی جمهوری جهان، از منطقه هر در امنیتی های مجموعه یافتن اهمیت و بوزان بری نظریه اساس بر

 های دریا به دسترسی خاک، وسعت و باال نسبتاً جمعیت گاز، و نفت منابع مانند هایی پتانسیل داشتن با آسیا غرب ی منطقه کشور

 باالی توان مانند نرم قدرت های مولفه نهایت در و خزر دریای چنین هم و عمان دریای فارس، خلیج مانند جهان استراتژیک و آزاد

 کشورهای تحوالت در محوری کشور یک عنوان به تواند می منطقه ضعیف کشورهای و مستضعفین از حمایت در اسالمی ایدئولوژی

 .کند تقویت آسیا غرب منطقه در را همگرایی روند و باشد تاثیرگذار آسیا غرب

 اعضا از هریک امنیت عضو، کشورهای که است ای منطقه امنیت های تئوری برای بزرگی آزمون عراق و سوریه بحران حاضر حال در

 صف در که است مشهود وضوح به .باشند آسیا غرب در پایدار ای منطقه امنیت نوعی گیری شکل درصدد و بدانند خود امنیت باید را

 قرار واحد جبهه یک در تکفیری وهابیت و سعودی عربستان ، قطر ، انگلیس ، اسرائیل ،آمریکا، بحث مورد کشورهای امنیت مخالفان

 اتحادیه این از را عراق و سوریه که اند گذاشته این بر را خود همت تمام ، ای رسانه و مالی ، تسلیحاتی های پشتیبانی با و اند گرفته

 خاورمیانه منطقه در سنی و شیعه مسلمانان بین عیاری تمام مذهبی جنگ غرب های کمک با سوریه، تضعیف بر عالوه و کرده خارج

 این منافع و مبدلسازند آمریکا و صهیونیستی و تکفیری وهابیت نظام پیاده به را سنّت اهل مومنین و بیندازند راه آسیا غرب ویژه به

 .ببرند منطقه عرب حاکمان و ها صهیونیست غربی، های قدرت را جنگ
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 رشد و انسان قاچاق و مخدر مواد قاچاق تکفیری، و وهابی های گروه مانند تروریستی های شبکه یابی قدرت و افزایش دیگر جهت از

 با تنهایی به را کشور یک موثر ی مبارزه ی زمینه کشور، یک از تر وسیع جغرافیایی در ها سازمان این فعالیت و مذهبی گرایی افراط

 منطقه تحوالت بنابراین .است کرده ناپذیر اجتناب نحوی به را های کشور همه تر وسیع همکاری ضرورت و برده بین از ها سازمان این

 و صهیونیستی – وهابی – سلفی های گروه تهدیدات مانند مشترک امنیتی های چالش با آسیا غرب کشورهای تا کند می ایجاب

 .بیندیشند ای منطقه حل راه یک به و شده نزدیکتر هم به بیشتر چه هر مخدر مواد و تروریسم گسترش خطر

 های جویی ماجرا صهیونیستی، رژیم طلبی توسعه مانند مشترک امنیتی های چالش به توجه با بحث، مورد کشورهای نتیجه، در

 قدرتمندی اتحاد اسالمی جمهوری محوریت با توانند می تکفیری، های جنبش ی توسعه و آسیا غرب مسلمانان کشورهای علیه آمریکا

 دریای یعنی منطقه استراتژیک و مهم دریای سه به محصور آن ژئوپولیتیکی ی محدوده که کنند ایجاد محور مقاومت عنوان  با را

 در ایجابی مهم کاربرد سه بر عالوه محور، این .است لبنان و سوریه عراق، ایران، کشور چهار و خزر دریای و فارس خلیج مدیترانه،

 علیرغم که معنی بدین .دارد نیز سلبی و بازدارنده مهم ی ویژه کاربرد یک ژئوپولیتیک، و اجتماعی - فرهنگی اقتصادی، های حوزه

 ورود از تواند می آسیا غرب منطقه در مهم گلوگاه یک عنوان به سیاسی، و فرهنگی تجاری، تعامالت برای الزم تسهیالت کردن فراهم

 یک اساس، این بر و نماید جلوگیری خود پوشش تحت ی منطقه به نیز نامشروع سیاسی و فرهنگی اقتصادی، کاالی نوع هر توسعه و

 فرهنگی اقتصادی، فیلترینگ نوعی آن، مبنای بر که میکشد یدک آسیا غرب منطقه در نیز را کننده کنترل و نظارتی ی ویژه کاربرد

 .داد سامان منطقه در توان می نیز را سیاسی و
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 آینده حکمرانی در شبه جزیره عربستان و سناریوهای پیش رو

 

 کورش اشکبوس -عزیز نصیرزاده

دانشگاه تربیت مدرس –دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی -1  

 دانشگاه تهران –کارشناس ارشد مطالعات بین الملل -12

 چکیده

ــیـا بـه یکی از پرتحرک                 ــال هـای اخیر جنوب غرب آسـ  برانگیزترین منـاطق در جهـان تبـدیـل      ترین و چـالش در ســ

شینی محمد بن   شده  ست. جان سوریه، عادی   ا سودان و    سلمان، جنگ داخلی یمن، جنگ داخلی  سازی روابط امارات متحده عربی، 

ای از اتفاقات اخیر آفرینی اردوغان، تنها گوشهسلمان جوان و نقشهای بنتهای ترامپ از سیاسبحرین با رژیم صهیونیستی، حمایت

ست. از  شبه اینمنطقه ا ستان می رو توجه به آینده حکمرانی در  سالمی ایران در    تواند از اهمیت بهجزیره عرب سزایی برای جمهوری ا

ها، عدم  ده از روش سناریونویسی، عوامل کلیدی و پیشراناین برهه )پیچ تاریخی( برخوردار باشد. در این پژوهش سعی شده با استفا  

ها به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم جزیره عربستان بررسی شود. پیشرانهای پیش روی آینده حکمرانی در شبهقطعیت و سناریو

شران شده  شم انداز    اند. پی سند چ شینی خاندان آل 2030های داخلی تحقق  ش   ، نفت و جان شامل  رانسعود بوده و پی های خارجی 

ســعودی در  -های اصــلی نیز به صــورت حفظ یا لغو اتحادآمریکاییالمللی هســتند. عدم قطعیتهای بینای و قدرتبازیگران منطقه

 ثباتی منطقه بررسی گردید.قالب ثبات یا بی
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 مقدمه

ــتان  ــعیت عربس ــری بر وض ــت مرور مختص ــکلپیش از هرچیز الزم اس ــعودی از ابتدای ش ــیم. زیرا که   گیری تاس ــته باش کنون داش

ستان  شبه   عرب شکیل می سعودی بخش اعظم  ستان اولین  سزایی را در این منطقه بازی می دهد و نقش بهجزیره عرب را ت کند. عرب

 71است. 20در دنیا، رئیس اوپک و تنها کشور عربی است که عضو گروه کشور صادرکننده نفت 

سال    عبدالعزیز آل ستان     1932سعود در  سمی عرب شاهی نام نهاد، که از آن زمان به بعد       به طور ر شوری با عنوان پاد سعودی را ک

سط خاندان آل  سال    حکمرانی آن تو شدند. ، فرز1953سعود ادامه یافته و پس از مرگ عبدالعزیز در    72ندان وی وراث تاج و تخت او 

سال   سلمان در   سلمان بن  2015از  ست. حکومت  عبدالعزیز، نهمین فرزند عبدالعزیز، رئیس دولت و وارث تاج و تخت ملک عبداهلل ا

صالح    ساختارهای ا سنتی        مجموع  شی  سته و خط م شک سلف خود را  ست. این مهم از آزادی تری را اتخاذ کردهطلبانه  های مدنی  ا

سلمان را شاهزاده وارث تاج و تخت اعالم کرد و   پادشاه، معاون نخست وزیر، محمد بن   2017جامعه سعودی کاسته است. در سال      

کارانه خود را مســتحکم کرد و همین امر او را تبدیل به یک بازیگر ســیاســی با پشــتوانه قدرت    به این ترتیب پایه قدرت محافظه

سیر مدرنیزه  شاهزاده وارث تاج و  73سلطنتی کرد.  سعودی را پیش    تخت وانمود کرد که م ستان  چشم  »برده و آن را با مدل سازی عرب

عوض در فضــای ســیاســی چنین اســت. در؛ اما اغلب این اصــالحات محدود به فضــای اقتصــادی74تکمیل کرد« ســعودی 2030انداز 

شم نیامد و حتی برعکس خبرهایی مبنی بر خنثی    صالحاتی به چ سی بالقوه بن   سازی و حدف رقب ا سیا سید سلمان به گوش  ای  . 75ر

صلی از اصالحات تعدیل   ها بوده است. تسهیل   المللی و ناخشنودی برخی از سعودی  سازی فرهنگی نیز پاسخ به انتقادات بین  هدف ا

ــی    های ورزشـ یداد ــرت 76برگزاری رو ندگی        77ها و کنسـ بانوان برای ران به  جازه دادن  ثال  78یا ا ــالحات    م فرهنگی در هایی  از این اصـ

 های اخیر است. سال

                                                           
71https://www.g20.org/en/ilg20.html#:~:text=Participants,Participants,States%2C%20and%20the%20European%20
Union. 
72  "King Abdul Aziz family tree". Geocities. 
73  Sudarsan Raghavan; Fahim Kareem (21 June 2017). "Saudi king names son as new crown prince, upending the 
royal succession line". The Washington Post. 
74 Marwa Rashad (24 April 2016). "Saudis await Prince's vision of future with hope and concern". Reuters. 
75 Ben Hubbard; Mark Mazzetti; Eric Schmitt (18 July 2017). "Saudi King's Son Plotted Effort to Oust His Rival". The 
New York Times. 
76 "Saudi Arabia to allow women to enter stadiums to watch soccer". New York Post. 12 January 2018. 
77 Smith, Lydia (9 December 2017). "Saudi Arabia hosts first-ever concert by female performer". The Independent. 
78 Dadouch, Sarah (27 June 2018). "Prominent Saudi women's rights activist detained as driving ban lifted: sources". 
Riyadh. Reuters. 
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اجتماعی گزاره وهابیت است. با   -است که وابسته به ساختار فرهنگی   آوردهسعودی پدید  اما این اصالحات گشایشی ظاهری در رژیم   

 توان حقیقت دیگری از عربستان سعودی را استنباط کرد که قتل جمال خاشقچی خبرنگار مخالفاندکی توجه به رفتار مخالفین می

ستانبول     سعودی در ا سول  شهروند غیر    2018در اکتبر  79در کن شتار هزاران  ها میلیون نفر نظامی و در معرض خطر قرار دادن دهیا ک

، که سـازمان ملل متحد نیز آن را جنایت بزرگ علیه بشـریت اعالم کرده اسـت، نمونه های کوچکی از میان    80در برابر قحطی در یمن

 81هاست.آن

 

 پیشینه تحقیق

آن  رای بررسی آینده حکمرانی یک کشور و یافتن سناریوهای محتمل الزم است در وهله اول به صورت مختصر به وضعیت منطقه       ب

های مختلف با  های بروز آن وضعیت بپردازیم. منطقه جنوب غرب آسیا طی چند سال اخیر درگیر مناقشات و درگیری    کشور و ریشه  

هایی از مصــر، اختالفات ، از بین رفتن حکمرانی دولت  در بخش82امل جنگ داخلی در لیبیها و دالیل گوناگون اســت، که شــماهیت

ــوریه   70، نبود حکمرانی مؤثر مرکزی در لبنان از دهه   83میان فتاح و حماس در داخل کرانه باختری        ، 84میالدی، جنگ داخلی در سـ

توان ادعا  ود حکمرانی مؤثر در افغانســتان اســت. میو عدم وج 85عدم وجود حکمرانی مؤثر و مســتقل در عراق، جنگ داخلی در یمن

ــت و دلیل بروز آن در مجامع      ــی اقتدار حکومت اس ــعیف یا فروپاش ــترک میان تمامی موارد مذکور، تض ــلی مش کرد که ویژگی اص

ذشــته در های ســالیان گ؛ اما  این دلیل لزوما صــحیح نیســت. بحران86شــودالمللی عمدتا اختالف میان شــیعه و ســنی تلقی میبین

ای وجود ندارد؛ به عنوان مثال در کشور لیبی ها لزوما اختالفات فرقهاند که در آنمناطقی رخ داده منطقه جنوب غرب آسیا اغلب در 

شاهد درگیری آن       شیعه نیستیم، اما  سنی و  سوگیری     شاهد اختالفات میان  شات ایدئولوژیک و  سایر موارد نظیر گرای سر  های ها بر 

ستیم،  منطقه شغالی اختالفات فرقه   ه سطین ا شته نبوده ای محرک مشکالت پدید آمده در دهه یا در فل صمات  های گذ اند؛ بلکه مخا

                                                           
79 "Turkey 'has recording proving Saudi murder'". BBC News. 12 October 2018. 
80 Summers, Hannah (15 October 2018). "Yemen on brink of 'world's worst famine in 100 years' if war continues". 
The Guardian. 
81 https://www.dw.com/en/un-yemen-on-the-verge-of-a-catastrophic-
famine/a55682097#:~:text=The%20United%20Nations%20warned%20on,of%20lives%20may%20be%20lost.%22 
82 "Libya's Second Civil War: How did it come to this?” Conflict News. 
National Post View (24 February 2015). "National Post View: Stabilizing Libya may be the best way to keep Europe 
safe". National Post. 
83 Over 600 Palestinians killed in internal clashes since 2006". Reuters via Ynet. June 6, 2007. 
84 "Syria's civil war explained from the beginning". Al Jazeera. 
85 Orkaby, Asher (25 March 2015). "Houthi Who?” Foreign Affairs. 
86 https://www.cfr.org/timeline/modern-sunni-shia-tensions 
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سیدن به یک مفهوم قابل    سر ر شاهد           پدید آمده به دلیل درگیری بر  ستان   ست. در افغان شروع بوده ا شترک از قدرت م قبول و م

صلی منازع  فرقه ستان کم    گرایی هستیم، اما این امر محرک ا شیعه در افغان ست. اقلیت  ست ات نبوده ا و رقیب قابل توجهی  87جمعیت ا

ساب نمی    شور به ح شاره کرد. به عنوان مثال  برای درک بهتر می  آید.برای قدرت در این ک توان به اقوام درگیر در منازعات منطقه ا

هســتند که خود به کردهای شــیعه و ســنی تقســیم  نژادی-ای نیســتند، بلکه یک گروه ناســیونالیســتی زبانیکردها یک گروه فرقه

شان بر فرقه آنها غلبه می ایشوند؛ اما علی می سیحیان لبنانی نیز می 88کندحال هویت کردی ای شند؛ برخی  . م توانند مثال دیگری با

در عمل شــاهد این مارس هســتند. همچنین در بســیاری موارد  14اهلل و برخی دیگر نیز حامی ائتالف از ایشــان حامی ائتالف حزب

توان ای اختالفات دارند. همچنین میهستیم که جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی هر دو سعی بر کمرنگ کردن وجه فرقه     

ــعودی ــیعه حزب عراقیه در انتخابات به حمایت سـ ــاره کرد 2010و  2005ها از ایاد عالوی، رهبر شـ ؛ اگرچه وی نماینده  89عراق اشـ

های سعودی از عالوی شیعه   نبود، اما اگر فرقه گرایی محرک اصلی اختالفات منطقه بود، در مورد مذکور سنی   منافع سیاسی شیعه   

توان گرایی یک رویکرد اشــتباه اســت؛ اما نمی  کردند. پس ســعی در درک اختالفات جنوب غرب آســیا از منظر فرقه  حمایت نمی

 گرایی در منطقه را به کلی نفی کرد.فرقه

 

 شاخص تغییر بنیاد برتلسمان استیفتونگعودی در عربستان س

سمان     صاد بازار در       90شاخص تغییر بنیاد برتل سی و اقت سوی دموکرا شور را از منظر بین  137روندهای تغییر به  سه و  ک المللی مقای

بندی را برای رتبه بنیاد مذکور دو شــاخصکند. به این ترتیب آمیز را شــناســایی میراهبردهای موفق برای تغییر و اطالحات صــلح

 91گیرد: شاخص وضعیت و شاخص حکمرانی.ای در نظر میمقایسه

ضعیت از طریق میانگین    ست می           شاخص و شور به د صاد هر ک ضعیت اقت سی و و ضعیت دموکرا شاخص گیری و  آید؛ در حالیکه 

 شود.یابی میگرفتن سطح دشواری که دولت با آن مواجه است ارزحکمرانی از طریق مدیریت حکومت با در نظر

                                                           
87 "Chapter 1: Religious Affiliation". The World’s Muslims: Unity and Diversity. Pew Research Center's Religion & 
Public Life Project. August 9, 2012. 
88 Aziz, Mahir (2010). The Kurds of Iraq: Ethnonationalism and National Identity in Iraqi Kurdistan. London: Tauris 
Academic Studies. p. 4. ISBN 978-1-84885-546-5. The Kurds appear to be the largest ethnic group in the world 
without a state of their own. 
89 https://www.thenationalnews.com/world/mena/saudis-hail-allawi-s-victory-in-iraq-with-relief-and-hope-
1.543301 
90 Bertelsmann Transformation Index 
91 https://www.bti-project.org/en/home.html?&cb=00000 
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سمان هر یک از ابعاد  سش     بنیاد برتل صاد و حکومت، بر پایه پر سی، اقت شاخص ،دموکرا   شود. رزیابی میهای فرعی( اهای مختلف )یا 

  .ن هستند)بهترین( در نوسا 10)بدترین( تا  0ترکیبی از تحلیل متنی و برآوردهای عددی است. شاخصها ازبرتلسمان شاخص 

سط       137مللی از میان در رتبه بندی بین ال شده تو شور ارزیابی  شاخص         بنیاد فوق الذکرک صدم در  سعودی جایگاه  ستان  ، عرب

 92است.( و صد و یازدهم در شاخص حکمرانی را به خود اختصاص داده4,33وضعیت )

 

 سناریونویسی

هایی  ناریوها داستان س کنند. باال کمک میهای دورنگر در جهان با عدم قطعیت سناریوها ابزارهایی هستند که به ما در اتخاذ دیدگاه  

ستان    ستند درباره روش تغییر و تحول ممکن جهان در فردا )آینده(؛ دا سازگا    ه شخیص و  سبت به ت شدن در برابر  هایی که ما را ن ر 

سته   مان یاری میهای متغیر محیط فعالیت کنونیجنبه سناریوها د سازمان ای از روشدهند. به عبارت دیگر،  ستند که  یا های  فته ه

صور و تخیل مؤثر درباره آینده کمک می  ستف      به ما در ت شوارتز ا سازی پیتر  سناریو شده کنند. در این پژوهش از روش  ست. به  اده  ا

های  که تصمیم های بدیل آینده هستنداعتقاد شوارتز، سناریوها ابزاری برای نظم بخشیدن به درک و تصور شخصی نسبت به محیط    

یافته جهت انهای سـازم ای از روشها به وقوع بپیوندد. به عبارت دیگر، سـناریوها دسـته  در هر کدام از آن آن شـخص ممکن اسـت  

دیل اطالعات ای برای کمک به یادگیری افراد هســتند. هدف ســناریوها گردآوری و تب تصــور و تخیل مؤثر درباره آینده و وســیله 

 (.225:1390راهبردی مهم به ادراکی جدید و نو است )شوارتز، 

وهای بدیل درباره است، که هدف اصلی و نهایی را ارائه سناری   بینی شده های مختلفی برای طراحی سناریو پیش در روش شوارتز گام 

ضوع مورد تحقیق قرار داده  صلی تحقیق یعنی آینده            مو سئله ا ضوع یا م سایی مو شنا ستین گام در این روش،  ست. نخ حکمرانی  ا

ست.    شبه  ستان ا شران       جزیره عرب صر کلیدی و همچنین پی سایی عوامل و عنا ست. در مرحله بع ها گامشنا د عوامل و های بعدی ا

شران  صلی به عنوان عدم قطعیت پی سایی می   های ا شنا سناریوها،   شوند که در نهایت بعد از انتخاب من های کلیدی یا بحرانی  طق 

-213ن منبع: شود )هما شده و مضامین و عناصر آنها مشخص می    شوند. در گام نهایی سناریوها پربار   سناریوهای بدیل طراحی می 

 است.دهآمدستای و اسنادی جمع آوری و بهها و اطالعات مورد نیاز بر اساس روش کتابخانه(. در این پژوهش داده227

 

 های اثرگذار در آینده حکمرانی در شبه جزیره عربستانعوامل و پیشران

                                                           
92 https://www.bti-project.org/en/reports/country-report-SAU-2020.html 



 

230 

 

 

ند. بر این اساس، هایی است که تاثیر ژرفی بر مساله مورد بررسی دارایی عوامل کلیدی و پیشرانگام نخست در روش شوارتز، شناس

شود؛ سپس در ه میهای داخلی موثر بر حکمرانی در عربستان سعودی پرداختترین عوامل و پیشرانابتدا به شناسایی و تبیین اصلی

ها به جانشینی ؤلفهمهای تاثیرگذار در بُعد داخلی، گرفت. در پیشراندهای خارجی مورد بررسی قرار خواهنادامه عوامل و پیشران

بازیگران  ها در دو بخششوند و در رویکردهای خارجی، مؤلفهتقسیم می 2030سعود، نفت و تحقق سند چشم انداز خاندان آل

 گیرند.المللی مورد بررسی قرار میهای بینای و قدرتمنطقه

 

 دسعوجانشینی خاندان آل

اصالحاتی در خصوص  2006بایست از نوادگان خاندان ملک عبدالعزیز باشد. در اکتبر بر اساس قانون سعودی پادشاه سعودی می

آمیز قدرت در نظام پادشاهی صورت گرفت. بر طبق این مکانیزم که هنوز مورد استفاده مکانیزم جانشینی برای جابجایی مسالمت

کرد. در شاهزاده، به اتفاق اکثریت آرا، شاهزاده جانشین بعدی را انتخاب خواهند 35متشکل از « رشورای وفادا»است، یک واقع نشده

این قانون پادشاه باید حداکثر سه نامزد را معرفی کند که توسط شورا به رای گذاشته شده و در نهایت یک نفر به عنوان جانشین 

یید شورا نباشد، شورا بین نامزد انتخابی خود و نامزد اعالم شده توسط پادشاه انتخاب خواهند شد. در صورتیکه نامزد انتخابی مورد تا

در بازه زمانی حداکثر یک ماهه، جانشین را انتخاب خواهند کرد. تا به امروز تصمیم انتصاب شاهزاده وارث تاج و تخت بر عهده خاندان 

ای فوری برای اعالم شاهزاده صورت مرگ پادشاه، شورا جلسهدر »، 2006سعود بوده است. با توجه به فرمان صادر شده در سال آل

بایست تا ده روز بعد نامزدهای خود را معرفی کند. پس از مرگ ملک عبداهلل در حاکم جدید می«. وارث پادشاه تشکیل خواهد داد

الظاهر بدون کرده، که علی برادر ناتنی خود سلمان را به عنوان شاهزاده جانشین معرفی 2012مشخص شد وی در ژوئن  2015سال 

سال سن به عنوان شاهزاده جانشین  31پسر خود، محمد، را با  2017تشکیل شورا انجام پذیرفته است. ملک سلمان نیز در ژوئن 

ر سلمان برتری دارد و هم از نظنائف، که هم از نظر تجربه بر بنسلمان، محمد بنبرادرزاده محمد بنمعرفی کرد، که با این تصمیم 

سلمان، وی جایگاه مردمی دارای محبوبیت بیشتر است، شانس خود برای رسیدن به قدرت را از دست داد. از زمان جانشینی بن

است، سلمان به جانشینی منصوب شدههای اصالح طلبانه و اقتدارگرایانه را پیش برده است. در مدت کوتاهی که بنترکیبی از سیاست

، 93ایم و در عین حال در حوزه خارجی شاهد قتل خاشقچیالحات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بودهشاهد تغییرات داخلی نظیر اص

                                                           
93  http://www.baeghtesad.com/بخش-بین-الملل-26971/13-سرنوشت-مبهم-جمال-خاشقجی-در-کنسولگری-عربستان-در-استانبول 
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، «جف بزوس»، جاسوسی از 97نخست وزیر سابق لبنان« سعدالحریری»، ربودن 96، محاصره قطر95، جنگ در سوریه94جنگ در یمن

ایم. به همین منظور تصور غالب در میان تحلیلگران، با تغییر میزان تولید نفت بوده 99و دستکاری قیمت نفت 98رئیس شرکت آمازون

ساله قادر به جایگزینی محمد بن  82. الزم به ذکر است ملک سلمان 100احتمال باالی بروز بحران در میان خاندان سلطنتی است

 مر دور از انتظار است.سلمان است، اما تحلیلگران بر این باورند که در زمان کنونی وقوع این ا

 

 نفت

ساطی در نظر گرفته       سال آینده خود را انب سعودی برنامه مخارج  ستان  ست و تمایل به دولت عرب محورتر کردن کنترل بودجه، به -ا

ستان  منظور تامین کسری بودجه به دلیل کاهش نرخ جهانی نفت و همه  سعودی به برنامه از  گیری ویروس کرونا دارد. پادشاهی عرب

در بیانیه  2020در نتیجه کمبود چشمگیر مشاهده شده در سال      2021در  %7,3پیش اعالم شده خود مبنی بر کاهش هزینه ها تا  

شده ادامه خواهد      شر  ساالنه منت شده  بودجه  ستان )  990داد. مخارج اعالم  میلیارد دالر آمریکا( خواهد بود.  264میلیارد ریال عرب

گیری کرونا، بحرانی مالی  اســت. با آشــفتگی بازار نفت و همه در دنیا به دو بحران حیاتی برخوردهبزرگترین صــادرکننده نفت خام 

ستان    ضای بین        سعودی رخ داد. گزینه شدیدی در عرب صادی بدون نفت با کاهش تقا ست اقت سیا سعه  المللی در های دولت برای تو

به دلیل  2021ین حال ذخایر دولت در بانک مرکزی در ســال حوزه بازرگانی در نتیجه شــیوع ویروس کرونا، محدودتر شــد. در هم

سال    سری به وجود آمده در  سعودی به   346، از 2020ک سعودی کاهش خواهد یافت، که این رقم   280میلیارد ریال  میلیارد ریال 

  101میلیارد ریال سعودی خواهد رسید. 265پایدارتر شده و به رقم  2022-2023در سال 

اما این افزایش تقاضا شاید تنها خبر خوب    خواهد داشت،  2020افزایش چشمگیری نسبت به    2021در سال  متوسط تقاضای نفت   

شرکت    صرف برای  شد، چرا در حوزه م سطح پیش از همه    که انتظار میهای نفتی با سیار کمتر از  ضا همچنان ب شد و  رود تقا گیری با

ــدن به پایان روزهای خوش برای نفتمعنای نزدیکاین به ــت ش ــویر آژانس بین .اس ــال   102المللی انرژیتص ــرف  2021در س از مص

                                                           
94 "Saudi Arabia Begins Air Assault in Yemen". The New York Times. 25 March 2015. 
95 https://www.ettelaat.com/?p=483434 
96  Wintour, Patrick (7 June 2017). "Qatar: UAE and Saudi Arabia step up pressure in diplomatic crisis". The Guardian. 

97 https://www.eldiario.es/internacional/libano-hariri-secuestrado-arabia-saudi_1_3068559.html 
98 https://www.technologyreview.com/2020/01/22/276122/un-calls-for-investigation-of-saudis-allegedly-hacking-
jeff-bezos/ 
99  "Oil Prices, Stocks Plunge After Saudi Arabia Stuns World With Massive Discounts". NPR.org. 10 March 2020. 
100 https://www.aljazeera.com/opinions/2020/3/10/mbs-and-the-saudi-crisis-of-legitimacy 
101 https://www.bloomberg.com/de6a5dbf-13e6-46e9-ab1e-4dfff570108d 
102 IEA:International Energy Agency 
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 9/96رغم این افزایش، متوسط مصرف روزانه فقط   نشانگر افزایشی برابر با شش میلیون بشکه در روز است. اما نکته آنجاست که به       

روز اســت که پیش از شــیوع  میلیون بشــکه در 100میلیون بشــکه در روز خواهد بود، که همچنان بســیار کمتر از رکورد مصــرف 

میلیون بشکه در بخش تقاضا طی   های قبل از بحران کرونا از رشد روزانه یک بینیوجود داشت. پیش  2019گیری کرونا در سال  همه

طبق قواعد جدید بازار حدود پنج میلیون  2021داد. این بدان معناست که میزان مصرف در سال    خبر می 2021و  2020های سال 

شکه د  سال       ر روز کمتر از میزان پیشب ست. در  سال ا شده برای این  شدت  2019بینی  صاد  و همزمان با  گرفتن بحران مالی در اقت

ضا برای نفت  شکه در روز کاهش یافت، خام کمی بیش از یک  جهانی، تقا شان  میلیون ب ضربه عمیق بیماری  که همین امر ن دهنده 

ست   19-کووید ضا   .به صنعت نفت ا صلی رخ خواهد  کاهش تقا ست،     داد. بزرگدر سه بخش ا ترین کاهش در تقاضای سوخت جت ا

سافرت که انتظار میچرا شکه در روز کمتر   5/2تعطیل باقی بمانند و چیزی برابر با رونق و نیمههای هوایی کماکان بیرود م میلیون ب

ضعیتی بهتر       از پیش از همه ضا برای بنزین و گازوئیل و شود. تقا صرف  شت، اما انتظار می  گیری م سال  خواهد دا رود در نیمه اول 

رو باشــند. مطابق اعالم آژانس هایی روبهدر دســترس همگان قرار نگیرند، با محدودیت طور گســتردهبه که واکســنزمانی و تا 2021

ریتا ســن در انرژی گشــت. آمخواهدگیری بازســطح قبل از همه درصــد 99 تا 97المللی انرژی مصــرف این دو ســوخت به  بین

سپکتس  سه ماه ابتدای    »گوید: می 103ا ست دوتا  شد      2021ممکن ا شته با ضعیت کنونی ندا صلی    «. تفاوت معناداری با و ضربه ا البته 

سقوط اقتصادی ناشی از تا      ضا در نتیجه  های تولیدی از این طریق کاهش  که تقاضای شرکت  ثیرات بحران کووید خواهد بود، چراتقا

 شد.جا خواهندبهنقل دریایی جاوای کمتری هم از طریق حملیافته و کااله

احتماال با خروج دونالد ترامپ از کاخ ســفید، به ســراغ بازار نفت خواهد آمد. ترامپ در  2021بزرگترین تغییر ژئوپلیتیکی در ســال 

در ازای حمایت او از این  داد تادوران زمامداری خود به شــدت درگیر تصــمیمات اوپک بود و عربســتان ســعودی را تحت فشــار قرار

ست       سیا سیاه را در خالف جهت  شور، تولید طالی  ستی که انتظار می    .های اوپک افزایش یا کاهش دهدک سر کار آمدن  سیا رود با 

به کار دموکرات کمتر این ســازمان نفتی را ژانویه به پایان رســیده و این ســیاســتمدار کهنه 20جمهور منتخب، جو بایدن، دررئیس

شد، که در نتیجه از تا  سته خواهد ثیرچالش بک سته    گذاری ایاالت متحده بر بازار کا سوی دیگر احیای احتمالی توافق ه ای با  شد. از 

میلیون بشــکه نفت خام ایران  2های نفتی ایاالت متحده شــده، که در نتیجه آن روزانه نزدیک به تواند باعث کاهش تحریمایران می

کننده نفت در قاره آفریقا و آمریکای التین نیز از تر تولیدهای موجود در برخی از کشـورهای کوچک تنش .شـد واهدبه بازار تزریق خ

بود. واقعیت امر این اســت که همه بازیگران بازار نفت، با کاهش  دیگر مســائل مهمی اســت که در شــرایط موجود تاثیرگذار خواهند

 .104بینندسیاسی خود را در خطر تهدید میاند و ثبات قیمت نفت به شدت آسیب دیده

 

                                                           
103 EnergyAspects  
104 https://www.ft.com/content/3c810c04-3f9b-4ca4-a3ab-0795221368c2 
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 105عربستان سعودی 2030چشم انداز 

ــم انداز ــم انداز دید جاه را می 2030چش ــازی قرارداد اجتماعی نامید. این چش ــه نوعی بازس ــبت به نهطلباتوان به طور خالص ای نس

سعودی به نفت دارد. همچنین به          ستان  ستگی عرب سعی در کاهش واب شته و  صالحات دا سعودی   ا شکال مختلف از مردم  سته  خا وا

سعودی می          شهروند  شور، هر  سازی ک سعه و پایدار ست نق شده تا نقش خود را در جامعه بازتعریف کنند و برای تو ش خود را در بای

تاکید  ر این سند  دکرده است و  است که تا کنون دولت از مردم حمایت می این بازسازی ایفا کند. در واقع اینگونه تصویرسازی شده     

تر بر تالش جمعی شده که مردم باید متعاقبا از دولت خود حمایت کنند. دیدگاه اصلی در این مطلب اراده حکومت برای تمرکز بیش   

ازمان های  س در حوزه اقتصاد است. کلمه شراکت چندین بار در چشم انداز دیده شده که به صورت داخلی، با بخش خصوصی و با           

ست.    شده ا شم انداز   مردم نهاد عنوان  شور و همچنین وجود پرو   به وجود چالش 2030در چ شکالت در آینده ک های ناقص  ژهها و م

 توان در جدول زیر مشاهده کرد.است. برخی از اهداف اصلی یاد شده در این چشم انداز را میاذعان شده

 106عربستان سعودی 2030شاخص های ارتقای درج شده در سند چشم انداز  -1جدول 

 به از وانعن ردیف

 %65 %40 مشارکت بخش خصوصی در تولید ناخالص ملی 1

 %5,7 %3,8 افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطح بین الملل 2

 کشور برتر 10 25 افزایش رتبه در شاخص رقابت جهانی  3

 تریلیون 7 میلیارد 600 افزایش دارایی های صندوق سرمایه گذاری عمومی 4

 %75 %40 سازی بخش های نفت و گازافزایش بومی  5

 کشور برتر 15 19 افزایش رتبه در میان اقتصادهای بزرگ دنیا 6

 %10 %6 افزایش ذخیره خانوار از جمع درآمد  7

 %5 %1 افزایش مشارکت سازمان های مردم نهاد در تولید ناخالص ملی 8

                                                           
105 https://vision2030.gov.sa/download/file/fid/417 
106 https://vision2030.gov.sa/download/file/fid/417 
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ین دلیل که اجرای اسازی آرامکو است؛ به قرار داد، اجرای خصوصی توان آن را در راستای اصالحات اجتماعی   یکی از مواردی که می

صی    صو سترش        خ شتر آن بر گ شت، بلکه تاثیر بی سوددهی این مجموعه نفتی نخواهد دا سازی  فافش سازی آرامکو تاثیر چندانی بر 

ودی چه افرادی ان آرامکو سع آید، اما هنوز شفاف نیست صاحب   های نفتی دنیا به حساب می است. آرامکو یکی از پرسودترین شرکت   

رامکو، آسازی  هستند، چقدر از این درآمد نفتی سهم خاندان سعودی است و چند درصد آن سهام همگانی است. هدف از خصوصی          

شاهزاده بن      سط  سلط جریان منابع مالی تو شویق مردم برای مطا     کنترل میزان ت ست و وجه اجتماعی آن در ت گری در لبهسلمان ا

 شود.ای اقتصاد برجسته میهتمامی حوزه

میلیارد دالر آمریکا بوده که در  85,5بالغ بر  2018، جریان نقدی آزاد آرامکو سعودی در سال   2020طبق آمار منتشر شده در اوت   

شرکت      نتیجه این آمار، طبق ارزیابی سوددهی را در میان  شترین میزان  شرکت بی ست، و     ها این  شته ا سطح جهان دا های نفتی در 

سال     همچ سهام آن برای پایان  ضه اولیه  شده برنامه 2019نین عر ضی   107بود.ریزی  میلیارد دالر تبدیل   100اگر این رقم را به رقم فر

تریلیون دالر خواهیم بود که  2کنیم که رقم استاندارد و معمول در محاسبات نفتی است، شاهد ارزش  20کنیم و آن را ضربدر عدد 

سان  سبات، ارقام را فرضی در  تر محالبته برای فهم آ شده  نظرا شاره  ست که  گرفتیم. ا شناور خواهد بود   %5ا سهام آرامکو   2از  %5؛ 108از 

گیرد. پیشنهاد فروش بخشی از   میلیارد دالر سهام شناور. پخش سهام شناور به چند شکل انجام می      100تریلیون دالر برابر است با  

سهام خود از آرام      شی از  سط دولت از بخ شکیل می    سهام تو سهام موجود را ت سعودی که  سهام موجود در   کو  ست  دهد، از طریق لی

صلی تداول، از طریق سرمایه   های دیگر که به تفصیل در فایل ارائه شده   گذاری معتبر و برخی مدلگذاران و مؤسسات سرمایه   بازار ا

های اور که در راســتای افزایش داراییهای مناســب برای پخش ســهام شــنیکی از راه 109اســت.از ســوی دولت ســعودی منتشــر شــده

سرمایه   سرمایه       صندوق  صندوق  شرکت به  سعودی به عنوان یک  ست، انتقال آرامکو  صندوق  گذاری عمومی ا گذاری عمومی بوده و 

شناور می      %5نیز  صورت عمومی  سهام را به  سرمایه      از  صندوق  شکل دارایی   یابد. درگذاری عمومی نیز افزایش میسازد و به این 

ست خواهد       ستقیم خود را از د صمیم، دولت کنترل م صندوق ثروت ملی آن را کنترل خواهد صورت اتخاذ این ت کرد، داد و از طریق 

ــمی مالیات بر درآمد تعلق خواهد   ــورت منابع مالی دولت تحت تاثیر قرار   که درنتیجه آن به آرامکو به طور رسـ گرفت؛ اما در هر صـ

سازی این است که در صورت شناور کردن سهام، ریاض ملزم به انتشار بیانیه حسابرسی           دی شفاف گرفت. یکی از نکات کلینخواهد

تواند حسن نیت خود را نسبت   سازی امری کلیدی است و اینگونه دولت می  سازی جریان منابع مالی برای خصوص  شد. شفاف  خواهد

 دهد.سازی و مشارکت مردمی نشانبه تغییر نگرش خود در امر شفاف

                                                           
107 https://www.statista.com/statistics/1070993/worldwide-value-of-free-cash-flow-of-oil-
companies/#:~:text=As%20of%202018%2C%20the%20value,at%20the%20end%20of%202019. 
108 https://www.theguardian.com/business/2019/dec/05/saudi-aramco-to-be-worlds-most-valuable-firm-after-ipo-
next-week 
109 https://www.saudiaramco.com/-/media/images/investors/aramco---intention-to-
float.pdf?la=en&hash=D54989DC62ABBCCEE292208A48FC0FA05A2F4093 
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 ایبازیگران منطقه

نتیجه  های طالب وضـــع موجود یا تجدیدنظرطلب اســـت؛ درالزم به ذکر اســـت که منازعات در جنوب غرب آســـیا فراتر از قدرت

سیدن به قدرت میان ایران،       جنگ شکل از تالش برای ر سه جانبه مت سیا تبدیل به یک نظام  ستان   های داخلی، جنوب غرب آ عرب

موجود  های مجادله تجدیدنظرطلبانه علیه طرفداران وضــعچالش اصــلی در آینده کاهش انگیزه اســت. .ســعودی و ترکیه شــده 

سخت اما تنها   آورد، که در نهایت مسیری های منطقه پدید خواهدبود، که خود فرصتی را برای گسترش همکاری میان کشور   خواهد

 مسیر منتهی به بازسازی و توسعه روابط در منطقه خواهد بود.

سیا را می اختال سرد       فات جنوب غرب آ ستن آن وجود جنگ  ست. دلیل نوین دان سرد نوین در میان منطقه دان توان به نوعی جنگ 

ــیا بین ســال . نحوه قدرت گرفتن جمال 110توســط جمال عبدالناصــر و رقبای اوســت  1970تا  1958های دیگری در جنوب غرب آس

های ضعیف منطقه نظیر سوریه، لبنان، اردن   مریدانی از دولت« سیونالیسم عربی  نا»عبدالناصر سرمنشا ایدئولوژیک داشت. او با ایده     

سال       آورد تا به او در برانگیختن دگرگونیگرد همو عراق  سعی بر اقدام نظامی در  سی در منطقه کمک کنند. زمانی که او  سیا های 

ــش روز متوقف کرد   1967 ــتی این اقدام را در کمتر از شـ ــهیونیسـ زمانی که وی نیروهای خود را برای حمایت از      و  111کرد، رژیم صـ

شد که خود نیز به            ضوع تبدیل به ویتنام وی  ستاد، این مو شور فر شمال این ک سمی یمن به  مخالفان یمنی برای مبارزه با دولت ر

ــت. ــاهد درگیری نیروهای رزمن  112طور علنی به آن اذعان داش ــرد خطاب کردن آن به این علت بود که در آن ش ده در دلیل جنگ س

ست           سیا سی در  سیا ضعف  ستفاده از  شبرد اهداف   های داخلی دولتیک جنگ متعارف نبودیم، بلکه هدف آن ا های عرب برای پی

هایی نیز دارد. در هر دوی عبدالناصر بود. جنگ سرد نوین در جنوب غرب آسیا به نوعی با جنگ سرد پیشین در این منطقه شباهت     

ستقیمی  شکل نگرفت، درگیری در نظام    آنها هیچ رویارویی نظامی م صم  سی داخلی دولت   بین نیروهای متخا سیا ضعیف  های  های 

خواهان علیه مرتجعین و محور عرب نقش ایفا کرد و محور منازعات متعدد بود. به عنوان مثال در جنگ سرد عربی شاهد محور ترقی

بایســت  ت و اختالفات در منطقه جنوب غرب آســیا میجمال عبدالناصــر علیه عبدالکریم قاســم )حزب بعث( بودیم. در بحث منازعا

های داخلی جنگ سرد نوین جنوب غرب آسیا داشت. این ضعف و یا افول اقتدار حکومت است که دعوت کننده  ای به پایهتوجه ویژه

دولت شکست   ای است. بدیهی است که یک دولت افول یافته یا ضعیف شیعه به دنبال حامی شیعه و یک      و محرک مداخالت منطقه

                                                           
110 The Arab Cold War, 1958–1964: A Study of Ideology in Politics. London: Chattam House Series, Oxford University 

Press, 1965. 
111 Oren, Michael B. (2002). Six Days of War: June 1967 and the Making of the Modern Middle East. Oxford University 
Press. p. 171. ISBN 978-0-19-515174-9. 
112 https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691155142/nassers-gamble 
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شد. این فرقه     سنی با سنی به دنبال حامی  شده از باال به حساب نمی  خورده  سته  گرایی یک پدیده تحمیل  آید، بلکه یک پدیده برخا

 آید.از پایین است که در نتیجه شکست اقتدارسیاسی به وجود می

سال     شاهد حمله ایاالت متحده آمریکا به عراق در  ستیم که یکی   2003پس از این  ست   ه شک های بزرگ آمریکا پس از جنگ از 

شور را در عرض یک هفته فلج کرد. آن         113شود ویتنام تلقی می سی عراق، این ک سا صل ا سه ا ها حزب . ایاالت متحده با نقض کردن 

ــتند و ارتش را منحل کردند.  ا  ــروع اعالم کرده، تعداد افراد حزب حاکم را برای خدمت در نظام بروکراتیک کاس مریکا حاکم را نامش

تواند عراق را ویران کرده و از نو بسازد، اما در تحقق تصور خود شکست خورد. در نتیجه این شکست، عراق که        کرد که میتصور می 

های  های مختلف ســیاســی از قدرتامر باعث شــد گروهخود بازیگری در جنوب غرب آســیا بود، تبدیل به زمین بازی شــد و همین

گیری از شکست ایاالت   و از آنها حمایت کنند، که در این زمینه جمهوری اسالمی ایران موفق به بهره  خارجی دعوت به عمل بیاورند

ــد ــال 114متحده ش ــالمی   2007. در س ــدند که خود راهی برای حمایت جمهوری اس ــطین دچار اختالف ش نیز فتاح و حماس در فلس

ش          ست این کشور تاثیرگذار با سیا سعودی گشود تا در  ستان  سالمی( بودیم  ایران و عرب شاهد بهار عربی)بیداری ا .  115ند. پس از این نیز 

این موضوع باعث شد کشورهایی نظیر لیبی و سوریه که نسبتا پایدار و مقتدر بودند، اقتدار خود را از دست داده و تحت تاثیر جنگ       

شوند و همانند عراق دعوت    سیا  سب حمایت  کننده قدرتداخلی تبدیل به زمین بازی دیگری در جنوب غرب آ های خارجی برای ک

پاشید و دچار جنگ داخلی شد. در مصر نیز    آمد، فروهای سیاسی شدند. یمن که خود از ابتدا حکومت ضعیفی به حساب می     از گروه

سالم    شاهد تنش  ست ا سنی بودیم که میان گروه دموکراتیک پوپولی سبتا     هایی میان جامعه  سلمین( و گروه ن سنی )اخوان الم گرای 

بود، اتفاق افتاد. وجه اشتراک تمامی موارد مذکور افول اقتدار  های آن در ارتش قابل مشاهده سکوالر مصری که بازتاب سیاست    -ملی

کند. ظهور گرایی مفراهم میهای زیادی از جنوب غرب آسیا است، که خود زمینه را برای ظهور فرقه  دولت و یا تضعیف آن در بخش 

اســت که حکومت دچار فروپاشــی شــود. اگر ظیر داعش در منطقه تنها در صــورتی امکان پذیر بودهنظامی نهای شــبهو رشــد گروه

ها را از همان های شبه نظامی را چالشی برای قدرت خود محسوب کرده و درنتیجه آنحکومت بر سر قدرت باشد، ظهور چنین گروه

 کند.ابتدای امر سرکوب می

مند اســت ز آن بهرهاگرفت. یکی از امتیازاتی که ایران در این جنگ ســرد را نباید نادیده آمیز جمهوری اســالمی ایراننقش موفقیت

یعه زیادی ش ارتباطات شیعی است. تضعیف و یا فروپاشی حکومت در میان کشورهایی نظیر لبنان، عراق و فلسطین که از جمعیت        

شان از ایران جهت همیاری و حمایت، یکی از    ستند و دعوت ای شاهد تالش های برنده ایران بود. در این میابرگ بهره مند ه های  ن 

 ستیم.هگیری دنیای عرب از جمهوری اسالمی و کاستن نفوذ ایران در منطقه عربستان سعودی در یمن و سوریه جهت بازپس

                                                           
113 "U.S. has 100,000 troops in Kuwait". CNN. 18 February 2003. 
114 https://qz.com/1530248/us-army-says-iran-won-the-iraq-
war/#:~:text=The%20US%20Army%20has%20concluded,of%20the%20Iraq%20war's%20lessons. 
115 "Peddler's martyrdom launched Tunisia's revolution". Reuters. 19 January 2011. 
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لیل این ناکامی  د. است در جنگ سرد جنوب غرب آسیا نقش ایفا کنداما عربستان سعودی به اندازه جمهوری اسالمی ایران نتوانسته   

ن متحد قابل اتکای قطعا پول نیست؛ زیرا وضعیت عربستان سعودی از این منظر از ایران بهتر است. عربستان سعودی از امتیاز داشت        

ــتان گریبان ای مانند حزبمنطقه ــکالت عربس ــت و مش ــت. بزرگترین گیر متحدانش نیز ااهلل یا نیرویی مثل نیروی قدس ناکام اس س

س  سع      متحدهتان سعودی، امارات متحد عرب ستان  صلی حمالت به یمن را بر عهده دارد و عرب ست که مسئولیت ا ودی بیشتر با   عربی ا

ند. عربستان سعودی نه ها همانند ایران توانایی استفاده از نیروهای نظامی خود را ندارشود. سعودیحمایت هوایی در یمن درگیر می

تند. القاعده و دولت هس  های او مخالفمند نیست، بلکه متحدانی دارد که با سیاست   لوژیک بهرهتنها از یک نیروی متحد متعهد ایدئو

شت      ستند و بردا سلفی ه سالمی که  سعودی ا ستان متنفرند و قابل   های نزدیکی به  سالم دارند، خود از عرب عزام به نقاط مورد اها از ا

 نیاز نیستند.

سع        ستان  شاهد تمایالت عرب سالیان اخیر  ست گرفتن رهبری  طی  ستیم   ودی برای بد ضد ایران ه وجود در تنها گزینه م .ائتالف 

شور از هماهنگ          ست. اما هر دو ک صوص این مهم، ترکیه ا سعودی در خ ستان  خود در  سازی راهبردهای منطقه برای همیاری عرب

سعودی مورد ایران ناکام مانده سالم اند؛ زیرا  س   ها نگران ا ست  ستند که اردوغان گرایی دموکراتیک پوپولی ست. از   نی ه نماینده آن ا

سعودی      ضر به واگذاری رهبری به  ست و حا ست، که     سوی دیگر اردوغان فردی جاه طلب ا صر ا ود درگیر خها نیست. گزینه دیگر م

ی با  ه طور رســممشــکالت داخلی بوده و از انجام اقدام مؤثر علیه ایران ناکام اســت. گزینه آخر نیز رژیم صــهیونیســتی اســت که ب 

ستان  شده   سعودی ارتباط دارد، اما روابط آنها هنوز عادی عرب صورت اقدام مؤثر علیه ایران نی   سازی ن ست. در  از به این رابطه وجود ا

ستان سعودی به وجود خ  دارد که در صورت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، مشکالت داخلی عدیده       آمد. در واهدای در عرب

ز به جز امارات بود. در منطقه نیها بســیار مشــکل  و پرهزینه خواهدرهبری ائتالف ضــد ایران برای ســعودینتیجه، اتخاذ ســیاســت 

د باری برای کند، بحرین، متحد دیگر عربســتان، خوهایشــان یاری میها را در به انجام رســاندن ســیاســتمتحده عربی که ســعودی

ساب می سعودی  سعودی به د   ها به ح ستان  شاهی برای آن آید و حمایت عرب ست. کویت لیل خط قرمز بودن افول پاد نیز دارای  ها ا

ست       سیا ست که به خوبی در  شیعه ای شده جمعیت  داد، عمان نیز هنداند و اقدام تاثیرگذاری علیه ایران انجام نخواهای کویت ادغام 

است، لذا هرگز روابط  ادهدخوبی با ایران ادامه  گر روابط میان ایران و غرب بوده و پس از انقالب همواره روابط خود را بهخود تسهیل 

 دهد.  های ائتالف ضد ایران قرار نمیحسنه خود را با ایران تحت شعاع سیاست

گرایی برای پیشبرد  ها از مقوله فرقههای اتخاذ شده توسط عربستان سعودی گواه بر استفاده آن     در مجموع باید پذیرفت که سیاست  

های دنیای اسالم ارایه دهند، که در عمل اینطور نیست. در   ای از خود به عنوان نماینده سنی اند پرترهشده اهداف خود است و موفق  

ــکیل می             ــافعی و حنبلی مذاهب چهارگانه فقهی را تشـ دهند که وهابیت از نظر فقهی پیرو     مکاتب کالمی مکاتب حنفی، مالکی، شـ
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ــت   با وجود تبلیغات  116مکتب حنبلی اسـ با اغماض حدود      . پیروان این گروه  ــترده  ــتند  5الی  4گسـ ند  و نمی 117میلیون نفر هسـ توان

سنی  سنی   نماینده  شند.  سنی دنیای      گرایی که ترکها با شکیل دهنده اکثریت جمعیت  صر نماینده آن بودند، ت ها و جمال عبدالنا

ادین مهمی پابرجاست. ضدیت علیه   گرایی تفاوت بنیوهابی و سایر مکاتب سنی  -گرایی سلفی اسالم هستند و نه وهابیت. میان سنی   

توانند به آن چنگ بزنند،  ها برای شـکسـت ایران می  شـیعه عنصـر اصـلی وهابیت اسـت، به همین علت تنها ریسـمانی که سـعودی      

های دنیای اســالم را به حمایت از خود علیه جمهوری اســالمی ایران همراه گرایانه جلوه دادن اختالفات اســت، تا بتواند ســنیفرقه

 ند.  کن

 

 قدرت های بین المللی

صمیم گیری یکی از قدرت صورت          های بین المللی مؤثر در ت ست. در  ستان ایاالت متحده آمریکا ا شبه جزیره عرب شورهای  های ک

ــت جمهوری آمریکا می ــعودیانتخاب قطعی بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا، دوره جدید ریاسـ ها چالش برانگیز تواند برای سـ

شد. ما  سوریه می      های بنجراجوییبا شته در یمن و  سال گذ شکایات و اتهامات مبنی بر  سلمان در منطقه طی چهار  تواند منجر به 

سعودی    شود. همچنین مذاکرات مخفی  ضای ترقی   ها با چین برای غنیانجام جرائم جنگی  خواه دموکرات سازی اورانیوم برخی از اع

اســت. اما برخی نیز بر این دن برای تجدید و یا لغو حمایت آمریکا از عربســتان ســوق دادهکنگره آمریکا را به همکاری بیشــتر با بای

شود، زیرا رها کردن متحدان لزوما به معنای تغییر رفتار آن       صمیمی  سه اتخاذ چنین ت سو سوی  باورند که بایدن نباید دچار و ها به 

ماند. یکی از پاســـخ نخواهدایاالت متحده آمریکا قطعا بیرفت؛ اما رفتارهای عربســـتان ســـعودی نزد پیش نخواهد« بهتر شـــدن»

های بزرگ غربی به خصوص ایاالت ها به اتحاد با قدرتها برای پذیرفتن چنین جایگزینی، اهمیت و وابستگی آنهای سعودیمحرک

دهه گذشته دارد. دولت وقت آمریکا   یافتن اتحاد با آمریکا ریشه در بیداری اسالمی در  ها از پایانمتحده آمریکا است. نگرانی سعودی  

رغم تغییر شش اصل قانون   در نهایت تصمیم به حمایت از طرفداران دموکراسی در مصر کرد و متحد خود حسنی مبارک را که علی    

ل ها پس از وقوع این اتفاق احتمابود را رها کرد. سعودی اساسی و ابطال یک اصل آن همچنان سرسختانه به مسند قدرت چنگ زده      

بروز چنین خیانتی را در نظر گرفتند. طبیعی است که بن سلمان به همراه سایر نخبگان سعودی بر این باور باشند که توسعه روابط       

ای شود، به ادامه وابستگی به واشنگتن ارجحیت دارد. همچنین    تواند منجر به داشتن سالح هسته   با چین، علی الخصوص وقتی می 

سعودی می    شنگتن هیچ دانند که وسران  سته   گاه به آنا شتن قدرت ه صورت تهدیدی برای  آنداد، زیرا درایی را نخواهدها اجازه دا

رغم اینکه اتحاد ایاالت متحده با عربستان سعودی مشکالت زیادی را    بود. علیایی رژیم صهیونیستی در منطقه خواهند  برتری هسته 

سعو    در منطقه پدید آورده ستگی  ست، عدم ادامه واب تواند برای ها میای توسط سعودی  ها به آمریکا و دسترسی به سالح هسته     دیا

                                                           
116 Wahhabi. The Columbia Electronic Encyclopedia, Sixth Edition, Columbia University Press. , 2012. 
117 Mehrdad Izady. «"Demography of Religion in the Gulf». 
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سیا مخاطره  شد و منافع تمامی گروه جنوب غرب آ شعاع قرار دهد. امری که می آمیز با سعودی ها را تحت  ها بکاهد و تواند از نگرانی 

ستن به اتحادیه      شویق ریاض به پیو سیا ، به    شکل حکمرانی در منطقه را تغییر ندهد، ت شورهای غربی و جنوب غرب آ جدیدی از ک

 منظور همکاری چندجانبه در حوزه نظامی، انرژی، اقتصادی و توسعه اجتماعی است.

دید آمده میان داماد ترامپ و مشاور کاخ سفید، جرد کوشنر، به قصد میانجیگری جهت حل اختالفات پ     2020در هفته اول دسامبر  

ایدن تلطیف یج با سفری به قطر و عربستان سعودی، سعی داشت تا بار مشکالت را برای دولت ب       دو کشور عضو شورای همکاری خل   

زاید همچنان  سازی روابط میان قطر و عربستان سعودی، شاهزاده محمد بن     سازد. الزم به ذکر است حتی در صورت توافق و عادی   

 خواهد آورد.قطر را به عنوان یک تهدید بزرگ علیه امارات متحده عربی به حساب 

 

 های اصلی و سناریوهای آینده حکمرانی در شبه جزیره عربستانعدم قطعیت

 ثباتی(رابطه آمریکا با عربستان سعودی )حمایت/ عدم حمایت( مبتنی بر شرایط منطقه )ثبات یا بی -

 توان اتمی عربستان سعودی )هسته ای/غیرهسته ای( -

 یا اعمال تحریم بر عربستان سعودی/تبرئه بن سلمان(وضعیت نقض حقوق بشر )صدور حکم برای بن سلمان  -

 عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی)پذیرش عادی سازی/عدم پذیرش عادی سازی( -

 مشروعیت پادشاهی بن سلمان توسط آمریکا )پذیرش پادشاهی/عدم پذیرش پادشاهی( -

ستان  ای به ح هسته ها برای تهیه سال کی مخفیانه سعودی سعودی با منع فروش سالح توسط ایاالت متحده و نزدی    قدرت نظامی عرب

سی بن    چین می سیا شروعیت  شاهزاده    تواند تغییر یابد. م ضایتی برخی از  سترده حقوق  سعود و نق های آلسلمان با توجه به نار ض گ

ز شیوع ویروس  ته اتواند تحت شعاع قرار بگیرد. توانمندی اقتصادی عربستان سعودی نیز به دلیل کسری بودجه نشات گرف       بشر می 

 شود.های قابل توجهی مواجهتواند با چالشکرونا و کاهش قیمت جهانی نفت می

سعودی در مؤلفه    دیده 2020طبق گزارش  ستان  شر، عرب صره و حمالت هوایی به یمن، آزادی  بان حقوق ب های مختلف از قبیل محا

ــکل و اعتقاد، عدالت کیفری، حقوق دختران و زنان و کار         ــر کرده و می   118گران مهاجر بیان، تشـ ــت با    اقدام به نقض حقوق بشـ بایسـ

تواند  ای را در حوزه حقوق بشر پیش روی خود دارد که انتخاب بایدن می سلمان مشکالت عدیده  عواقب آنها روبرو شود. از این رو بن 

 یک متغیر قوی برای افزایش فشار مشکالت بر دولت سعودی شود.

                                                           
118 https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/saudi-arabia 
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ای برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است. شواهد گویای آن است که دولت سعودی عجلهمؤلفه حائز اهمیت دیگر مساله 

سازی روابط با رژیم صهیونیستی ندارد. با توجه به موضوع نسبتا قاطعی که نماینده دولت سعودی در قبال همتای صهیونیست عادی

ــت 2020خود در اجالس منامه  ــودان و امارات متحده عربی(  ، با وجود اینکه مت119در بحرین داشـ ــعودی )بحرین، سـ حدان دولت سـ

سته   سازی روابط با رژیم صهیونیستی کرده اند، به دلیل رهبری سعودی     اقدام به عادی شورای همکاری خلیج و نقش خودخوا ها در 

ای بیشتری را تحت شعاع    ها متغیرهاند، عادی سازی برای سعودی  سعود برای خود در نظر گرفته رهبری جهان اسالم که خاندان آل 

ست. اما متغیر   قرار می شتری ا سیت   دهد و الزمه جدیت بی سا ستیژ       های داخلی حتی از ح ست دادن پر سبت به از د شتری ن های بی

شاهزاده  بین ستند. با توجه به نگاه منتقدانه  شین جوان؛ بن    تر خاندان آلهای قدیمیالمللی برخوردار ه شاهزاده جان سلمان  سعود به 

صهیونیستی را نادیده    تواند دیدگاه ملکنمی صالحات در این ابعاد کند.      سلمان در قبال رژیم  سی نیز اقدام به ا سیا گرفته و در حوزه 

 سعود به آرمان فلسطین پایبند هستند.  های نسل قدیم خاندان آلخصوص شاهزادهها بهاگرچه سعودی

 

 از عربستان شبه جزیره عربستان بدون حمایت ایاالت متحده آمریکا

در صورتی که دولت بایدن تصمیم بر افزایش فشار بر عربستان سعودی بگیرد، عربستان سعودی با احتمال ادامه منع فروش سالح،          

ــعودی  ــر س ــوص نقض حقوق بش ــتیبانی آمریکا در خص ــد و ها و در نهایت لغو اتحاد ایاالت متحده آمریکا روبه رو خواهدعدم پش ش

بود. یکی از احتماالت محتمل در صورت عدم حضور ایاالت متحده گیری دولت سعودی شاهد خواهیمتصمیم ای را درتغییرات عمده

صمیم گیری  ست. این نزدیکی           سعود، افزایش امکان عادی های آلآمریکا در ت ستی ا صهیونی سعودی با رژیم  ستان  سازی روابط عرب

شکالت داخلی فراوان تحت حکومت  به وجود خواهد سلمان موفقیت بزرگی برای نتانیاهو و چالش بزرگی برای بن آورد. با توجه به م

سال     ستی طی  صهیونی ضات و نافرمانی نتانیاهو در رژیم  ستمداران    های مدنی متعدد، مخالفتهای اخیر و بروز اعترا سیا ها در میان 

با کشورهای عرب منطقه به ویژه عربستان   سازی روابط رژیم صهیونیستی    تندروی رژیم صهیونیستی، افزایش نرخ بیکاری و... عادی  

ست، نزد نتانیاهو یک برد عظیم تلقی می      سالم را برای خود قائل ا شود؛ از این رو نتانیاهو نیز عالقه   سعودی که نقش رهبر دنیای ا

شکل  صورت عادی   گیری این عادیزیادی به  سعو         سازی دارد. در  ستان  صمیمات عرب ستی، ت صهیونی دی تحت سازی روابط با رژیم 

رفت. از یک سو محرکی برای نزدیکی و  ای و توازن قوا در منطقه پیش خواهدسلمان جوان به سمت بر هم زدن نظم منطقه  لوای بن

سعودی و امارات متحده عربی حس نمی        ستان  سوی عرب شتی با قطر از  شکالت فراوانی در حوزه   آ های مختلف شود، که موجب م

گیری ائتالفی متشکل از عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی و سایر کشورهای متحد افزایش  شکلشد و از سوی دیگر امکان  خواهد

ــایر پیدا خواهد ــالمی ایران میان قطر عراق، یمن و سـ کرد، که در مقابل ائتالفی از قدرت بزرگ دیگر در منطقه یعنی جمهوری اسـ

                                                           
119 https://www.iiss.org/events/manama-dialogue/manama-dialogue-2020 
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دیگری در جنوب غرب آســیا شــود. در این حالت  گیری جنگ ســردتواند ســبب شــکلشــد، که خود میمتحدین تشــکیل خواهد

ستی در نزدیک        صهیونی ستقرار نیروهای رژیم  شاهد ا سالمی ایران  صله به مرزهای جنوبی خود خواهد جمهوری ا بود. یکی از ترین فا

هد بود. از آنجا ای خواها به چین برای تهیه سالح هسته  عربستان، نزدیکی سعودی  -متغیرهای محتمل در سناریوی لغو اتحاد آمریکا 

ستان،           سیت باالیی دارد، به احتمال زیاد با وعده تامین امنیت عرب سا سلیحاتی در منطقه ح ستی در حوزه رقابت ت صهیونی که رژیم 

صهیونیستی، رژیم   -سازی روابط سعودی  سازد. الزم به ذکر است در صورت عادی   ها را از اتخاذ چنین تصمیمی منصرف می  سعودی 

برد. زمانی که کردستان عراق نیت برگزاری همه پرسی در عراق را   تری را در منطقه به پیش خواهدهای مخربصهیونیستی سیاست    

سجم حمایت کردند؛ اما           ست عراق من سیا سعودی، ترکیه و حتی ایاالت متحده آمریکا از  ستان  سالمی ایران، عرب شت، جمهوری ا دا

ستی برگزاری همه    صهیونی سی را به نفع امنیت  رژیم  ستی می   پر صهیونی ست      رژیم  سیا سایر  ست.  تواند به های این رژیم نیز میدان

سو سوق پیدا کند و در نهایت امنیت جمهوری اسالمی ایران را از جهت جنگ نرم، جاسوسی، افزایش تحرکات نظامی       وهمین سمت 

 دهد.و در نهایت جنگ تمام عیار تحت تاثیر قرار

های یمن وبروست، جنگ یمن است. در سناریوی حاضر با توجه به تهدیدات اخیر حوثی    معضل دیگری که عربستان سعودی با آن ر   

فصل کند.   وروی خود را با کمترین هزینه و در اولین فرصت حل ها، دولت عربستان در تالش خواهد بود تا معضل پیش  برای سعودی 

صورت پذیرد، که در هر دو صورت پیروزی دیگری   هابس طوالنی مدت و یا پذیرش شکست سعودی   تواند از طریق آتشاین مهم می

سعودی، مقوله نقض      برای ایران در منطقه خواهد شاهی  صورت عدم وجود حمایت رئیس جمهور منتخب آمریکا از نظام پاد بود. در 

حظار شاهزاده   شد. صدور کیفرخواست و ا   المللی و افکار عمومی جهان دنبال خواهدحقوق بشر با فشار حداکثری از سوی مراجع بین   

شین از سوی دادگاه   ستان     های آمریکا نیز از چالشجان ست، که در نبود حمایت رئیس جمهور آمریکا، عرب ستان ا های پیش روی عرب

سیدگی به دعوی پیش برای حل این چالش مجبور به پرداخت هزینه سوی دیگر یکی از برنامه    رو خواهدهای هنگفت برای ر شد. از 

شین ج      سی جان سا شی جدی روبرو خواهد   های ا ستان با چال شامل    وان در باال بردن وجه بین المللی عرب شد. برخی از این اقدامات 

سهیل پذیرش             سرت، حذف قانون التزام به حجاب اجباری و ت شی، برگزاری کن شگاه های ورز شی، خرید با سابقات ورز برگزاری م

 است.گردشگر خارجی بوده

 

 ایاالت متحده آمریکا از عربستان سعودیشبه جزیره عربستان با حمایت 

ست     تاریخ انتخابات در ایاالت متحده آمریکا گواه این بوده سیا ست  سوگند  ا های یک نامزد انتخاباتی از زمان اعالم نامزدی تا لحظه 

روزی در قبال عربستان  رو با توجه به مواضع سختی که بایدن پیش از پی  باشد. از این تواند تغییرات بنیادین داشته مراسم تحلیف می 
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ست جمهوری در    صورت      بود، میپیش گرفتهسعودی در انتخابات ریا ضع نیز قابل اغماض بوده و در  ستنتاج کرد که این موا توان ا

 مغایرت با منافع ملی ایاالت متحده آمریکا، امکان تغییر در آنها محتمل است.

ستا    صورتی که ایاالت متحده آمریکا اتحاد خود با عرب سعودی را حفظ کند، متغیرهای کنونی در منطقه به ط در  ور کلی با تغییر ن 

شدن ه رسمیت شناختهتواند از طریق انگیزه بسازی روابط با رژیم صهیونیستی در این سناریو میشد. عادیشدیدی روبه رو نخواهند

ین خود را حفظ یا بایدن نیز قول رقیب پیشـــســـلمان توســـط ایاالت متحده آمریکا انجام پذیرد. البته باید دید که آپادشـــاهی بن

، اما دور از انتظار سازی روابط با رژِیم صهیونیستی همچون سناریوی قبلی محتمل نیست     کرد یا خیر. از این رو احتمال عادیخواهد

 بود.هم نخواهد

 

 نتیجه گیری

ترین کشور در شبه   ان سعودی به عنوان مهم رصد و مطالعه وضعیت حاضر در منطقه جنوب غرب آسیا حاکی از این است که عربست      

های خود بر پایه حفظ یا لغو حمایت های ایاالت متحده آمریکا، به پذیرش گیریتواند با تصمیم جزیره عربستان در آینده نزدیک می 

ــمیمی چالش  یا رد عادی ــتی بپردازد، که تص ــهیونیس ــازی روابط با رژیم ص چنین بر توازن قوای گذار بر وقایع و همبرانگیز و تاثیرس

سالمی ایران به عنوان دیگر قدرت بزرگ منطقه می اینبود. ازمنطقه خواهد ای خود، نقش بایست در راهبردهای منطقه رو جمهوری ا

ســازی روابط کشــورهایی نظیر ســودان، بحرین و امارات متحده عربی که متغیر رئیس جمهور منتخب ایاالت متحده آمریکا و عادی

سازی روابط عربستان سعودی    تحدان عربستان سعودی هستند، با رژیم صهیونیستی را جدی بگیرد. از سوی دیگر عادی       همگی از م

ستی می    صهیونی شغالی را نیز بیش از پیش در خطر قرار   با رژیم  سطین ا صمت  تواند فل های امارات متحده عربی و دهد. ادامه مخا

ضوعات      سعودی در قبال قطر نیز از مو ستان  ساب می  عرب سالمی ایران به ح صورت حفظ  دیگر تهدیدکننده برای جمهوری ا آید. در 

سعودی   شتیبانی آمریکا از  سعودی پ شتر کرده و آنها  ها، تهران برای پایان دادن به جنگ یمن باید هزینه ادامه درگیری برای  ها را بی

ست یا آتش    شک شتیبان    را وادار به پذیرش  صورت لغو پ سازد. این مهم در  سعودی ی آمریکاییبس  سخت ها از  شرایط    ها با  شدن  تر 

رفت؛ بنابراین سناریوهای پیش روی آینده حکمرانی عربستان   سعود رو به پذیرش شکست یا آتش بس پیش خواهد   برای خاندان آل

 توان ترسیم کرد:سعودی را به شرح ذیل می
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 تحوالت ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک غرب آسیا 

 )با محوریت سوریه و عراق(

 

 2حسین ربیعی ،*1مریم تک روستا

 )نویسنده اصلی و مسئول مکاتبات( کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران -1

 استادیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی -2

 

 چکیده

ــاگونی را پشــت ســر گذاشــته کــه حــداقل مــی   تــوان کــاربرد آن را در مفهــوم ژئوپلیتیــک از آغــاز تــاکنون تحــوالت گون

های اوج اسـتعمار، وقـوع جنـگ سـرد، نظـم نـوین جهـانی و نهضـت زیسـت محیطـی مـورد مطالعـه قـرار داد. ایـن مفهـوم                دوره

هــا، متــاثر از جایگــاه ژئــوپلیتیکی آنهــا مــورد هــا داشــته اســت و در واقــع قــدرت حکومــتجــدی بــر کیفیــت حکومــت تــاثیری

هـای ژئوپلیتیـک سـنتی و تأکیـد بـر      عـالوه بـر ویژگـی    -گیـرد. در مطالعـه ژئوپلیتیـک نـوین غـرب آسـیا      تجزیه و تحلیل قرار می

ر تحـوالت، الزم و ضـروری اسـت. بـه عبـارت دیگـر، بـدون        تـ توجه بـه کـدهای جدیـد در تحلیـل هرچـه صـحیح       -عراق و سوریه

رو در تحــوالت پــذیر نخواهــد بــود. از ایــنهــا امکــان ترســیم وضــعیت موجــود و تحلیــل رونــدها امکــان توجــه بــه ایــن شــاخص

و جــایگزینی « رســمیدیپلماســی»بــا « دیپلماســی عمــومی»آســیا شــاهد جــایگزینی غــربگرفتــه در ژئوپلیتیــک جنــوبصــورت

هسـتیم. در ایـن مسـیر؛ دولـت آمریکـا بسـیار مشـتاق اسـت کـه          « مـدیریت فیزیـک و جسـم   »بـه جـای   « ادراک ذهن مدیریت»
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بدون نیـاز بـه حضـور نظـامی و بـا مسـلط کـردن حاکمـانی وابسـته، اهـداف خـود در منطقـه غـرب آسـتا )بـا تکیـد بـر عـراق و                   

 دازد.را نپرهای مذکور یک از هزینهسوریه( را به پیش ببرد تا عمال هیچ

 واژگان کلیدی: تحوالت ژئوپولتیک، تحوالت ژئواستراتژیک، سوریه، عراق

 

 مقدمه

از جملــه منــاطق حیــاتی و مــؤثر در معــادالت ژئوپولیتیــک جهــانی، منطقــة خاورمیانــه اســت. خاورمیانــه را مرکــز دنیــای قــدیم  

قـرار دارد. تحـوالت خاورمیانـه و خیـزش     جهـانی  « هارتلنـد »می دانند، مرکـزی کـه در دل آن منطقـة خلـیج فـارس، بـه منزلـه        

جریان اسـالم گرایـی در منطقـه، یـک چـالش معنـایی را موجـب شـده کـه اگـر آن را بـا آسـیب دیـدگی نظـم سیاسـی منطقـه                 

ای و جهانی و قدرت های بـزرگ نوظهـور در کنـار هـم قـرار دهـیم، ابعـاد بیشـتری از تحـوالت آشـکار مـی شـود. مهـم تـرین و               

سیاسـی جهــان معاصـر در ایـن منطقـه رقـم مـی خــورد و چـالش هـای مهـم ژئـوپلیتیکی از عوامــل            عمیـق تـرین بحـران هـای    

(. چشــم انــداز موجــود از 23، 1395شــکل دهنــده، تشــدید کننــده و تــداومگر بحــران در ایــن حــوزة جغرافیــایی اســت )گلــی،  

حـوزه سـوریه و عـراق(؛    یانـه ) خیزش های مردمـی، بیـانگر آغـاز تحـوالت و لـرزش هـای ژئـوپلیتیکی گسـترده در فضـای خاورم         

جغرافیـای سیاســی منطقــه را تحــت تــأثیر خــود قــرار خواهـد داد. هــدف اصــلی اســن پــژوهش، تبیــین کــدهای ژئــوپلیتیکی در   

عرصـة شــکل گیــری جغرافیــای سیاسـی نــو پدیــد خاورمیانــه و توجـه بــه نقــش آفرینــان و بـازیگران اصــلی ایــن صــحنه اســت.     

ــه ضــم   ــیّن آن اســت ک ــایی مب ــة نه ــوین،     نتیج ــوپلیتیکی ن ــای ژئ ــدرت در عرصــه ه ــال ق ــای اِعم ــا و ابزاره ــیوه ه ــر ش ن تغیی

ــد       ــای سیاســی جدی ــت بســیار ســختی در شــکل دادن جغرافی ــومتی، رقاب ــدل حک ــوان دو م ــه عن ــران ب ــه و ای کشــورهای ترکی

ــتراتژی         ــداف و اس ــش و اه ــدرت و نق ــای ق ــه ه ــک و پای ــای ژئوپلیتی ــی ه ــع، ویژگ ــت. در واق ــد داش ــه خواهن ــای خاورمیان ه

امنیتی و اقتصـادی ایـران و ترکیـه بـه گونـه ای اسـت کـه بـه اصـلی تـرین بـازیگران منطقـه خاورمیانـه تبـدیل شـده                 -سیاسی

هــای تــدوین شــده در سیاســت خــارجی آمریکــا دارای فصــل مشــترک  تــا زمــان ســقوط شــوروی دکتــرین 1947از ســال  انــد.
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المللــی در قالــب ژئوپلیتیــک و بــا در نظــر گــرفتن ســاختار  ینبودنــد و ارزیــابی صــحنه بــ« برخــورداری از ماهیــت ژئوپلیتیــک»

ــین ــا کمونیســم در ســه محــور   المللــی صــورت مــیدوقطبــی نظــام ب ــارزه ب گرفــت. در طــول دوران جنــگ ســرد اســتراتژی مب

کلیدی سیاست سد نفوذ، سیاسـت اقتصـاد بـازار و سیاسـت ثبـات سیاسـی دنبـال شـد. پایـان جنـگ سـرد و فروپاشـی شـوروی              

فــارس و المللــی بــود. تــا پــیش از حملــه آمریکــا و متحــدان آن بــه عــراق در جنــگ اول خلــیج ی در تحــوالت بــیننقطــه عطفــ

المللـی شـکل و ویژگـی آنارشـیک وسـتفالیایی داشـت امـا        نوین جهانی از سـوی جـورج بـوش پـدر، نظـم بـین      اعالم رهنامه نظم 

محـور از طریـق بـه خـدمت گـرفتن کثیـری از       ایی انسـانی پس از این واقعـه دولتمـردان آمریکـا بـه دنبـال نظـم نـوینی بـر مبنـ         

گـویم یـک قـرن آمریکـایی را در پـیش داریـم و نظـم نـوین جهـانی منـوط و وابسـته            مـن مـی  »گفت: نهادها بودند. بوش اول می

طلـب آمریکـا بـر محـور     کـاران هژمـونی  در زمـان بـوش دوم نیـز تصـمیم نومحافظـه     « هـای آمریکاسـت.  به رهبری، قدرت و ارزش

 (.31، 2010، 120)آلنساندری پیاده شدن این نظم ساماندهی شده بود. 

 ادبیات تحقیق

دار آمریکــا در نقــاط مختلــف دنیــا    هــای دامنــه رونــد تحــوالت جهــانی در دوران پــس از جنــگ ســرد و تــالش      

ــای آن را    نشــان ــن راهبــرد کــه ماهیــت و زوای ــرای جهــان اســت. در ای دهنــده پیگیــری راهبــردی مشــخص از ســوی آمریکــا ب

فهمیـد، آرایـش و سـازماندهی امـور جهـان      پـردازان آمریکـایی بخـوبی    تـوان از سـخنان و نظریـات رهبـران سیاسـی و نظریـه      می

فـرض رهبـران سیاسـی و صـاحبنظران ایـاالت متحـده ایـن بـود کـه          ها، نظریـات و منـافع ایـن کشـور اسـت. پـیش      براساس ایده

ــزرگ    ــن کشــور از نظــر سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و نظــامی ب ــرین قــدرت جهــان اســت،  در دوران پــس از جنــگ ســرد ای ت

ای و جهـانی و بـه   بایـد تمهیـداتی اندیشـیده شـود تـا از ظهـور رقبـای منطقـه         21برتـری در طـول قـرن    بنابراین برای ادامه این 

چالش کشـیده شـدن جایگـاه آمریکـا در سراسـر جهـان جلـوگیری شـود. بـدیهی اسـت بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف الزم بـود                 

شـد تـا بـا همـاهنگی آنهـا بـا اهـداف خـود،         ای داشـته با آمریکا برای هریک از مناطق و کشـورهای جهـان راهبـرد و برنامـه ویـژه     

                                                           
120 Alessandri 
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(. از جملـه منـاطق بسـیار مهــم در    69، 1398هژمـونی جهـانی مـورد نظـر خـود را بـه همـه منــاطق جهـان بگسـتراند )جمـالی،           

آســیا( ســنتی و آســیای مرکــزی و قفقــاز بــود کــه آمریکــا همســو بــا ایــن هــدف خــود،  غــربایــن راهبــرد، منــاطق خاورمیانــه )

کنتـرل ایـن منطقـه بـه کـار گرفـت.       را بـرای تعیـین ظـرف و چـارچوب مناسـب بـه منظـور تسـهیل        « بزرگ هخاورمیان»اصطالح 

متحــده در قالــب ایــن طــرح بـا شــعارهایی ماننــد مبــارزه بــا تروریسـم، گســترش دموکراســی، جلــوگیری از نقــض حقــوق   ایـاالت 

تـرل منـابع و مسـیرهای انتقـال انـرژی، تـأمین       بشر و بهبود اوضاع اقتصادی مـردم منطقـه، در تـالش بـود بـه اهـدافی ماننـد کن       

هـای آمریکـایی دسـت یابـد. ایـاالت متحـده آمریکـا بـه         جانبـه اسـرائیل و در نهایـت سـازگاری ایـن منطقـه بـا ارزش       منافع همـه 

دانـیم منـافع حیـاتی ایـن کشـور در      چند دلیل، منطقه خاورمیانه را جزو منـافع حیـاتی خـود تعریـف کـرده اسـت. چنانچـه مـی        

هـای فسـیلی   تـوان بـه وجـود منـابع سرشـار انـرژی      اسـت؛ از جملـه ایـن دالیـل مـی     از مرزهای جغرافیایی آن تعریف شده  خارج

کــه دارای اهمیــت  -الجیشــی و تنگــه مهــم هرمــزدرصــد ذخــایر نفــت دنیــا( در ایــن منطقــه، وجــود منــاطق ســوق  40)حــدود 

 در منطقـه، وجـود اسـرائیل در منطقـه و سـایر دالیـل      هـای آمریکـا   وجـود حکـام و کشـورهای همسـو بـا سیاسـت       -تجاری است

بنــابراین بررســی راهبــرد آمریکــا بــرای اشــاره کــرد و آنهــا را برشــمرد.  خودگفتــه توســط آمریکــا همچــون وجــود تروریســم و...

ر ، رئـیس اسـتراتفورد )یکـی از مراکـز مطالعـاتی موجـود د      «جـورج فریـدمن  »منطقه خـالی از لطـف نخواهـد بـود. همـانطور کـه       

ای آمریکـا تـا اوایـل سـال     گفتـه، راهبـرد منطقـه   « بلـوغ موازنـه قـدرت در خاورمیانـه    »ایاالت متحده( در مقاله اخیر خود بـه نـام   

تــوان مــواردی حضــور مســتقیم و جنــگ ســخت بــرای دفــاع از منــافع حیــاتی ایــن کشــور بــوده اســت؛ بــرای مثــال مــی  2000

هـای دائمـی نظـامی    هـای نظـامی و ایجـاد پایگـاه    عـراق، بسـتن پیمـان    همچون کمک نظامی آمریکا بـه عـراق در جنـگ ایـران و    

ــا    ــای هواپیم ــور ناوه ــتان، حض ــراق و افغانس ــه ع ــه ب ــه، حمل ــورهای منطق ــیجدر کش ــر در خل ــرد ب ــام ب ــارس و... را ن ــار و   ف )ک

یی در منطقـــه جنـــوب غـــرب آســـیا تعارضـــات ایـــدئولوژیک و ژئوپلیتیـــک همـــواره از نمـــود بـــاال (. 55، 2011، 121همکـــاران

ای و همگرایـی باشـد،   هـای منطقـه  گیـری ائـتالف  ای کـه ایـن منطقـه بـیش از آنکـه شـاهد شـکل       گونـه برخوردار بوده اسـت؛ بـه  

                                                           
121 Karr et al 
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ای شــکل گرفتــه اســت. در ایــن میــان ایــران،  ترکیــه، ســوریه و عــراق در طــول منطقــههــای امنیتــی درونحــول محــور چــالش

ــه ــاریخ و ب ــه ت ــان ب ــژه از زم ــذ وی ــدن م ــناخته ش ــمیت ش ــالش رس ــفویان، وارد چ ــط ص ــیعه توس ــه  هب ش ــی ازجمل ــای فراوان ه

مــذهبی در دوران بعــد در روابــط میــان طــرفین تــأثیر زیــادی داشــت.  ـ هــای ارضــی و مــرزی شــدند و مســائل هــویتی جنــگ

شـود کـه متغیرهـای ژئوپلیتیــک در آینـده روابـط عـراق و سـوریه         های هـویتی ایـن پرسـش مطـرح مـی     اساساً بر بنیاد درگیری

ــا لحــاظ متغیرهــای  نظــر مــی (. بــه97، 1397ه نقشــی خواهنــد داشــت؟ )فخــار، چــ ــا توجــه بــه تجربیــات تــاریخی و ب رســد ب

طـور  آمیـز خـواهیم بـود کـه بـه     هـای تـنش  ژئوپلیتیـک، شاهد نوعی نوسان در روابـط میـان عـراق و سـوریه در طیفـی از رقابـت      

سـی حـاکم در دو کشـور خواهـد بـود. پـژوهش حاضـر بـا اسـتفاده          هـای سیا قطع خود این امر تحت تـأثیر ایدئولــوژی و جریـان   

هـای تـاریخی پرداختـه و بـه     تحلیلی به تحلیـل ژئوپلیتیـک روابـط کنـونی عـراق و سـوریه بـر مبنـای تجربـه         ـاز رویکرد توصیفی

ری هـای طـوالنی دو  هـای قـدیمی نظیـر جنـگ    این نتیجه رسیده اسـت کـه کشـورهای عـراق و سـوریه هرچنـد از شـکل رقابـت        

اند، ولی ایـن رقابـت در شـکل نـوین ژئـوپلیتیکی بـه خـارج از مرزهـای جغرافیـایی هریـک از طـرفین سـرایت کـرده اسـت.               کرده

هــایی بــرای کنــد یــا جــایگزینهــایی کــه اخیــراً آمریکــا بــا اتخــاذ مواضــع چنــدپهلو بــرای راضــی نگــه داشــتن همــه مــیتــالش

ــاتوران منطقــه پیشــنهاد مــی  ــد قصــد دیکت ــا رخ دادن   کنــد و... مؤی ــن کشورهاســت ام ــر ای ــرای تســلط غیرمســتقیم ب آمریکــا ب

انگـاری آمریکـا   بینـی و سـاده  رسـد، چـرا کـه ایـن طـرز تفکـر نشـان از سـطحی        چنین اتفاقی نیز بعید و حتی محال بـه نظـر مـی   

ای وابسـتگی  وجـه حاضـر نیسـتند تـن بـه چنـین      انـد و دیگـر بـه هـیچ    دارد و مردم منطقه غرب آسیا، بخوبی آمریکـا را شـناخته  

کننــدگان بــه وضــوح قابــل مشــاهده اســت. لــذا ادامــه حضــور دهنــد. ایــن اعتقــاد، در میــان شــعارهای اصــلی معترضــان و قیــام

آمریکا در منطقه، چه به صورت نظامی و چـه بـه صـورت غیرنظـامی، چیـزی جـز رسـوایی بـرای ایـن دولـت بـه همـراه نخواهـد              

رود. البتـه آمریکـا دیگـر کـم کـم بایـد راه خـود را        آمریکـازدایی پـیش مـی   داشت، چـرا کـه اراده جمعـی غـرب آسـیا بـه سـمت        

مشخص کنـد کـه بـاالخره مانـدنی اسـت یـا رفتنـی. اگـر منطقـی برخـورد کنـد و رفـتن را انتخـاب کنـد، از ایـن بـه بعـد بایـد                   

وشــن کــرد و پاســخگوی گذشــته خــود در افکــار عمــومی دنیــا باشــد. چــون رخــدادهای اخیــر منطقــه، بســیاری از مســائل را ر  

ــه      ــم ب ــر ه ــرد. اگ ــده ک ــان زن ــز در اذه ــا را نی ــدامات آمریک ــوابق و اق ــاره س ــوش شــده درب ــوج بســیاری از ســواالت فرام ــم م رغ
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هـایی کـه قطعـا    هـای آن بکنـد. هزینـه   های مردمی، تصمیم به مانـدن بگیـرد، بایـد خـود را آمـاده پرداخـت تمـام هزینـه        خواسته

ل )یعنــی رفــتن( را بــه ایــن دولــت تحمیــل خواهــد کــرد. در آن صــورت دیگــر ایــن رســانند کــه راه اوشــرایط را بــه جــایی مــی

در ایـران رقـم خـورد، منطقـه را تـرک کنـد و ایـن چیـزی اسـت           57دولت مجبور است در انفعال تمام، ماننـد چیـزی کـه سـال     

 های انتخاباتی خود بدان اذعان کرده است.که دونالد ترامپ در تمام نطق

 ز عصر ژئوپلیتیک تا عصر ارزشیسیاست خارجی آمریکا ا

ــک نظــم       ــابع ی ــان را ت ــی، جه ــس از فروپاشــی سیســتم دوقطب ــاالت متحــده پ ــانی، ای ــوین جه ــه نظــم ن مطــابق رهنام

ای، هـای بـزرگ، منطقـه   کنـد کـه در آن آمریکـا تنهـا ابرقـدرت جهـانی بـوده و سـایر کشـورها بـه قـدرت           مراتبی فرض میسلسله

هـا طبـق نظریـات تکمیلـی دیگـری چـون پایـان تـاریخ         وند. در همـین حـال آمریکـایی   شـ ای تقسـیم مـی  متوسط، کوچـک و ذره 

ــرال       ــتم، لیب ــرن بیس ــم در ق ــم و کمونیس ــب فاشیس ــت مکات ــال شکس ــه دنب ــرد و ب ــاجنگ س ــد در پس ــد بودن ــا معتق  -فوکویام

ریخ بــه ســوی دموکراســی تنهــا نظــامی اســت کــه برتــری خــود را در نظــام جهــانی بــه اثبــات رســانده و از ایــن پــس، مســیر تــا

ــاقیگســترش دموکراســی در جهــان و افــول ســایر اشــکال نظــام  ــا همــین نگــاه مخالفــان  هــای سیاســی ب ــود. ب مانــده خواهــد ب

های دموکراسی غربی به عنـوان دشـمنان اصـلی تلقـی شـده و بـرای مقابلـه بـا آنهـا رهنامـه جدیـد مبتنـی بـر پیشـگیری               ارزش

بــه صــورت رســمی  2002. بــوش پســر در ســخنرانی خــود در جــوالی (14، 1396دســتی طراحــی شــد )علــی ســهرابی، و پــیش

در اکثـر قـرن گذشـته دفـاع از آمریکـا مبتنـی بـر دکتـرین بازدارنـدگی          »دسـتی در دفـاع را مطـرح کـرد و گفـت:      دکترین پـیش 

دیـر عمـل   و سد نفوذ جنگ سرد بود. در برخـی مـوارد ایـن اسـتراتژی هنـوز کـاربرد دارد. اگـر مـا منتظـر تهدیـد بمـانیم بسـیار             

وی در ادامــه «. ایــم... مــا بایــد مبــارزه بــا دشــمن را آغــاز کنــیم و بــا بــدترین تهدیــدات قبــل از ایجــاد آن مبــارزه کنــیم  کــرده

گــری یکجانبــه را در هــر زمــان و هرجــایی کــه آمریکــا تشــخیص دهــد، مــورد  دســتی در توســل بــه زور و اعمــال نظــامیپــیش

 16الملـل را بـه نفـع خـود تغییـر شـکل دهنـد. در قـرن         انـد نظـام بـین   ش کـرده هـای بـزرگ همیشـه تـال    تاکید قرار داد. قدرت

هــای بــومی را توجیــه کنــد. آمریکــایی شــمولی و عــدالت را مطــرح کــرد تــا پیــروزی و اشــغال ســرزمینمــیالدی اســپانیا جهــان
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قــرن نــوزدهم نیــز  ای خــود را مســتحکم کنــد. درفرانســه در قــرن هجــدهم موازنــه قــوا و مــرز را مطــرح کــرد تــا قــدرت قــاره 

طرفـی را مطـرح کـرد تـا بتوانـد منـافع خـود را بـه عنـوان قدرتمنـدترین کشـور بـه پـیش بـرد.               انگلستان اصـول اسـتعمار و بـی   

کشـورهایی کـه بـه آنهـا پنــاه     »و « حـامی تروریسـم  »بـوش پسـر هـم حـق دفـاع از خـود بـه صـورت گسـترده برابـر کشـورهای            

هـای  الملـل مبتنـی بـر خواسـته    گـذاری اصـولی بـود کـه بـر مبنـای آن حقـوق بـین        را مطـرح کـرد و بـه دنبـال پایـه     « دهندمی

آورد امـا  هـای زیـادی را فـراهم مـی    آمریکا تفسیر شود. کلینتون نیز مانند بـوش معتقـد بـود جهـان پـس از جنـگ سـرد فرصـت        

زمــان کلینتــون هــم  همچنـان محــیط خطرنــاکی خواهــد بـود کــه در آن آمریکــا بایــد فعاالنـه از منــافع خــود حفاظــت کنـد. در    

هـر زمـان بتـوانیم چندجانبــه    »گفـت:  گرایـی مطـرح بـود؛ مـادلین آلبرایــت وزیـر خارجـه کلینتـون در ایـن زمینـه مــی         یکجانبـه 

جمهـور اسـبق آمریکـا نیـز     رئـیس « ریگـان »گرایـی نظـامی معتقـد بودنـد.     ولی اطرافیان بـوش تنهـا بـه یکجانبـه    « کنیم.عمل می

ـ     ود. بـه تعبیـری سیاسـت بـوش پسـر در واقـع ادامـه سیاسـت کابینـه دوم ریگـان بـود. او نیـز             چنین سیاسـتی را اتخـاذ کـرده ب

تاکیـد فـراوان داشـت و بـه حـق دفـاع گسـترده از        « شـر »و « خیـر »خـارجی، بـر مرزبنـدی بـین     گرایی در سیاستضمن یکجانبه

گرایـی را  تـوان یکجانبـه  گفتـه شـد مـی   المللی برای آمریکـا اعتقـاد خاصـی داشـت. بـا توجـه بـه آنچـه         خود و به حقوق ویژه بین

(. در طـول یـک دهـه گذشـته     39، 1398به عنـوان وجـه غالـب سیاسـت خـارجی آمریکـا در آن دوران معرفـی کـرد )دریکونـد،          

در  2010اجتمــاعی بــوده اســت. آنچــه اواخــر ســال   -هــای سیاســیجهــان عــرب شــاهد افــزایش دامنــه اعتراضــات و اعتصــاب 

ــونس رخ داد، رویــدادی کــامالً ــه چشــم ت ــازه نبــود، بلکــه نمون هــای مشــترک موجــود در سراســر منطقــه  گیــری از نارضــایتی ت

گیــری واشــنگتن در قبــال تحــوالت کشــورهای منطقــه بــویژه عــراق و ســوریه اســت. آنچــه در ایــن میــان اهمیــت دارد، موضــع 

دهنـده پیچیـدگی   فاف آنهـا نشـان  گیـری شـ  هـا انتقـاد کـرده بودنـد، عـدم موضـع      ها از عملکرد این دولـت است. اگر چه آمریکایی

هـا بابـت   آسـیا بـود. بایـد گفـت نگرانـی کنـونی آمریکـایی       خـوانی تحـوالت منطقـه غـرب    و ابهام مساله و عدم توان آنها در صـحنه 

هـا در مناسـبات خـود بـا     هـا و هـم اروپـایی   های گذشته نادیـده گرفتـه شـده بودنـد. هـم آمریکـایی      هایی است که طی دههبخش

اجتمـاعی حاضـر در ایـن کشـورها را بـه حاشـیه رانـده         -هـای سیاسـی  هـای مـدنی و فعـاالن و جریـان    ه، گـروه کشورهای منطقـ 

کردنــد در دوران پسااســتعماری، بــه دلیــل پیشــینه سیاســی و فرهنگــی منطقــه، هــا تصــور مــیبودنــد. بــه عبــارت دیگــر، غربــی
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ق را فــراهم آورنــد. همــین مســاله باعــث شــده بــود تواننــد موجبــات تــداوم ثبــات در ایــن منــاطهــای اقتــدارگرا مــیتنهــا رژیــم

رهبران خودکامـه همـواره خـود را تنهـا آلترنـاتیو موجـود بـرای جلـوگیری از تـنش و روی کارآمـدن عناصـر افراطـی و معـارض              

دهنـده نـوعی پـارادوکس رفتـاری در سیاسـت خـارجی ایـن        هـا پـیش از هـر چیـز نشـان     غرب معرفـی کننـد. رویکـرد آمریکـایی    

هـای خـود را   خـارجی آمریکـا برنامـه   سـازان سیاسـت  بـال منطقـه اسـت. آنچـه مسـلم اسـت در وضـع کنـونی تصـمیم         کشور در ق

هــای نــاهمگون بـا سیاســت غــرب یــا  هــای منطقــه بـرای پیشــگیری از بــه قــدرت رسـیدن جریــان  مبتنـی بــر همراهــی بـا ملــت  

ه بـر مطـابق فـوق، تاکیـد دارنـد ایـن تحـوالت بـه         انـد. برخـی مقامـات غربـی عـالو     های اسالمی استوار کردهممانعت از رشد گروه

چــاپ « الحیــاه»ای کــاخ ســفید فــراهم آورده اســت. روزنامــه فرصــتی اســتثنایی بــرای تحقــق اهــداف خاورمیانـه  طـور ناخواســته 

جـه  از زبـان ویلیـام برنـز، معـاون وزیـر خار     « آمریکـا بـا خاورمیانـه جدیـد چـه بایـد کنـد؟       »ای بـا عنـوان   لندن، بـا انتشـار مقالـه   

حقیقت ایـن اسـت کـه مـن بـه تحـوالت خاورمیانـه بسـیار خوشـبینم... در عـین حـال، لحظـه مخـاطرات              »ایاالت متحده نوشت: 

ای گونـه آمــادگی و زمینــه انـد کــه پـیش از ایــن هــیچ  هـای انتقــالی در حـالی شــکل گرفتــه  بـزرگ فرارســیده اسـت، زیــرا دولــت  

هـای انتقـالی بـرای نیـل بـه موفقیـت بـرای سیاسـت خـارجی ایـاالت           نبرای فعالیت آنها مهیـا نشـده بـود. کمـک بـه ایـن جریـا       

وی سـپس یـادآور   «. متحده بسیار مهم اسـت، زیـرا آمریکـا از پایـان جنـگ سـرد تـاکنون تجربـه چنـین عملـی را نداشـته اسـت            

اهبـرد بایـد   هـا تعریـف کنـیم.این ر   مـا بایـد راهبـردی تعریـف شـده و تکامـل یافتـه را بـرای اسـتفاده از ایـن فرصـت           »شـود:  می

مبتنی بر رابطه مثبت آمریکا بـا مـردم منطقـه و حاکمـان آنهـا طراحـی شـود... اگـر نتـوانیم دسـتورالعملی صـحیح بـرای تعامـل              

(. برنـز سـپس بـا ترسـیم     77، 1396)رجبـی،  « ایـم... هـا بیـاییم، فضـا را بـرای تنـدروها مهیـا کـرده       همزمان بـا مـردم و حکومـت   

دهــد و تاکیــد جی ایــاالت متحــده را در مرحلــه کنــونی خاورمیانــه مــورد توجــه قــرار مــیخــارهــای سیاســتچنــد نکتــه اولویــت

نکتـه را در طراحـی راهبـرد آینـده خـود بـرای خاورمیانـه مـدنظر داشـته باشـد؛ کمـک کنــیم             4دولـت آمریکـا بایـد    »کنـد:  مـی 

بــرای رســیدن بــه بــازار آزاد کشــورهای عربــی بــه آینــده اقتصــادی خــود امیــدوار باشــند. توجــه کنــیم کــه کشــورهای عربــی را 

ــل        ــه عم ــرائیل مجــددا ب ــراب و اس ــان اع ــل می ــامل و کام ــلح ش ــراری ص ــرای برق ــاعی الزم ب ــانیم. مس ــاری رس ــانی ی ــد. جه آی

ــاالت متحــده در امنیــت منطقــه  زمینــه ــرای ادامــه نقــش مثبــت ای ــا شــورای همکــاری  هــای الزم ب ــط ب ــویژه تقویــت رواب ای، ب
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ــیج ــم و  خل ــا تروریس ــارزه ب ــارس، مب ــته     ف ــلیحات هس ــه تس ــران ب ــیدن ای ــوگیری از رس ــود جل ــاد ش ــالحی و   «ای ایج )الص

 (.120، 2014، 122همکاران

 تحوالت استراتژیک و ژئوپولیتیک عراق و سوریه

هـا در سـوریه یـاد    تـوان بـه عنـوان آخـرین ایسـتگاه حیـات تکفیـری       و منـاطق واقـع در حومـه آن مـی    « ادلب»از استان 

هـا کـه مـدت    یافتـه آن در دیگـر نقـاط سـوریه نیـز مسـتقر هسـتند، امـا تنهـا حضـور سـازمان           کرد. هرچند کـه عناصـر تکفیـری   

گـردد. درسـت بـه همـین دلیـل اسـت کـه زمـان         شـود، بـه اسـتان ادلـب و منـاطق اطـراف آن بـازمی       زیادی هم از آن سپری می

وزیـر سـوریه   نخسـت « یسعمـاد خمـ  »زیادی برای فـراهم شـدن مقـدمات انجـام عملیـات نظـامیِ آزادسـازی ادلـب صـرف شـد.           

اخیرًا بـا حضـور در پارلمـان ایـن کشـور، سـخنانی را در خصـوص ادلـب مطـرح کـرده اسـت. وی در جریـان سـخنرانی خـود در               

مقر پارلمان، به صورت رسـمی از آغـاز عملیـات بـزرگ آزادسـازی ادلـب خبـر داد. ایـن مقـام عالیرتبـه سـوری در ایـن خصـوص              

ـ  »تأکید کرد:  هـای تروریسـتی تکفیـری آغـاز شـده و بـه زودی ایـن اسـتان نیـز همچـون           ب از لـوث گـروه  عملیات آزادسـازی ادل

ــتان ــر اس ــد   دیگ ــد دی ــود خواه ــه روی خ ــات را ب ــش و ثب ــگ آرام ــوری رن ــای س ــرین 125، 1395)جــامی، « ه ــی از مهمت (. یک

فـق موسـوم بـه    هـای گذشـته میـان دولـت سـوریه و متحـدانش و معارضـان شـکل گرفتـه اسـت، توا          توافقاتی که در طـول سـال  

است. اما با این وجـود، تـاکنون شـاهد آن بـوده ایـم کـه ایـن توافـق بـه خـوبی اجـرا نشـده و آنگونـه کـه               « مناطق کاهش تنش»

شـود کـه بـه    شـناخته مـی  « سـوچی »رفـت موفقیـت آمیـز نبـوده اسـت. توافـق منـاطق کـاهش تـنش بـه نـام توافـق             انتظار می

ر حـال، از حمایـت جمهـوری اسـالمی نیـز برخـوردار هسـت. بـر اسـاس ایـن           شـود امـا در هـ   نوعی توافق دوجانبه محسـوب مـی  

بایسـت خلـع سـالح شـوند و مخالفـان مسـلحی کـه تروریسـت         هـای مسـلح سـوری مـی    توافق که در سوچی حاصـل شـد، گـروه   

 هـای افراطـی  هـای دیگـر ماننـد جبهـه النصـره و دیگـر گـروه       شـوند، تنهـا سـالح سـبک داشـته باشـند. امـا گـروه        محسوب نمـی 

تکفیـریِ القاعــده ای و ســلفی بایــد خلــع ســالح شــوند و از منــاطق درگیــری خــارج شــوند. ایــن بخشــی از مفــاد توافــق منــاطق  
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ــاران  ــک و همک ــنش اســت )بلن ــاهش ت ــوریه    36، 2013، 123ک ــراق و س ــه در ع ــه ترکی ــن اســت ک ــب ای ایســتگاه  12(. اصــل مطل

اتی ترکیـه و همچنـین نیروهـای مسـلح ایـن کشـور       نظارت بر توافـق منـاطق کـاهش تـنش ایجـاد کـرده اسـت. سـرویس اطالعـ         

ای بــه ایســتگاه نظــامی و اطالعــاتی در عــراق و ســوریه ایجــاد کــرده انــد. در داخــل ادلــب هــم منطقــه 12بــا همراهــی یکــدیگر 

تـا کیلــومتر بــه عنــوان منطقـه خــالی از تســلیحات معرفــی شـده اســت. یعنــی هــیچ نــوع     3کیلــومتر و عــرض  20تــا  15طـول  

اید در آن وجود داشـته باشـد. بـا ایـن حـال، ایـن مسـائل در مسـأله ادلـب تـا حـدودی رعایـت نشـده اسـت. عـالوه                تسلیحاتی نب

هــا ظــاهراً گــروه مســلح را تحــت حمایــت خــود قــرار داده انــد. ایــن  15بــر ایــن، ارتــش و ســرویس اطالعــاتی ترکیــه در ادلــب 

هـا زیرمجموعـه ارتـش    هـا نیـز مشـخص اسـت. تمـامی ایـن      القاعده ای نیستند اما سلفی و یا حتـی تکفیـری هسـتند و اسـامی آن    

گیرنــد. ارتــش آزاد ســوریه هــم تحــت نظــارت و ترکیــه ارتــش و ســرویس اطالعــات ترکیــه اســت. البتــه   آزاد ســوریه قــرار مــی

تحـت کنتـرل مشـترک آمریکـا و ترکیـه بـوده اسـت. امـا آمریکـا بـه نـوعی از ارتـش آزاد              2016ارتش آزاد سوریه قبالً تـا سـال   

هـای  هـای دیگـر فروختنـد و یـا بـه گـروه      هـای خـود را بـه گـروه    دادنـد، آنهـا یـا سـالح    ر کرد، زیرا افرادی را که آمـوزش مـی  عبو

تکفیــری ســلفی ملحــق شــدند. در نتیجــه ترکیــه درحــال حاضــر کنتــرل ارتــش آزاد ســوریه را برعهــده دارد و در عملیــات ســپر 

د حمایــت کــرد. ترکیــه بخشــی از نیروهــای ارتــش آزاد را بــه صــورت فــرات و پــیش از آن شــاخه زیتــون )عفــرین( از ارتــش آزا

نفـر نیـروی    250پلیس امنیتی و بخش دیگری را بـه صـورت نیروهـای عملیـات ویـژه درآورده اسـت کـه تعـداد آنهـا بـه حـدود            

صـورت   رسـد. ایـن نیروهـا هـم اطالعـاتی و هـم نظـامی هسـتند. عـالوه بـر ایـن، در عفـرین نیـز چنـین کـاری               عملیات ویژه می

هـزار نفـر از پناهنـدگان سـوری بـه ایـن منطقـه منتقـل شـده انـد. در ادلـب بـاز هـم               350گرفته است. تا بـه امـروز نیـز حـدود     

هــای مســلح تروریســتی تکفیــری کــه در منــاطق مختلــف پراکنــده بودنــد، توســط روســیه، چنــین مســأله ای وجــود دارد. گــروه

 90تـا   70ی دفـاعی مردمـی در ادلـب جمـع آوری شـدند. لـذا اکنـون بـین         ایران، حزب اهلل و ارتـش سـوریه و همچنـین نیروهـا    

هـا تحـت حمایـت ترکیـه قـرار دارنـد. البتـه        هزار نیروی مسـلح سـلفی، وهـابی و تکفیـری در ادلـب مسـتقر هسـتند. ایـن گـروه         
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دالیـل مختلفـی   هـای تروریسـتی هسـتند. آنهـا     آمریکا، انگلـیس، فرانسـه و آلمـان هـم مخـالف پاکسـازی منطقـه ادلـب از گـروه         

هـای روسـی یـک سِـری     دارند که دربـاره آن سـخن خـواهیم گفـت. درحـال حاضـر، ارتـش سـوریه بـا حمایـت هـوایی جنگنـده            

شــود کــه هــا در حــالی انجــام مــی(. ایــن عملیــات39، 1397کننــد )محســنی، هــای ادلــب را پاکســازی مــیروســتاها و شــهرک

کنـد.  هـای سـوری روسـی در ادلـب، منتشـر مـی      ات سـوئی را علیـه عملیـات   خبرگزاری آناتولی بـا انتشـار اخبـاری روزانـه تبلیغـ     

گویـد بـا ایـران و روسـیه در ادلـب هماهنـگ هسـتیم و از سـوی دیگـر، علیـه سـوریه چنـین جنـگ              یعنی ترکیـه بـه نـوعی مـی    

ی وهـابی و  هـای مسـلح ماننـد احـرار الشـام و نـور الـدین زنکـی کـه سـلف          دهـد. در جنـگ ادلـب، اکثـر گـروه     روانی را ادامـه مـی  

تکفیری هستند یعنـی ضـد شـیعی هسـتند، گروهـی از آنهـا متالشـی شـدند. جبهـه النصـره آنهـا را متالشـی کردنـد. بخشـی از               

های متالشی شـده بـه جبهـه النصـره پیوسـتند و بخشـی دیگـر بـه منـاطق تحـت کنتـرل ارتـش آزاد سـوریه و ارتـش               این گروه

درصـد از   80شـود، حـدوداً   دیـک مرزهـای ترکیـه آمدنـد. آنطـور کـه گفتـه مـی        ترکیه پیوستند. یعنی آنها به شـمال سـوریه و نز  

ادلب درحال حاضر تحت کنترل جبهـه النصـره اسـت. ترکیـه تحـت فشـار ایـران و روسـیه مجبـور شـد ایـن گـروه را در لیسـتِ              

خلـع سـالح کنـد. امـا     های تروریستی قرار دهد. ایران و روسـیه یـک سـال بـه ترکیـه فرصـت داده انـد تـا جبهـه النصـره را           گروه

کنـد. درهمـین حـال، ترکیـه نیروهـایی را بـه ادلـب        ترکیه به بهانه آسیب نرسیدن بـه غیرنظامیـان، از ایـن اقـدام خـودداری مـی      

اعــزام کــرده تــا اگــر ایــران قصــد داشــت از جنــوب و غــرب و شــرق بــه ایــن منطقــه نفــوذ پیــدا کنــد، آنکــارا دارای یــک جبهــه 

اشـد. یعنـی هـدف ترکیـه ایـن اسـت کـه ادلـب بـا همـین سـاختار و موقعیـت کنـونی حفـظ شـود و                بازدارندگی در برابر ایـران ب 

(. در اینجــا یــک مســأله مهــم ایــن 13، 1397نفــوذ ارتــش ســوریه بــه ادلــب و منــاطق شــمال ســوریه صــورت نپــذیرد )یــاری،  

هـای مـدافع   فـرات، یگـان  است که کسانی که قرار است در ادلـب خلـع سـالح شـوند، بـه کجـا مـی خوهنـد برونـد؟ یـا در شـرق            

خلق و حزب اتحاد دموکراتیک اگـر خلـع سـالح شـوند بـه کجـا بایـد برونـد؟ آیـا بایـد در منـاطق خـود بماننـد و در کنـار دیگـر                

خواهـد وارد منـاطق آنهـا شـده و آنجـا را پاکسـازی کنـد؟ در اینجـا ایـن مسـأله مهـم مطـرح             مردم زندگی کننـد یـا ترکیـه مـی    

یک عـراق و سـوریه در چـه عامـل و عـواملی نهفتـه اسـت. اوالً؛ جـاده مهـم و اسـتراتژیک دمشــق           شـود کـه اهمیـت اسـتراتژ    مـی 

هــای شــود. دومــاً اینکــه اســتان ادلــب روی اســتان الذقیــه و دمشــق تســلط دارد. یعنــی هــم بــه پایگــاه  حلــب از ادلــب رد مــی
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توانـد از مـدل   یـل ایـن اسـت کـه مـی     توانـد نیروهـای روسـی را تحـت فشـار قـرار دهـد. سـومین دل        روسیه تسلط دارد و هم مـی 

ایران اسـتفاده کنـد. ترکیـه بـه دنبـال آن اسـت تـا یـک نیـروی نیـابتی در ادلـب تشـکیل دهـد کـه روی دولـت دمشـق تسـلط                  

کنـد مرزهـای خـود در شـرق فـرات را امـن سـازد. دلیـل دیگـر آن          داشته باشـد. دلیـل دیگـر ایـن اسـت کـه ترکیـه تـالش مـی         

اشـتن نیروهـای سـازماندهی شـده در آینـده سیاسـی سـوریه تأثیرگـذار بـوده و قـانون اساسـی            خواهـد بـا د  است که ترکیـه مـی  

ای تحت تأثیر قرار دهد کـه منـافع آنکـارا تـأمین گـردد. موضـوع ادلـب مثـل شـاخ غـول تروریسـم اسـت. شـاخ              سوریه را به گونه

سـوریه حـل شـدنی نیسـت. ایـن       افتـد. تـا موضـوع ادلـب حـل نشـود، موضـوع       غول تروریسم بـا حـل موضـوع ادلـب اتفـاق مـی      

سیاست خارجی ترکیه که مبتنی بر تـوازن اسـت، بـه یـک اشـکالی برخـورد. در سیاسـت خـارجی متـوازن نبایـد نـه شـرقی بـود              

 (.50، 2006، 124و نه غربی )منسفلد و همکاران

 گیرینتیجه

نبـرد  »و « مـادر نبردهـا  »سـوریه تحـت عنـاوینی همچـون     « ادلـب »دانیـد از عملیـات آزادسـازی اسـتان     همانطور که مـی 

 8شـود. بسـیاری از کارشناسـان و نـاظران تحـوالت سیاسـی منطقـه معتقدنـد کـه نبـرد ادلـب، سرنوشـت جنـگ              یاد می« بزرگ

ترکیـه، سـوریه و   « ژئوپلیتیـک »کنـد. صـولت بیـان مـی دارد مـن بخـش اعظـم جنـوب ترکیـه را در          ساله سوریه را مشخص مـی 

شـود،  ر رأس آن ادلـب کـه بـه عنـوان یـک کاتـالیزور در بحـث سـوریه محسـوب مـی          کـنم. جنـوب سـوریه و د   عراق جستجو می

گیــرد. اول ژئوپلیتیــک مدیترانــه اســت. در مدیترانــه، ترکیــه عــالوه بــر اینکــه ایــران را مــی بینــد،  دو مســأله مهــم را در بــر مــی

وضــوع دوم بافــت قــومیتی در مشـاهده کــرده کــه از همــه مهمتـر، روســیه هــم بــه راحتـی بــه مدیترانــه راه پیــدا کـرده اســت. م    

جنوب سوریه اسـت. بـه ویـژه پـس از همـه پرسـی شـمال عـراق، یـک اتمسـفر هیجـانی در داخـل ترکیـه ایجـاد شـد و بـه هـر                  

گـردیم. چـه اتفـاقی افتـاد کـه در جنـوب       بـاز مـی   2011حال، ساختار سیاسـی ترکیـه یـک سـاختار متزلـزل شـد. مـا بـه سـال          

ترکیـه   2011رفـت، چنـین تحـوالتی رخ داده اسـت. تـا سـال       ملـی ترکیـه بـه شـمار نمـی     ترکیه که هیچگاه تهدید برای امنیـت  
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کردنـد، یـک کشـور پیـروز و الگومنـد در      طبق نظـر کارشناسـان خـارجی کـه در خـارج از ایـن کشـور بـه بهـار عربـی نگـاه مـی            

ین نبـود یعنـی حتـی تـا     کـرد. در داخـل ترکیـه، اینچنـ    داخل بهار عربی بـود کـه الگـوی جدیـدی بـرای خاورمیانـه تعریـف مـی        

اکــز وابســته بــه وزارت امــور کردنــد. کارشناســان مرسیاســت خــارجی ترکیــه را بــا باخــت غــرور آمیــز تعریــف مــی  2011ســال 

اتفـاقی کـه افتـاد ایـن بـود کـه        2011کردنـد. امـا سـال    خارجه ترکیـه دقیقـًا از همـین عنـوان باخـت غـرور آمیـز اسـتفاده مـی         

ه بـه هـم خـورد و عامـل آن، سـوریه بـود. علـت ایـن بـود کـه عـراق کشـوری بـود کـه پـس                تمام معادالت سیاست خارجی ترکی

از سقوط صدام تـازه از بحـران نجـات پیـدا کـرده بـود و هنـوز درگیـر بحـران بـود و بـه هـر حـال نظـام بـین الملـل و بـازیگران                  

بهـار عربـی شـد. وقتـی کـه سـوریه        بین المللی و فرامنطقـه ای هزینـه زیـادی داده بودنـد؛ در ایـن شـرایط سـوریه وارد موضـوع        

وارد بهار عربی شد یک جبهه شـیعی یعنـی ایـران، سـوریه و عـراق در مقابـل ترکیـه ایجـاد شـد. بنـابراین، دسترسـی ترکیـه بـه              

خاورمیانه مسدود شـد. اهمیـت و ضـرورت ُکردهـا افـزایش پیـدا کـرد. از سـوی دیگـر مسـأله داعـش و جبهـه النصـره نیـز بـود.                

د تـا ترکیـه بـا بـازیگران متعـدد اصـلی و مجـازی رو بـه رو شـود. پـس از آن روسـیه نیـز بـه مثلـث مـذکور                این مسائل باعث شـ 

هـا در داخـل ترکیـه نیـز افـزایش پیـدا کـرد.        پیوست و ترکیه اینجا تهدید علیـه امنیـت ملـی خـود را احسـاس کـرد. حساسـیت       

ین جنـوب ترکیـه را پاسـخ بدهـد. از سـال      خواسـت مطالبـات منـاطق کردنشـ    حـزب عـدالت و توسـعه خـود، مـی      2011تا سـال  

بینــیم کــه بــا بــازنگری در قــانون اساســی ترکیــه، ایــن اتفــاق نیفتــاد. ایــن موضــوعات، بخشــی از آن بــه خــارج از مــا مــی 2011

ترکیه کشـیده شـد و اتمسـفرهای شـمال عـراق در ترکیـه افـزایش پیـدا کـرد. بـدین ترتیـب، ترکیـه دیـد کـه عـالوه بـر اینکـه                  

در داخـل خـود ایـن کشـور، شـمال عـراق و همچنـین سـوریه بـیش از پـیش گسـترش پیـدا کـرده، مدیترانـه را                موضوع کُردهـا 

شـود. یعنـی ایـران، عـراق و سـوریه      نیز از دست داده است. مدیترانـه بـرای ترکیـه در واقـع یـک شـاهرگ حیـاتی محسـوب مـی         

هـایی کـه در داخـل ترکیـه     ا و تجزیـه و تحلیـل  شوند که ترکیـه بـه مدیترانـه دسترسـی نداشـته باشـد. تمـامی محورهـ        باعث می

هـای ترکیـه صـحبت    شـود حـولِ ژئوپلیتیـک اسـت. یعنـی وقتـی کـه بـا خـودِ کارشناسـان ترکیـه بـا خـودِ دیپلمـات              انجـام مـی  

داننـد؛  بینیـد کـه آنهـا علـت اینکـه اردوغـان از دوسـتی بـا اسـد وارد دشـمنی بـا آن اسـت را تحـوالت منطقـه مـی               کنید، میمی



 

260 

 

 

کــه بــرای ترکیــه بســیار غــافلگیر کننــده بــود. ایــن تحــوالت باعــث شــد ترکیــه در مقابــل بــازیگرانی قــرار گیــرد کــه   تحــوالتی 

 های ترکیه قادر به برخورد با آنها نبود.استراتژی
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آن بر امنیت ملی  تأثیرفارس و کشورهای شورای همکاری خلیج متحده آمریکا باژئواستراتژیکی ایاالتروابط 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 پورعزت اله عزتی، عزیزاله نصیرزاده،  مهدی نجاتی

 دانشیار جغرافیای سیاسی،  واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسالمی

واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسالمی  دانشیار جغرافیای سیاسی،  

 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستادآجا و دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی  دانشگاه تربیت مدرس

دار مکاتباتدانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی  دانشگاه تربیت و مدرس، عهده  

 چکیده

آن  سیاسی و امنیتی پی در پی در این منطقه،  یهاجهان است که بحران پولیتیکیمناطق ژئو ترینفارس یکی از مهمحوزه خلیج

افکنانه با توجه به سیاست های تفرقه اخیر یهابخصوص در دهه ترین مناطق ژئواستراتژیکی تبدیل کرده استرا به یکی از مهم

ترین مرکز فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی برای غرب مبدل متحده و پیگیری استراتژی نفت ارزان این منطقه را به بهایاالت

شورای همکاری  با کشورهای متحدهایاالت ژئواستراتژیک ی روابطتأثیرگذار کرده است.  پژوهش به دنبال تبیین، چگونگی

یحات را مورد فارس بر  امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران می باشدو در این باره دو متغییر حضور نظامی و فروش تسلخلیج

 بررسی قرار می دهد. تا چگونگی تأثیر متغییرها بر امنیت جمهوری اسالمی ایران مشخص شود.

گردآوری به شیوه کتابخانه ای، واقعی  یهاهست که اطالعات و داده (موردی –تحلیلی )روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی  

وتحلیل قرار گرفته و پس از تفسیر و ارزیابی، و وقایع جاری مورد تجزیه هاتیو پس از شناسایی و بررسی مسائل، شرایط وضع

 گیری شده است.نتیجه

فارس منجر به مشروعیت بخشی به حضور و ایجاد با کشورهای عضو شورای همکاری خلیجمتحده روابط ژئواستراتژیکی ایاالت

تیبانی از تروریسم، اجرای مانورهای نظامی با کشورهای نظامی متعدد در منطقه شده است و با اقداماتی چون پش هایپایگاه

شورای همکاری  افزایش میزان فروش تسلیحات خود گردیده است. کشورهای موجب منطقه، بحران آفرینی و برهم زدن توازن قوا
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امات بر امنیت ملی برداشته که این اقد گام مسیر امنیت تصنعی برون زا در ی ایران هراسیهااستیس تأثیرفارس نیز تحت خلیج

 بوده است. مؤثرجمهوری اسالمی 

 امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران –فارس شورای همکاری خلیج–متحده امریکا ایاالت –ژئواستراتژی کلمات کلیدی: 

  

 مقدمه

از گذشته تا  ایمنطقهفرا  بزرگهای قدرت برای ای العاده فوق راهبردی اهمیت دارای همواره فارسژئواستراتژیکی خلیج منطقه

 بزرگ هایقدرت حضور موجب ،(میالدی نوزدهم قرن اول نیمه تا هیجدهم قرن) امپریالیسم عصر در موضوع این. است اکنون بوده

کوچک  کشورهای . فروپاشی عثمانی و به دنبال آن شکل گیریگردیده است آسیا غرب منطقه در بریتانیا ویژه پرتقال،به اروپایی

در سایه قردادهای  های بزرگقدرت ژئواستراتژیاین منطقه و ژئواکونومی و بزرگ در منطقه، بیش از هر چیز متأثر از موقعیت 

 هست.سایکس پیکو و سور 

و در ادامه انقالب اسالمی و خارج شده ایران از چرخه  میالدی 70متحده بجای بریتانیا از دهه بعد از جایگزین شدن ایاالت

ی ایجاد شده تضادهاغرب و فروپاشی پیمان سنتو باعث تغییرات شگرفی در ساختار ژئوپلیتیکی منطقه به وجود آمد.  هایرتقد

گردید )حافظ  فارس با محوریت عربستان سعودیمتحده منجر به تشکیل شورای همکاری خلیجبین ایران اسالمی با تحریک ایاالت

 (1385:67نیا و رومینا،

به زعم  تنش و درگیری نظامی و دیپلماتیک( و) ینیآفرامنیتی سازی، ایران هراسی، بحران  با داردهمواره تالش  متحدهایاالت

بزرگ عالوه بر بقای رژیم  خاورمیانه نمودن زهیتئور و با مشروعیت بخشیدهخود را وجودی نامشروع  تهدیدات آنمدیریت  خود

 ( وشیعه و سنی)داخلی میان مسلمانان  یهایریمنطقه را از طریق درگ نفت خیز کشورهای انشقاق درصهیونیستی، تجزیه و 

 (1395، مرداد 35پژوهی، شماره . )ماهنامه نامه آیندهرا پیش ببرد اقوام

 هایدفاعی، افزایش چالش -نظامی  یهیدر منطقه، ازجمله نیاز به رشد و تقویت بن جمهوری اسالمی ایران اکنون شرایط ویژه

، %20خروج از برجام و از سر گیری غنی سازی اورانیوم با غنای  پس از ترور سردار قاسم سلیمانی، متحدها ایاالتموجود بنظامی 

به  کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی با افزایش فروش تسلیحات استراتژیکاعمال شده و  یهامیتحرشدن دایره  ترتنگ

خواهد بود.  مؤثر وری ترامپ بدون تردد بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایرانروز ریاست جمه نیآخرکشورهای منطقه حتی تا 

 فارس تغییر دهد.موازنه قوا را به نفع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و ممکن است
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ویژه فروش نظامی در منطقه خلیج فارس و به هایپایگاهمتحده نظیر حضور و ایجاد ژئواستراتژیکی ایاالت در این مقاله اقدامات

 مشخص را هست مؤثرفارس که بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران تسلیحات مدرن به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج

متحده و میزان هزینه کرد کشورهای خواهدنمود. نوید است با کمک اطالعات احصا شده مساعدت های نظامی ایاالت تبیینو 

، ایو فرا منطقه یامنطقه با دشمن یامقابله کارهایراهوف مشخص، نقاط ضعف دفاعی جمهوری اسالمی ایران شناسایی، موص

 عضو شورای همکاری ویژهمنطقه و به کشورهای با جمهوری اسالمی ایران امنیتی و نظامیابعاد برهم زننده موازنه  واحصاء 

 تر گردد.نمایان

ها در ها و ضعفتا ضمن الینحل ماندن مسئله تحقیق، کاستی شود، موجب اتی از این دستوضوععدم توجه به م ممکن است

متحده ایاالت ژئواستراتژی یتأثیرگذار چگونگی، از این رو الزم است مورد اغماض مسئولین قرار گرفته شود ملیحوزه دفاع و امنیت 

و نقش متحدین اصلی  اسالمی ایران با استفاده از منابع موثق تبیینفارس بر امنیت ملی جمهوری ژئوپلیتیکی خلیجدر منطقه 

اهداف تحقیق از بروز هرگونه غافلگیری در حوزه دفاعی جلوگیری تحقق ضمن شناسایی تا  امنیتی و دفاعی این کشور در حوزه

 به عمل آید.

حضور و فروش تسلیحات( ) متحدهاستراتژی ایاالتاقدامات و روابط ژئو تأثیر چگونگیگفت؛ تحقیق،بدنبال تشریح و تبیین  توانیم

 ملی جمهوری اسالمی بر امنیتفارس طور اعم وبالخص کشورهای عضو شورای همکاری خلیجبه فارسژئوپلیتیکی خلیج در منطقه

 تحقیق بدین گونه خواهد بود. سؤالایران است از این رو 

 اصلی: سؤال

 جمهوری اسالمی ایرانملی بر امنیت  چگونه فارسرهای عضو شورای همکاری خلیجمتحده با کشوروابط ژئواستراتژیکی ایاالت

 ؟استتأثیرگذار 

 :فرضیه

ی ایران هااستیس تأثیرفارس تحت متحده با کشورهای عضو شورای همکاری خلیجروابط ژئواستراتژیکی ایاالت رسدیمبه نظر  

از این  متحده در منطقه گردیده استتسلیحات و تجهیزات نظامی ایاالتمتحده باعث تداوم حضور و افزایش فروش هراسی ایاالت

، واگرایی  بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس  امنیتی سازی منطقه رو با برهم زدن توازن قوا نظامی، حمایت از تروریسم،

 امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران تاثیرگذاشته است. بر

 پیشینه( تحقیق:) اتیادب  -1-2
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 هسته بحث مؤلفنوسنده و  عنوان تحقیق ردیف

1 

امنیتی بر  یهاساخت مجموعه تأثیر

موردی  ی)مطالعه یاامنیت منطقه

 )فارسامنیتی خلیج یمجموعه

 

ابراهیم طاهری، 

 یامین؛ صادق

 بکیانی،

و پیامدهای  فارسخلیجبررسی الگوی امنیتی موجود در 

ارجی خسیاست  آن را در جهـت تـدوین لهامنیتـی حاصـ

 ایـران ه جمهوری اسـالمیویژ کشورهای منطقه بهت

2 

تحول جایگاه نفت و تسلیحات در روابط 

متحده و عربستان سعودی ایاالت

(2019-2009 

 

حسینی قربانی 

 مرادی و کریمی

افزایش فروش تسلیحات به عربستان و افزایش با مریکا ا

از  ها در این زمینه، نقش این کشور راوابستگی آن

بازار انرژی سوق دهد.  يکنندهمینفتی به تنظ يکنندهنیتام

ها هم با درک این موضوع که نیازمندی از سوی دیگر سعودی

حفظ امنیت کشورشان، و آمریکا به نفت در حال کاهش است 

با افزایش خرید تسلیحات از آن کشور و نمایش قدرت در بازار 

ی دیگر برای آمریکا و المللی انرژی، به دنبال ایجاد مزیتبین

 .باشندمتحده میجلب حمایت و تداوم اتحاد با ایاالت

3 
معضل ناامنی و واگرایی در منطقه 

 فارسخلیج

 

ابراهیمی، 

، ییشهروز؛ امرا

 منظر

اتب نیازهای مازلو، رامنیت، سلسله م ضمن تبیین مفهموم

مناسمب ی فارس و راهکارخلیجدر ایی و ناامنی رعوامل واگ

 منطقهبرای الگوی امنیتی مناسب ترسیم 

4 
استراتژی آمریکا و جایگاه ایران در 

 جنوب غربی آسیا منطقه
 اله عزتیعزت

امنیت اسرائیل، برقراری صلح بین اعـراب و اسـرائیل 

دسترسـی بـه منابع نفت، جلوگیری از تکثیر و توزیع 

، جلـوگیری از یاصالحهای کشتار جمعی و هسته

اقتـصادی و برقراری ثبات داخلی در جهت پیـشرفتهای مهـم 
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 چارچوب مفهومی و نظری تحقیق: -2

 چهارچوب مفهومی  -2-1

عناصر جغرافیایی  با ویژه استراتژی نظامیبه اسـتراتژی مابینیروابط ف یبررسـ ژئواسـتراتژیک به ژئواسـتراتژیک: -2-1-1

این تعریف بطور سنتی و ذاتی در حوزه نظامی و دفاعی قابل تفسیر  .تعریف دقیق ژئواستراتژی تابع حوزه تخصص است .پردازدیم

 یهایریگمیروی تصم، بر اثر عوامل جغرافیایی عبارت اسـت از مطالعه کی( ژئواسـتراتژ232:1396)حافظ نیا، و تبیین است.

نیز  یعزت اهللقدرتی. دکتر عزت یهااسـتیو جهانی، و سـ یامتقابل کشورها در ابعاد منطقه یهایها و اثرگذارسـیاسـی حکومت

)عزتی،  استو محیط جغرافیایی  هایاستراتژ نیژئواسـتراتژی در حقیقت علم روابط ب :کنندیتعریف م نیچننیژئواسـتراتژی را ا

1398 :10.) 

ها از سوی دولت ذهو متخ عبارت است از سیاست خارجی :تعریف شده است این چنیناستراتژی  ژئوست خارجی نیز سیا از منظر

 (232، 1396حافظ نیا ) المللی مبتنی بر عامل سرزمین و توزیع جغرافیایی قدرتهای بینو سازمان

عوامل راهبردی و جغرافیای سیاسی در یک ناحیه ای از جغرافیای سیاسی است که به مطالعه کنش متقابل ژئو استراتژیک شاخه

المللی است ژئواسـتراتژیک یعنی علم و هنرِ پیوند و بین های استراتژیک معطوف به حوزه امنیت ملیگیریتصمیم پردازدیخاص م

 (275 :1393 راد، انیکاوی نیا و)حافظ ی کالن جهان شمولهایاستراتژ بین الملل و جغرافیا سـیاسـتعوامل مبتنی بری هافعالیت

روابطی هسـتند که بین بازیگران سـیاسـی بر پایه سـیاسـت، جغرافیا و قدرت در مقیاس جهانی  روابط ژئواستراتژیکی: -2-1-2

(. جغرافیا نقشی بسـترسـاز را برای شکل گیری اراده سـیاسـی 362:1390حافظ نیا،) رندیگیمو حوزه امور نظامی و امنیتی شکل 

منافع خود و تحت کنترل نگاهداشتن تروریسم ازجمله عوامل 

 ".دلبستگی آمریکـا بـه ایـن منطقه هست

5 
تأثیر ایران هراسی در رقابت تسلیحاتی 

 فارساعضای شورای همکاری خلیج

زاده ناصر جمال

 محمد آقائی

بهدستآوردن منافع القــای هــراس از ایــران بــرای 
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کند و قدرت مبتنی بر وزن ژئوپلیتیکی بازیگران سـیاسـی نقش اصلی را در چگونگی و نوع روابط ژئواستراتژیکی تعیین مهیا میروابط 

. رابطه تعاملی مبتنی دهدیمطیفی از تعامل، سـلطه، نفوذ و رقابت را تشکیل  . روابط ژئواستراتژکی بر اسـاس سـطح قدرتکندیم

اسـت و در این نوع از رابطه بازیگران نگرشی مبتنی بر احترام را نسـبت به همدیگر دارند و در صورت  بر برابری نسـبی سـطح قدرت

ی ارابطه. رابطه سـلطه مبتنی بر نابرابری قدرت بین دو بازیگر سـیاسـی بوده و کنندیموجود منافع متضاد با همدیگر محتاطانه عمل 

 هستال اراده سـیاسـی اسـت. نفوذ منعکسـ کننده سـلطه و نتیجه نابرابری قدرت عمودی و یک طرفه از جنسـ اعمال فشار و اعم

ـ  ـ قدرت نرم و بصورت نامرئی بر اسـاس . گرددیماجتماعی بر فضاهای جغرافیایی اعمال  -ی فرهنگیهاگفتماناین نوع از رابطه از جنس

حافظ )پردازندیمگران بر اسـاسـ منافع متضاد با همدیگر به رقابت بوده و بازی هادولترابطه رقابتی مبتنی بر برابر نسـبی قدرت ملی 

 (. 492:1396نیا،

از کشورها و واحدهای سیاسی  یامنطقه ژئوپلیتیکی بخشی از سطح سیاره زمین و یا مجموعه منطقه ژئوپلیتیکی: -2-1-3

قضایی همجوار اعم از فضای خشکی یا آبی یا تلفیقی که بر اساس ترکیب عوامل سیاسی و جغرافیایی خاص دارای تجانس و هویت 

 :1396 ،فارس )حافظ نیامشخص و یا کارکردی مشترک بوده و از سایر مناطق و نواحی مجاور متمایز گردیده مانند منطقه خلیج

185) 

 اقتصادی و سیاسیمؤسسات  دارای معموالً که جغرافیایی ازنظر هم مجاورهای دولت و کشورها از گروهی از عبارتند منطقه 

 گیردمی شکل کارکردی و ساختاری حیث از متجانس جغرافیایی فضای یا منطقه یک پایه بر ژئوپلیتیکی منطقه باشندیم مشترکی

 (186 باردارشدن سیاسی منطقه جغرافیایی متجانس و عناصر مربوط به آن است )همانه ژئوپلیتیکی مستلزم منطق یابیهویت

گیرد و با بقای شئون و ابعاد زندگی انسان را در برمی تمامی ،عنوان یک مفهوم عامبه ،واژه امنیتامنیت و امنیت ملی:  -2-1-4

زنده  اتحیات و بقای انسان و موجود کنندهینتضمخورد. درواقع امنیت نفس و صیانت از حیات و موجودیت انسان پیوند می

 ،ی استـی و حیاتـباشند، و امنیت عامل تأمین این نیاز اساساست. همه موجودات در تقالی بقا و حفظ وجود و حیات خود می

 قا، حیات سالم،شود. امنیت بسته به متغیرها و عوامل مؤثر بر بموجود زنده تلقی می هر ترین آرمان انسان وت مهمـلذا امنی

بخش انسان موکول به تأمین است. به عبارتی حفظ وجود و حیات سالم و آرامش یانسان دارای ابعاد مختلف دغدغهیو ب یننشدل

همه نیازهای مادی و معنوی انسان است که در صورت عدم تأمین یا وجود نقص و تنگنا در تأمین آن، حیات سالم وجود انسان 

 (1399:152ی پور،گردد ). نجاتود و با تهدید روبرو میشبه چالش کشیده می

لوک است. بمجلس التعاون الخلیجی  عربی به( GCC) شورای تعاونی خلیج نام کوتاه :فارسشورای همکاری خلیج -2-1-5

و کشورهای عرب منطقه است که اعضای آن اهداف تجاری و اجتماعی  فارسخلیج ای شامل کشورهای پیرامونتجاری-سیاسی

میالدی و باهدف یکپارچگی اقتصادی و نظامی  1981 یمه 25در  فارسهمکاری خلیج شورای .کنندمشترکی را پیگیری می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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شش کشور عضو این شورا  .بود 2010تشکیل شد که ازجمله اهداف کشورهای عضو، رسیدن به واحد پولی مشترک تا سال 

 دارای فارسجنوبی خلیج  یهستند، این شش کشور حوزهعربستان سعودی، امارات متحده عربی، عمان، کویت، قطر و بحرین 

 درصد منابع نفتی و یک 40درمجموع  فارس خلیج کیلومتر مرز دریایی هستند. شش کشور شورای همکاری 3000 از بیش

میلیون جمعیت دارند که بیش از نیمی  50اند. این کشورها درمجموع راسر جهان را به خود اختصاص دادهچهارم منابع گازی س

 (Mohsin ،2009 :11تبار هستند )شان خارجیاز جمعیت

 چارچوب نظری -2-2 

وزه مطرح های مختلفی توسط اندیشمندان این حبرای تحلیل روابط بین الملل در عرصه سـیاست جهانی، مکاتب و نظریه

وتحلیل عنوان پارادایم غالب مبنای تجزیهاست. هر کدام از این مکاتب متناسب با تحوالت علمی، سیاسی و تاریخی بهگردیده

 هست. 125گراییهای قرن حاضر نظریه واقعترین نظریهو مهم نیترباسابقهرویداد و روندها قرار گرفته است. یکی از 

 گیریشکل( از آغاز 1392:138شود )، بلیس، میـیاست قدرت یاد س یشهیصورت مکتب اندها بهکه گاه از آن گراییواقع هاینظریه

 هانظریه سایر ناکامی قرن بیستم پس ازدر (79 :1394وام، قاست )بودهغالب سـیاست جهانی  یهینظر الملل،بینروابط  یرشته

 المللبینروابط  نظری يدر عرصه تریگیرگرایی حضور چشمواقع هاینظریه مللالبیندر تبیین و تحلیل رویدادها و تحوالت نظام 

صورت یک رویکردِ ین رویکرد بهاما استفاده از ا دنبال کرد؛را تا دوران باستان نیز  هانظریهمشی این خط توانمییافتند. اگرچه 

شد  المللبینروابط  ی وارد عرصه م 1940 ی و اوایل دهه م 1930 ی از اواخر دهه المللبینوتحلیل سـیاست نظری برای تجزیه

 (47 - 35: 1390مرشایمر،)

 گرایانواقع. کنندمی ارائه تدافعی گراییواقع و تهاجمی گراییواقع صورتبه را گرایینوواقع از برداشت دو حوزه امنیت ملی در

 نیروهای از ناشی را جنگ تدافعی گرایانواقع و است رخوردارب بیشتری اهمیت از هادولت برای نسبی قدرت که، معتقدند تهاجمی

 به و دانندمی صلیا هدف امنیت ملی را هادولت در این نظریه (Mearsheimer، 2006 :285. )دانندمی جامعه یک غیرعقالیی

 جان سوی از که گرایی تهاجمیواقع يهینظر نماید، تضمین طور پایداررا به آنان بقای که هستند قدرتی حدی از آن دنبال

 المللبین نظام رد هژمونیک جایگاهبه که است این هادولت يهمه نهایی هدف که است آن مدعی است، شده مطرح مرشایمر

 (.Mersheimer 2001: 21-12) هستند. بیشتر و بیشتر قدرت دنبال به همواره هادولت دیدگاه، این طبق. یابند دست

                                                           
Realism 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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توان گفت؛ دالیل انتخاب این چهارچوب برگرفته از ماهیت هژمونیک مبنای انتخاب شده در این پژوهش می در خصوص نظریه

متحده در منطقه با دارا بودن بیشترین پایگاه نظامی و نقش آفرینی در حوزه نظامی است. همانطور که اشاره شد طلبانه ایاالتتوسعه

 تهاجمی، گرایینظریه واقعدر  هست. المللبین نظام در هژمون به شدنتبدیل دولت یک نهایی در نظریه رئالیست تهاجمی هدف

 جهانی، هژمون تنها بـه شدنتبدیل یعنی هدف چهار رورا دنباله بزرگ هایقدرت گرایی کالسیک،واقع مفروضات قبول با مرشایمر

داند. در این ای، میهسته تفوق به دستیابی خـود و منطقه در نظامی موازنه بر تسلط جهان، ثروت از ممکن درصد بیشترین کنترل

 کافی اطمینان ضریب از کنندمی است، لذا تالش قدرت سخت و نرم باال بردن طریق از هژمونی و استیال ایجاد هادولت هدف نظریه

  .است دیگران زیان به موازنه خوردن هم بر معنای به قدرت افزایش این. شوند برخوردار خود بقای برای

 محیط شناسی -2-3

دقیقـــه طـــول شـــرقی از  25درجـــه و  56تـــا  48دقیقـــه عـــرض شـــمالی و  30درجـــه و  30تـــا  24فـــارس در خلـــیج

طریــق آن بــه دریاهــای   و از  دریــای عمــان  بــه تنگــه هرمــز  خلــیج توســط  نیــا .النهــار گرینــویچ قــرار دارد  نصــف

دارای بیشــترین مــرز آبــی مشــترک بــا      ایرانفــارس، کشــور آزاد مــرتبط اســت. از بــین کشــورهای همســایه خلــیج     

 .فارس استخلیج

ــاره  بحـــرین و قطـــر ،امـــارات متحـــده عربـــی ،کویـــت ،عربســـتان ســـعودی ،عـــراق ،عمـــان ،ایـــران کشـــورهای در کنـ

قـــرار  جغرافیـــای سیاســـی ایـــران فـــارس تمامـــاً درفـــارس هســـتند. در ایـــن میـــان ســـواحل شـــمالی خلـــیج خلـــیج

 آیدشمار میای مهم و راهبردی بهفارس منطقهخلیجدر  گاز و نفت به سبب وجود منابع سرشار .دارند

جهان را در خود جا داده است. در حال حاضر، به رغم اینکه  درصد از کل ذخایر نفتی شناخته شده در 64فارس قرب خلیج

 فارس متکی است، ولی این وضعیت در حال تحوّل بوده ودرصد از مصارف نفتی خود، به خلیج 41جهان فقط بری حدود 

درصد نیازهای نفتی خود  65متحده آمریکا اخیراً اعالم کرده است، جهان به زودی بری تأمین همانگونه که وزارت انرژی ایاالت

درصد از ذخایرگاز جهان را نیز در خود جا داده که پس از  30فارس وابسته خواهد شد. این منطقه غیر از نفت، قریب به خلیج

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
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%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%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2
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(.25: 1390، طاهری) .میزان ذخایر گاز در جهان استروسیه، دومین منطقه از لحاظ 

 

1399 نگارندگان :ترسیم  

ژیم صهیونیستی با یکی از عوامل مداخله گر و تعیین کننده در مناسبات ژئواستراتژیکی منطقه خلیج فارس رژیم صهیونیتی است. ر 

سئویت، سیاست های توجه به فلسفه وجودی خود و عقاید خاص در زمینه قلمروخواهی و ایدئولوژی حاکم، یا اتخاذ استراتژی احاله م

و اجرایی سیاست های ر واگرایی و امنیتی سازی بیشتر کشورهای منطقه هم سو نموده و در مواقع لزوم بازخود را با ایاالت متحده د

، رژیم انقالب اسالمی ایآرمانه انقالب اسالمی، با توجه به ماهیت ایدئولوژیک گیریشکلز زمان بی ثبات کننده محسوب می شود. ا

تلقی شده است.  لی جمهوری اسالمیبرای امنیت م و تهدید در منطقه خاورمیانهناامنی  هایمؤلفهعنوان یکی از صهیونیسـتی به

با آن برخیزد.  تقابلبه  مختلف، طرقر به سعی داشته تأثیدیده؛ میی خود ها رژیم، انقالب اسالمی را در تضاد با آرمان که اینازآنجایی

 هایجنبشیسـتی و موجب قدرتمند شدن مخالفان رژیم صهیون رژیم صهیونیسـتی، افزایش قدرت ایران در منطقه هایمقامبه باور 

 (74: 1399ور،نماید.)نجاتی پلطمه وارد می این رژیمموجودیت  بهکه  شد خواهدمقاومت فلسطین 

 عمتحده بر میزان و نومنظور قدرت نیافتن ایران اسالمی با مساعدت ها و معاضدت های ایاالتهمین راستا و به صهیونیستی دررژیم 

زی، و . . بی اعتبارسا ایران هراسی،) تهدیدات )سخت و نرم( خود در سالیان اخیر افزوده است . با استفاده از استراتژی های متناوب

 ,Haassفارس شده است )مانع هم گرایی، همکاری و ارتباط مسالمت آمیز بین ایران و سایر کشورهای شورای همکاری خلیج .(

2006: 61) 

 تحقیق:ی هاافتهی -3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
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 تریلیون یکمجموعاً  2018 در جهان نظامی هزینه دهدمی نشان 126سیپری به موسوم استکهلم صلح تحقیقات المللیبین موسسه

 معادل هزینه این سیپری، گزارش بر اساس. است داشته افزایش 2017 به نسبت درصد 2,6 که شد آمریکا دالر میلیارد 800 و

 داشته را جهان در نظامی هزینه میزان بیشترین همچنان دالر میلیارد 649 با آمریکا. شودمی نفر یک هر ازای به آمریکا دالر 239

 .127دهدمی نشان افزایش درصد چهار آن ماقبل سال به نسبت که است

 87 درمجموع ،2018-2014 و 2013-2009 زمانی بازه دو بین جنوب غربی آسیا کشورهای به عمده نظامی تسلیحات صادرات 

 آفریقا، و اقیانوسیه، و آسیا ،اروپا آمریکا، قاره در نظامی ادوات واردات فاصله همین در کهحالی در همآن است؛کرده رشد درصد

 کنندگاندریافت ترینمهم جنوب غربی آسیا منطقه کشورهای و اقیانوسیه، و آسیا کشورهای گذشته سال پنج در .استیافته کاهش

 فروشندگان دیگر اب خود فاصله متحدهایاالت میالدی 2018 تا 2014 هایسال بین دیگویم «سیپری" بودند. نظامی ادوات

 هایپژوهش المللیبین انستیتو» گفته به .استیافته افزایش درصد 36 آمریکایی تسلیحات صادرات. استکرده بیشتر را افزارجنگ

 اصلی کشور پنج درص در سعودی است. عربستانشده انجام آسیاجنوب غربی  به آمریکا صادرات درصد 52 «استکهلم صلح

 سوم جایگاه در نیز عربی متحده اماراتاست. آمریکای  یافزارهاجنگ اول مشتری کشور، این. دارد قرار نظامی ادوات واردکننده

جنوب غربی  ربیع کشورهای برخی توسط نظامی خریدهای افزایش دالیل ازجمله «سیپری"دارد.  قرار متحدهایاالت مشتریان

زونی استنلی، )است. کرده برآورد ریاض متحدان و قطر بین بحران و یمن در جنگ ایران، و کشورها این بین هاتنش را، آسیا

 (2019الکمن، 

 برای محلی به هاآن ایمنطقه پیمانانهم و غربی دولتمردان برخی اقدامات و هاباسیاست اخیر سالیان در آسیا جنوب غرب

 متحدانش و آمریکا ایمنطقه هایدخالت و تجاوزکارانه هایسیاست به هاآن همه پای رد که شده تبدیل نظامی و سیاسی هایتنش

 سخن هانزاع این درباره 1879 سال در آمریکا داخلی جنگ در آمریکایی اسبق نظامیان از 128شرمن ویلیامژنرال  .گرددمی باز

 محصوالت سودترین پر از یکی نظامی تجهیزات و سالح و است خوب کار و کسب برای جنگ. است جهنم جنگ: کرد بیان تاریخی

 .است سازی اسلحه بزرگ یهاشرکت برای

                                                           
  SIPRI -1  

 استکهلم صلح هایپژوهش المللیبین سراچه اینترنتی ایرنا به نقل از انستیتو - 127

William Sherman -3  
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 تضمین امنیتی، دفاعی،» همچون هاییبهانه با فارسخلیج منطقه ژئوپلیتیکی در ویژهبه تسلیحات فروش بازار در نماییقدرت

 از کاستن و آرامش برقرای به کمکی هیچ تنها نه یکم، و بیست قرن در هم آن «… و مسیر تردد سوختصلح، باز نگه داشتن 

 (65:1395قربانی،  خواهد افزود. سالح خریدارن داغ رقابت حرارات تنور به بلکه نخواهد کرد هاتنش

 تسلیحات و تجهیزات نظامی عنوان بازار فروشفارس بهبه خلیج آمریکا نگاه -3-1

 آسیاست غرب قهمنط بویژه جهان مختلف کشورهای به نظامی تسلیحات صادرات در آمریکا صدرنشینی بیانگر ارقام و اعداد هرچند

 از آسیا، غرب رد آن خریداران به اروپایی کشورهای سوی از نظامی تجهیزات و سالح صادرات میزان از شده منتشر آمارهای اما

 .دارد حکایت مختلف کشورهای نظامی صنایع میان شدید رقابت و بازار این رونقی پر

 را کشورها تسلیحات فروش و تولید میزان از دقیقی اطالعات نظامی، و خبری مختلف تارنماهای و هاسایت میان در وجوجست

 از هاآن سرشار سودهای و تولید میزان ماندن محرمانه برای جهان بزرگ نظامی صنایع تالش جز چیزی رویکرد این و دهدنمی

 تنها و کنندیارائه م خود تسلیحات صادرات و تولیدات جزئیات از محدودی اطالعات کشورها یبرخ .نیست جهان در هاافروزیجنگ

 اطالعات که استکهلم است صلح تحقیقات مؤسسه پردازد،می نظامی صنایع پرسود تجارت از یکساله آمارهای انتشار به که مرجعی

 است. 2014 تا 2097 دوران آمارهای به مربوط موسسه این گزارش نیآخر .منتشر و آوریجمع را جهان کشورهای واردات و صادرات

.  ایران عراق قطر کویت عربستان امارات عمان بحرین    

1997 290 1976 2336 18127 2455 1439 2063 3550 

1998 296 1758 4010 20862 2280 1439 1439 4417 

1999 325 1787 4222 18320 2286 1549 1549 7407 

2000 322 2100 5876 19964 2697 1327 1549 12452 

2001 335 2423 5798 21027 2686 1881 1549 15385 

2002 398 2488 5353 18502 2821 761 0 3360 

2003 464 2622 5834 18747 3131 785 0 3860 

2004 479 2974 6816 20910 3447 772 614 5335 

2005 486 3652 6602 25393 3509 888 1120 7213 
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2006 526 4030 7164 29481 3600 1066 1236 8546 

2007 989 4326 8460 25425 4119 1562 1942 8239 

2008 659 4617 11527 38223 4428 2318 2873 7608 

2009 762 7790 13836 41272 4206 1948 2968 7946 

2010 776 4895 17505 45245 4229 1877 3581 9478 

2011 878 6668 19182 48531 5393 2450 5905 11007 

2012 1018 6723 13432 56724 4728 2728 14727 18137 

2013 1236 9246 13432 67020 4338 3728 16897 14786 

2014 1335 9623 12422 80762 4841 3728 18868 15705 

         

2014تا  1997فارس از سال کشورهای حوزه خلیج :  میزان هزینه نظامی1جدول   
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 80762و  1997میلیون دالر در سال  18127های جدول فوق بیشترین  هزینه نظامی از سوی کشور عربستان سعودی با بر طبق داده

میلیون  15705 2014میلیون دالر و در سال  3550، 1997بوده است. بر اساس این جدول ایران در سال  2014میلیون دالر در سال 

، 2014میلون دالر و در سال  290تنها  1997دالر هزینه نظامی داشته است. در این بحرین کم ترین هزینه نظامی داشته که در سال 

نشان  2014تا  1997فارس از سال میزان هزینه نظامی کشورهای حوزه خلیج 1میلون دالر داشته است. حال در نمودار  1335

 شده استداده

2011-2008 
2007-

2004 
 کشورهای منطقه خلیج فارس

 ایران 2100 300

 عراق 2300 6700

 بحرین 500 400

 کویت 1000 3200

 عمان 2200 1700

 قطر 100 1000

 عربستان 23600 52100

 امارات 3100 17200

 یمن 400 500

 فارسکل کشور های خلیج 3050 75600

2014تا 1997از سال  فارسخلیج مقایسه هزینه نظامی ایران و کشورهای 2:جدول  
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Source: Based on “Chapter Seven: Middle East and North Africa,” in The Military Balance,  

 

ای فرا منطقههای فارس با قدرتبحث دیگری می توان به آن اشاره کرد میزان قراردادهای است که بین کشورهای حوزه خلیج

اشاره شده است که در آن میزان خریدهای  2014تا  2008و  2007تا  2004به دو بازه زمانی   3صورت گرفته است در جدول 

 صورت گرفته به میلیون دالر بیان شده است.

 کشور نام 2007-2004 2011-2008

 ايران 2100 300

 عراق 2300 6700

 بحرين 500 400

 کويت 1000 3200

 عمان 2200 1700

 قطر 100 1000

 عربستان 23600 52100

0

20000

40000

60000

80000

100000

تا 2004میزان قرار داد های خرید سالح به ملیون دالر در دو بازه زمانی : 2نمودار 

2014تا 2008و 2007

2011-2008 2007-2004
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 امارات 3100 17200

 يمن 400 500

 فارسخليج های کشور کل 3050 75600

تا  2008و  2007تا  2004دو بازه زمانی  فارس در: میزان مبلغ قراردادهای نظامی کشورهای منطقه خلیج3نمودار شماره 

2014 

 

Source: Richard F. Grimmett and Paul K. Kerr, Conventional Arms Transfers to Developing. 

 

بحرین 

134 
 نام کشور ایران امارات عربستان قطر عمان کویت

 امریکا 0 4039 2732 710 543 691 143
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 روسیه 129 670 0 0 0 101 0

 چین 281 0 33 0 0 0 0

28 49 615 182 2852 942 0 
عمده کشور های 

 پاییارو

 پاییدیگر کشور های ارو 0 692 1551 11 283 1 29

 سایر 0 221 279 4 3 0 14

 کل هزینه ها 410 6564 7447 907 1444 842 214

 فارس و ایران از کشورهای مختلفمیزان هزینه خرید تسلیحات کشورهای شورای همکاری خلیج : 4جدول

 

Source: Based on “Chapter Seven: Middle East and North Africa,” in  The Military Balance,  
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 فارس و ایران از کشورهای مختلف:  میزان هزینه خرید تسلیحات کشورهای شورای همکاری خلیج4نمودار

 

 

صورت گرفته است. بر طبق این آمارها،  4201تا  1997فارس و ایران از سال ب خلیجربین کشورهای ع یاسهیمقادر جدول. 

بوده است 15705میلیون دالر بوده است و در مقابل ایران،  113722، 2014فارس تنها در سال هزینه کل کشورهای خلیج  

 صادرات که ایگونه به شده تبدیل جهان نظامی دادوستدهای مرکز به اخیر سالیان فارس درخلیج دهدمی نشان جداول این بررسی

 کل درصد 35 منطقه، این تسلیحات صادرات ،2018 تا 2014 سال از شده طی مدت در. است یافته افزایش درصد 87 سالح

 .بود دنیا سطح در صادراتی هایسالح

 اروپایی کشور هفت ،2018 سال در جهان در تسلیحات صادرکننده بزرگ کشور 10 از سوئد، سیپری موسسه آمارهای طبق

 از درصد 33 سعودی عربستان. دارند قرار جهان در سالح بزرگ واردکننده 10 میان در آسیا غرب کشور سه همچنین. هستند

 .دارند قرار بعدی هایرده در درصد 11 با کدام هر نیز عراق و عربی متحده امارات و است کرده دریافت را تسلیحات این مجموع
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 افزایش برابر 2 آن، از پیش سال پنج با مقایسه در 2018 تا 2014 دوره در جنوب غربی آسیا منطقه در اسلحه فروش ،درمجموع

 همراه درصدی هشت رشد با 2018 تا 2014 هایسال طی در سنگین هایسالح صادرات سیپری، گزارشبر اساس  .است یافته

 87 و اندداشته دست در را جهان سالح عمده صادرات درصد 99 درمجموع سالح صادرکننده کشور 25 همچنین است؛ بوده

 .است شده صادر جهان نقاط دیگر به اروپا و شمالی آمریکای از تسلیحات این درصد

 درصد 36 آمریکا دهدمی نشان 2018 تا 2014 هایسال در سالح صادرات میزان مورد در موسسه این شده منتشر آماری جداول

. اندکرده خود آن از را دیگر درصد 5,2 چین و 6,4 آلمان ،6,8 فرانسه ،21 روسیه و دارد اختیار در را جهان تسلیحات صادرات کل

 توانسته مدت این در آمریکا. است کشور پنج این انحصار در جهان در تجهیزات و تسیلحات صادرات کل درصد 75 از بیش واقع در

 گزارش ایندر  .رسدمی کشور 98 به کشور این سالح صادرات دامنه. دهد افزایش درصد 6 را جهان تسلیحاتی بازار در خود سهم

 این در آمریکا. است شده ارسال آسیا غرب به 2018 تا 2014 هایسال در آمریکا صادراتی هایسالح درصد 52 که شده اعالم

 به تسلیحات صادرکننده ترینبزرگ به قطر، سالح درصد 65 و امارات سالح درصد 64 عربستان، سالح درصد 68 تأمین با مدت

 نظامی صادرات که است آن بیانگر نیز پنتاگون دفاعی امنیت همکاری آژانسگزارش  .است شده تبدیل فارسخلیج کشورهای

 .رسید دالر میلیون 660 و میلیارد 55 از بیش به میالدی 2018 مالی سال در آمریکا

 واردکننده هفتمین جهان، در نظامی تسلیحات کل واردات درصد 3,7 با 2018 تا 2014 دوره در امارات سیپری، آمارهای طبق

 خریدارترین بزرگ عربستان، از بعدامارات  .کند خود آن از را کشور این بازار درصد 64 توانسته آمریکا میان این در که بوده

 .است بوده دالر میلیارد 10 از بیش آن شده اعالم قراردادهای ارزش که آمریکاست از تسلیحات

 منتشر هاآن تسلیحات خرید میزان از دقیقی آمارهای که هستند فارسخلیج حاشیه کشورهای دیگر از بحرین و کویت عمان،

 خود بودجه از درصد 11,3 کویت و 11,8 بحرین ،26,3 عمان پادشاهی ،2017 سال آمارهای از سیپری گزارش طبق. است نشده

 .شودمی دالر میلیارد 17 به نزدیک که اندداده اختصاص تسلیحات خرید به را

 سبب زد، کلید یمن علیه بحرین و امارات همچون متحدانش از برخی با ساخته خود ائتالف یک تشکیل با عربستان که جنگی

 از ریاض زاییتنش البته. باشد متحدانش برخی و آمریکا نظامی صنایع برای درآمدی مبنع کشور سه این اخیر سالیان در تا شد

 منطقه تسلیحات بازار دامنه افزایش بر خود، با منطقه عربی کشورهای برخی کردن همراه و دوحه با روابط همه قطع طریق

 واردکننده ترینبزرگ به 2018 تا 2014 سال پنج طی در عربستان تا شده سبب عوامل مجموعه نیا .است افزوده فارسخلیج

 .شود تبدیل جهان در سالح
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 ریاض تسلیحات واردات کل درصد 68 توانسته و بخشیده رونق را خود نظامی صنایع ترامپ، آمدن کار روی با بویژه آمریکا البته

 کشورهای و است گسترده ریاض سوی از نظامی تجهیزات و سالح خریددامنه  .دهد اختصاص خوص به را شده اعالم مدت در

 دومین ریاض سیپری، گزارشطبق  .شودمی شامل نیز را … و اوکراین سوئد، اسپانیا، انگلیس، کانادا، چین، همچون مختلفی

 کل درصد 18 ریاض ،2018 به منتهی سال پنج در. آمریکاست از سالح خریدار نخستین و جهان در تسلیحات بزرگ واردکننده

 سالح واردات میزان 2018 تا 2014 هایسال در نیهمچن .است کرده خود آن از را( دالر میلیارد 9 حدود) آمریکا اسلحه فروش

 در انگلیس شده، اعالم آمارهایبر اساس  .است داشته درصد 192 رشد ،2013 سال به منتهی سال پنج مدت به نسبت عربستان

 این طبق. اندفروخته عربستان به سالح یورو میلیون 722 آلمان و یورو میلیارد 1,5 فرانسه یورو، میلیارد 3,8 از بیش 2018 سال

 سعودی عربستان سوی از شده، جهان در نظامی تسلیحات خریداری صرف 2016 سال در که دالری هفت هر از دالر یک گزارش،

 .دارد اختیار در را تسلیحات جهانی واردات درصد 12 ریاض درمجموع. است شده هزینه

 فارسفروش تسلیحات در منطقه خلیج برای ایفلسفه ی و ایران هراسی،نیآفربحران -3-2

 سبب هاآن خود سوی از فارسخلیج حوزه کشورهای امنیت نیتأم هزینه پرداخت بر مبنی او فلسفه و سفید کاخ در ترامپ حضور

 به عربستان به آمریکا یجمهورسیرئ ترامپ خارجی سفر نخستین در ریاض و واشنگتن نظامی قراردادهای ترینبزرگ تا شده

 طرف دو بین دیگر میلیاردی قرارداد چند تاکنون زمان آن از آنکه ضمن. شود بسته سال 10 مدت برای دالر میلیارد 110 میزان

 .است شده زده تخمین دالر میلیارد 15 حدود آن استقرار و تولید کل هزینه دفاعی سامانه مورد یک در فقط که منعقد

 8,1 ایمعامله و اندبخشیده سرعت را آسیا غرب در خود متحدان به سالح فروش سفید، کاخ دولتمردان بحث اخیر یهاسال در

 ایران» بر امارات و عربستان به مختلف حاتیتسل فروش در ترامپ دولتراهبرد  کنند،می دنبال ابوظبی و ریاض با را دالری میلیارد

 در تروریستی هایگروه از حمایت با همراه نزاع ایجاد و ابوظبی و ریاض بلندپروازانه هایبرنامه البته است؛ بوده معطوف «هراسی

 نظامی مسائل به مربوط تحوالت ترینتازهدر  .گیرند قرار متحدانش و آمریکا هایسیاست بازیچه کشورها این تا شده سبب منطقه

 در آمریکایی نظامی 500 استقرار با سعودی پادشاه تا شده سبب منطقه هایآبراه در مختلف هایتنش آمریکا، و سعودی میان

 .کند موافقت ریاض شرق در «سلطان ملک» هوایی پایگاه

 کشتیرانی امنیت نیتأم» تراشیبهانه در واشنگتن با همسویی و منطقه در انگلیس هایسیاست از حاصل هایتنش سو، دیگر در

 آنکه ضمن کند فارسخلیج روانه را «دانتلس 45 تیپ»بانام  خود ناوشکن دومین لندن تا شده سبب «المللیبین یهاآبراه در

 در کشتیرانی امنیت در انگلیس منافع از محافظت برای ایهسته زیردریایی یک اعزام» احتمال از کشور این هایرسانه برخی

 .دهند خبر «فارسخلیج منطقه
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کش نفت متحده در خصوص به شهادت رسانیدن سردار قاسم سلیمانی و توقیفتروریستی ایاالت اقدام با فارسخلیج در هاتنش

 زاییتنش فارس،خلیج منطقه در سفید کاخ رویه است؛ شده دوچندان ایرانی تفنگداران سوی از تنگه هرمز ای درکره وانگلیسی 

 است؛ خود نظامی صنایع رونق قولی به و تسلیحات فروش دامنه تداومباهدف  ایران هراسی و

های نظامی در های نظامی، دخالت در درگیریبیشتر روی رزمایش تأکیدهای هنگفت، واردات فزاینده تسلیحات، اختصاص بودجه

 ینظامایالت متحده در حال  کیبا تحرفارس گذارد که کشورهای عرب حوزه خلیجفارس هیچ شکی را باقی نمیمنطقه خلیج

در پنج سال اخیر بیانگر آوری دفاعی های نظامی، صنایع و فنمنظور توسعه پایگاهشده به دیباز تجدهستند. تالش جدید و  شدن

شدن به سازنده برخی و بخشی این است که کشورهای عرب منطقه که سابقاً خود مشتری تسلیحات بودند، اکنون در حال تبدیل

)گزارش تحلیلی، گروه فارس است. خلیج از تسلیحات گردیده و این امر حاکی از چرخشی در توازن ژئواستراتژیکی در منطقه

 (2 :1397امنیت،، 

 فارسخلیج کشورهای منطقه متحده باایاالت روابط ژئواستراتژیکی -3-3

میلیارد دالر  3متحده پس از پایان جنگ جهانی دوم به کشورها کمک مالی کرده است. رژیم صهیونیستی با دریافت ساالنه ایاالت

. با آغاز کنندیها قرار دارد. کشورهای دیگری چون مصر، اردن و... نیز مبالغ کالنی را دریافت مکنندگان این کمکدر رأس دریافت

 34بیش از  2005تا  2001اند. برنامه کمک نظامی پنتاگون از سال یافتهها گسترشمتحده علیه تروریسم این کمکجنگ ایاالت

متحده جمهور وقت ایاالتمیلیارد دالر افزایش یافت. بوش رئیس 5/  4میلیارد دالر به  5/  3ها از رقم یش یافت. این کمکدرصد افزا

میلیارد دالر اعالم کرد. بسیاری از کشورهایی که درگذشته از دریافت کمک  5/  4بیش از  2006ها را در سال میزان این کمک

متحده کنندگان کمک نظامی از ایاالتبه دریافت 2001سپتامبر سال  11ودند، پس از حادثه متحده محروم شده بنظامی ایاالت

میلیون دالر، پاکستان و افغانستان  127ازبکستان از این دسته کشورها بودند. اردن با افزایش  و شدن. افغانستان، پاکستانتبدیل

اند. الزم به ذکر است که کننده کمک نظامی بیشتری دریافت کردهباالترین کشورهای دریافتمیلیون دالر افزایش در رده 396با 

بولتن اطالعاتی، ). شوندیمتحده جزء کشورهای دموکراتیک محسوب نماین کشورها بر اساس معیارهای وزارت خارجه ایاالت

 (9 :1395معاونت اطالعات آجا، 

 فارسمتحده امریکا در منطقه خلیجها و حضور فیزیکی  ایاالتاهپایگ -3-4

دهنده اهمیت استراتژیک این مناطق در فارس نشانمتحده در خلیجهای ایاالتبررسی مختصر آمار امکانات نظامی در پایگاه 

تانک و واحدهای زرهی،  500 پایگاه نظامی با تجهیزات شامل 20متحده دارای حداقل متحده است. ایاالتایاالت یهااستیس

 شناسایی، جاسوسی، مانند مختلف مقاصد  فروند جنگنده و بالگرد برای 600فروند شناور جنگی،  25هفت سامانه پاتریوت، 
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متحده عربی، عمان و کویت  امارات بحرین، قطر، سعودی، عربستان در نظامیهای پایگاه اینهست.  ونقلحمل و گیریسوخت

 (360 :،1384جانسون )اند. شدهواقع

 ایران جمهوری اسالمی های نظامی آمریکا در پیرامونپایگاه اینفوگرافی وضعیت

https://www.rokna.net/ 

 فارسکشورهای شورای همکاری خلیج دالیل خریدهای تسلیحاتی  -3-5

کشورهای عربی منطقه به دلیل بافت خاص خود در سیاست و جغرافیایی با مشکالت عدیده مواجه هستند. ازنظر ساختار حکومتی 

اکثریت این کشورها دارای حکومتی مطلقه استبدادی هستند که ازنظر داخلی مشروعیتی ندارند و به روش پادشاهی مطلقه اداره 

های باثبات و مستحکم معرفی خود را دولت خواهندیو با خریدهای تسلیحاتی گسترده ماین کشورها به مدد پول نفت  شوندیم

اند که شدهتشکیل یهاتیکنند. از اهداف دیگر این کشورهای مقابله با تهدیدات داخلی است. بافت بسیاری از این کشورها از اقل

مرکزی تهدید خواهند بود، برای نمونه  یهاک برای حکومتها اندک مجالی پیدا کنند بدون شاند. اگر آنبازور سرکوب مهارشده

پلیسی،  یهااستیو یا به س کندیها را کنترل معربستان سعودی یک اقلیت بزرگ شیعه ناراضی دارد و باسیاست مشت آهنین آن

رشیان در منطقه رغم سرکوب شواشاره کرد یا کشور عمان علی توانیامنیتی دولت بحرین در سرکوب اکثریت شیعه بحرین م

نوعی از مخالفت را در این کشور دید و که به ییهاحهیال توانیظفار در چند دهه گذشته با همکاری دولت شاهنشاهی ایران هنوز م

این کشورها، یکی از عوامل مهم خریدهای تسلیحاتی  یاهای منطقهآتش زیر خاکستر است. اما از بعد سیاست خارجی رقابت

های تأثیرگذار وری اسالمی ایران با داشتن منابع انسانی و مالی گسترده و داشتن جغرافیای مهم یکی از قدرتگسترده است. جمه

گردد. اول، اختالفت دور برمی یهاها به گذشتهسابقه این رقابت دیآیحساب ممنطقه است ایران همیشه رقیب سنتی اعراب به
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های مذهبی مذهبی، ایران کشوری با جمعیت اکثریت شیعه است و کشورهای های عربی بافتی اکثریت سنی دارند و این رقابت

ها را تشدید کرده است. دوم، اختالفات نژادی و زبانی است که رقابت همیشگی عرب و عجم شاهدی بر این مدعاست. اما این رقابت

فارس در سالهای بعد از پیروزی انقالب و کمک تسلیحاتی یروزی انقالب اسالمی شدت گرفت. تشکیل شورای همکاری خلیجبا پ

ای تشدید کرده ها دانست. پیشینه اختالف ایران و اعراب را حضور نیروهای فرا منطقهبه عراق در جنگ تحمیلی را اوج این رقابت

 (1394برای مقابله با ایران  گزارش خریدهای سنگین تسلیحاتی)است. 

 وتحلیل:تجزیه -4

تا روابط کشورهای منطقه مداوم متشنج باشد و از این وضعیت  دینمایشدت تالش ممتحده کماکان برای حفظ منافع خود بهایاالت

، رفاه اقتصادی و سیاسی اننفت ارز فارس در معرض خطر قرار داردمتحده آنچه در خلیجبرداری نماید. ازنظر ایاالتبه نفع خود بهره

فارس محروم به منافع انرژی خلیج ارزن متحده و متحدان آن است اگر کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان از دسترسیایاالت

متحده احتماالً ورشکستگی و به دردسر افتادن متحدان و اقتصاد جهانی خواهد بود، به همین دلیل ابرقدرت ایاالت اشجهیشوند نت

 .باشندیفارس مخلیج درون ساخت انش درصدد محافظت از راهبرد حفظ بقا و از بین بردن امنیتو متحد

اخیر به خود  یهااز مجموع قراردادهای تسلیحاتی را در منطقه در سال یاعمدهسهم فارس، کشورهای شورای همکاری خلیج

عنوان یک تهدید برای این را به ا جمهوری اسالمی ایرانمتحده همواره تالش نموده تسو ایاالتاند. زیرا از یکاختصاص داده

ها را به خرید تسلیحات و تجهیزات غربی ترغیب نماید از سوی دیگر این کشورها تمایل ندارند که کشورها مطرح نموده و آن

مسابقه تسلیحاتی در ترین علل آغاز تنها قدرت برتر نظامی منطقه باشد.. درمجموع این شرایط از مهم جمهوری اسالمی ایران

به موارد  توانیتأثیرگذار هست که ازجمله م جمهوری اسالمی ایرانطور مستقیم و غیرمستقیم بر امنیت منطقه شده است و به

 زیر اشاره نمود:

 عمیق شدن اختالفات و  ارضیمنجر به افزایش ادعاهای  مدرنبه تسلیحات  ی شورای همکاریتجهیز این کشورها

 )امارات متحده در خصوص سه جزیره(گرددیمجمهوری اسالمی ایران علیه  تنش بادرنهایت افزایش مرزی شده 

 این  قوای نظامیتخصصی در  یهاافزایش مهارت شورای همکاری باعث به کشورهای  تسلیحات مدرن واگذاری

یک، فرماندهی نیروها، جنگ الکترون ٔ  و اقدامات درزمینه هاشرفتیبه پ توانیها مکشورها شده که ازجمله آن

توان رزمی کشورهای موصوف و... اشاره نمود. این فرایند منجر به افزایش  هوش مصنوعیها، سامانه هدایت موشک

 شده که تأثیر مستقیمی بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران خواهد داشت.
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  منجر  های واگرایی شده و شکاف ، باعث تعمیقایجاد فضای امنیتیعالوه بر   در منطقهتسلیحات  میزانافزایش

ای  های فرا منطقهای شده و بیش از گذشته خواهد شد. و این قدرتهای فرا منطقهبین قدرت جهانی یهاتنش به

در منطقه شده و  نیابتی هایجنگکردن ور شعله های مختلف و اندازی جنگاقدام به راه به خاطر منافع سرشار 

. این روند با امنیتی کردن داشته باشنددر پی  خود را ها تسلیحاتی و بهبود اقتصاد هاز سوی دیگر تقویت کارخان

نظامی  یهانهیخواهد داشت و ضمن باال بردن هز جمهوری اسالمی ایران ملیفضای جهان، تأثیر مستقیم بر امنیت 

نیز تحت تأثیر را   جمهوری اسالمی ایران )سیاسی اقتصادی و. . . (  سایر ابعاد امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

 .دهدیقرار م

  ویژه درزمینه بازاریابی تسلیحاتی و تولیدات دفاعی متحده راهبرد مهار و محدود کردن منافع ایران بهدولت ایاالت

که تأثیر مستقیم بر امنیت  دینمایمطور مستمر دنبال و هرگونه تعامالت در این زمینه را به جمهوری اسالمی ایران

 خواهد داشت. جمهوری اسالمی ایران اقتصادی

 نظامی موجب شبه یهامسلح غیردولتی در منطقه و واگذاری تجهیزات به گروه یهاجاد و متحد نمودن گروهای

ملی نیت کاهش ام درنتیجه وو افزایش اقدامات تروریستش  ها به داخل کشور افزایش قدرت نفوذ این گروه

 خواهد شد. جمهوری اسالمی ایران

 در منطقه عالوه بر بحث تأمین کنترل و حفاظت خطوط انتقال انرژی )نفت  متحدهایاالتهای نظامی توسعه پایگاه

طور مستقیم و غیرمستقیم بر ویژه رژیم صهیونیستی، بهو گاز( و کاال و تأمین امنیت متحدین خود در منطقه به

 .تأثیرگذار هست اسالمی ایران جمهوری ملیامنیت 

  

 پیشنهادها:گیری و نتیجه -5

 گیری:نتیجه  -5-1

 آزاد، هایآب به دسترسی و مناسب یعنی جغرافیای مهم شرط سه از ایران تهاجمی( گراییواقع) قیتحقنظری  رهیافت مبنا بر

است. و این  منطقه را برخوردار هژمون در بهبرای تبدیل شدن  انرژی، غنی منابع واسطهبه اقتصادی پتانسیل و زیاد جمعیت

 نماید. متحده را ممکن است در درازمدت در منطقه خلیج فارس با چالش وبه مرور زمان،  استحالههژمون ایاالت ،هاتیظرف

طورکلی حذف ایران از و به سازی و منزوی ایران هراسیدر قبال ایران مبتنی بر فارس خلیجدر منطقه  ،استراتژی آمریکاژئو

است و برای رسیدن به این مهم و تسلط بر منابع اقتصادی و موقعیت استراتژیکی منطقه از تمامی ابزار  ایمعادالت منطقه
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منطقه ثبات کننده در متعارف یک اقدام بی یهاتجارت سالح .کندیدیپلماسی و حتی نظامی در مقیاس گسترده استفاده م

  ن منظور تفسیر گردید.فارس بدیخلیج

به دنبال ایران هراسی،  فارسکشورهای منطقه خلیجبا  ژئواستراتژیکی خاص آمریکا با تداوم حضور خود در منطقه و ایجاد روابط

  .باشدمنطقه می  در ارتباط ایران با کشورها یزاو تنش اعتمادیبیایجاد 

تا  1997مورد بررسی) سالیاندر  کشورهای حوزه خلیج فارس، صادرات اسلحه به در تحقیقشده گردآوری یهابر اساس داده

.: دهدیسوم تجارت جهانی اسلحه را تشکیل مبیش از یکروند افزایشی داشته ودرصد افزایش داشته و در حال حاضر  87 ( 2014

لیحات وارد کرده و خرید تسلیحات در قیاس با هر کشور دیگری در جهان، بیشتر تس 2018تا  2014 یهاعربستان در سال

ترین فروشنده اسلحه در متحده بزرگسال پیش از آن افزایش داشته است. ایاالت 5درصد نسبت به  192سعودی در این مدت 

به خاورمیانه رفته و عربستان واردکننده  2018تا  2014 یهاو بیش از نیمی از صادرات اسلحه آن در سال رودیجهان به شمار م

 متحده در سراسر جهان بوده است.درصد از صادرات نظامی ایاالت 22

 یهاآمریکایی در منطقه در سرکوب یهاسالحنکته غیر قابل اغماض، موارد استفاده از سالح های  است بطوریکه کاربرد اصلی 

حمله ائتالف تحت رهبری عربستان به یمن  دراخیر  یهاو در سال سوریه، عراق بحرین،و نقض حقوق بشر ازجمله در  داخلی

 اند.شدهاستفاده

بخشی به حضور مشروعیت جمهـوری اسـالمی ایران،رزمی چهار هدف عمده، تضعیف توان  درای متحدهی ایاالتژئواستراتژ

 نفتی رهایهنگفت از کشو یها، دریافت پولفارس()شورای همکاری خلیجکشورهای متحد خود  توان رزمیتقویت  ای،منطقه

، و مسئله که در اینده نه چندان دور شاهد آن باشیم حضور رسمی ناوگان نظامی و موثر رژیم حاتیعربی در قبال فروش تسل

 صهیونیستی در معادالت آتی در منطقه خلیج فارس است.

آن دارد که منطقه در حال آمده است نشان از دستو کشورهای منطقه به متحدهایاالتدرمجموع آنچه در خریدوفروش سالح بین 

و سیاست های واگرایانه بین ایران با کشورهای منطقه اتشی است که از زیر خاکستری است که  است. باروتشدن به انبار تبدیل

 توسط رژیم صهیونیستی با هماهنگی با دنیای غرب در حال شعله ور شدن است.

برای و حتی روسیه   ایاالت متحدهرید سالح هرروز در حال مذاکره با کشورهای منطقه هرکدام به دلیل عقب نماندن از قافله خ 

منطقه است.. این امر  ساخته شده برای امنیت در فضای امنیتی  و خرید سالح جدیدتر هستند که این مهم همان معمای قدرت

طلبانه توسعه و ادعاهای هاشهیاند و شده نظامی و ، اقتصادیمختلف سیاسی یهادر عرصه یهاطورمعمول منجر به افزایش تنشبه

 قوت خواهد بخشید. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را در قبال منافع و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران 
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 پیشنهادها: -5-2

حاتی در راستای پایان بخشیدن به روند مسابقه تسلی توسط جمهوری اسالمی ایران اقتصادی دیپلماسیدر دستور کار قرار گرفتن 

سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی با  یهایدر مورد همکار هاتیکشورهای منطقه، از طریق رفع تدریجی انواع محدود

ها و اعتمادسازی مدت )رفع موانع و تهدیدات، استفاده از فرصتکوتاه یهافارس، در قالب طرحویژه حوزه خلیجکشورهای منطقه به

در دفاعی مشترک  یهامانیام همکاری دفاعی باهدف خروج بیگانگان از منطقه و ...( و بلندمدت )انعقاد پمدت )انجو ...(، میان

 جمعی(.امنیت دسته راستای ایجاد

 مشترک ارتقاء روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه با رعایت مصلحت، حکمت، عزت با تأکید بر منافع

  هراسی(ی ساختگی )ایرانهاینمودن شرایط الزم برای رفع نگران فراهم و زداییتنش جهت در حفظ برجام تالش

فضای منظور ایجاد به دوست و همسو درسیاست های دفاعی و امنیتیمنظور برقراری روابط نظامی و امنیتی با کشورهای تالش به

 متقابل اطمینان اعتماد و 

سازی علمی درراستای به منظور بستر تحقیقاتی مراکز ی معتبر وهادانشگاههای مراکز و مراجع علمی نظیر استفاده از ظرفیت

 گرایی و توسعه روابط چند جانبه علمی.هم

گرایی در عرصه بین توان رزمی در عرصه پدافندی براساس نظریه های واقعتقویت  مغفول نماندن مباحث توسعه و

 الملل.
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 فضای مجازی و نقش آفرینی در بحران های ژئوپلیتیکی

 ()مطالعه موردی کشورهای عراق و سوریه

 سید علی میرزایی-2، کیومرث فیروزی-1

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانکارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، 1-1

 کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران2-1

 چکیده:

با ظهور عصر ارتباطات و ظهور  کرده است کهبا مرور نظریات ارتباطی مخصوصاً نظریه دهکده جهانی مارشال مک لوهان که عنوان    

عناصر مکانی و زمانی در نوردیده خواهد شد. می توان اینگونه عنوان کرد که حوادث و رویدادهایی  ،های نوین ارتباطی رسانه ای تکنولوژی

تظره به وجود می آیند، که امروزه در جنوب غرب آسیا )عراق و سوریه( به وقوع می پیوند همواره با سرعتی برق آسا و ناگهانی و غیره من

در واقع استفاده از تکنیک ها و تاکنیک های فناوری اطالعات و ارتباطات از حالت خطی به حالت کروی تبدیل شده است. بهره برداری 

ع از فضای مجازی )سایبری( سرعت وقوع این تحوالت را افزایش داده است. مهمترین ویژگی این تحوالت غیر قابل پیش بینی بودن وقو

وقوع این  بینی های رسانه ای دنیا نیز از پیش ها و غول این رویدادها و تحوالت است به طوریکه حتی کشورهای دارنده این تکنولوژی

ابتکار عمل همواره در دست گروه های تروریستی قرار دارد هر زمانی که اراده  .بنابراین  با توجه به این شرایط جریانات ناتوان مانده اند

http://www.iie.com/publications/wp/wp09-1.pdf
http://www.sipri.org/databases/armstransfers
http://www.sipri.org/databases/armstransfers
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ی توانند قدرت نقش آفرینی خود را به رخ جهانیان بکشند و به ایجاد خشونت، رعب و  وحشت در هر نقطه از کره خاکی بپردازند م کنند

راحتی قادر خواهند بود کانون های بحران و درگیری را از کشوری به کشور دیگر و از نقطه ای به نقطه دیگر و از قاره ای به قاره ه و ب

جالب اینکه این حمالت در عین حال از شیوه سنتی جنگ های متقارن و کالسیک به حالتی نا متقارن تبدیل می دیگر انتقال دهند، 

شوند و به سرعت مرزهای فیزیکی کشورها و حاکمیت ها را درنوردیده و موجی از ترس و وحشت را در آسیا، اروپا، آمریکا و دیگر نقاط 

 می آورند.جهان بوجود 

واقع بازتاب این پیام خواهد بود که در هیچ کجای دنیا مرزهای فیزیکی توان مقاومت در برابر این حمالت تروریستی  وقوع این تحوالت در

 را نخواهند داشت به عبارت دیگر تهدید دیگر تابع هیچ حد و مرزی نیست.

ش آفرینی در بحران های ژئوپلیتیکی مقاله حاضر با روش کتابخانه ای و به شیوه تحلیل و توصیف محتوا به بررسی فضای مجازی و نق

می پردازد منطقه مورد مطالعه جنوب غرب آسیا کشورهای سوریه و عراق خواهد بود. اطالعات و داده ها از طریق منابع موجود شامل 

 کتب و مقاالت علمی معتبر تدوین و گردآوری شده است.

 وب غرب آسیا )خاورمیانه(، فضای مجازیبحران های ژئوپلیتیکی، تروریسم، جهانی شدن، جنکلیدواژگان:  

 

 مقدمه: -1

یکی از کانال هایی که می تواند به تبادل اطالعات درست و غلط قومی و قبیله ای کمک کند، پیشرفت سریع تکنولوژی های ارتباطی    

در جامعه امروز است این شمشیر دو لبه که هم آگاهی راستین را ارتقا می دهد و هم آموزه های دروغین را، یک لطف بدون حد و مرز 

است. این ویژگی بی حد و مرزی کمک شایانی به گروه های کرده به خانه ها شهرها و کشورها راه پیدا  وقفه است که با سرعتی بی 

 و بتوانند تروریستی کرده است که به وسیله آن قادر خواهند بود به سادگی و با صرف کم ترین هزینه با یکدیگر ارتباط برقرار کرده

 گذارند.بو در عین حال کمترین ردپایی از خود به جا  را اشاعه داده یل گرایانه  خوداطالعات تخ

استفاده از شبکه های اجتماعی نوین و ابزارهای اطالعاتی، در حوزه های متفاوتی به کمک تروریست های معاصر آمده است؛ از جمله 

ن زمان ممکن، آسان سازی انتقال برنامه ریزی های تشکیالتی، هماهنگی ها، تبادل اطالعات و دسترسی به یافته های موجود در کم تری

 ردیابی تسهیل در هماهنگی ها و عملیات ها حتی در حوزه های سخت افزاری مانند انفجارها و پنهان شدن از انظار ،و وسایل نقشه ها

 نمونه بارز از این ویژگی هاست.

بسیاری خواهد کرد و دست آن ها را حتی برای  قطعاً به توانمند سازی گروه های افراطی کمکاز سوی دیگر فضای مجازی و ارتباطات . 

تبلیغاتی که آرمان ها و فعالیت های آن ها این وجود با  .عضو گیری های نامحدود و تبلیغات گسترده در سطح جهانی باز خواهد گذاشت

را ترغیب به حمایت از آنان  در دور افتاده ترین کشورها و مناطق جهانی خواهد شد و با استفاده شیوه های تبلیغاتی مدرن عده زیادی
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های عملیاتی و امنیتی نیز از طریق شبکه های اجتماعی و ابزار مدرن کنونی  های نظامی و فراگیری مهارت . حتی آموزشمی کندخواهد 

 .به سادگی قابل اجراست

 د استفاده تروریستتوان انتشار رشهای ارتباطی و عدم توقف آن در آینده می  تکنولوژیو حتی لحظه ای  بنابراین با پیشرفت ساعتی  

خواهد  منجرم داشت، های اطالعاتی و ارتباطی به داخل توده مرد انال ها از این ابزار را نیز داشت. وسعت نفوذی که می توان توسط ک

افزایش داده و  تشد تشکیالت رادیکالیستی در آینده میزان دخالت و دسترسی خود را به سازمان و نهادها و جمعیت های مردمی متفاو

اف گروه های افراطی، محقق شده و اهد ی آنهااین گونه شناسایی جامعه هدف و اتخاذ مناسب ترین استراتژی ها با کم ترین هزینه ها برا

 جنگ های روانی، بسیج مردم و گردآوری اطالعات به سادگی و سرعت بیشتری انجام گیرد.

 

 بیان مسئله: -2 

همواره با سرعتی  حوادث بود نشانگر ان بود که در جنوب غرب آسیا به خصوص سوریه و عراق در جریان  یرا خحوادث و رویدادهایی که ا

فناوری اطالعات و  برق آسا، ناگهانی و غیرمنتظره به وقوع پیوسته و به سرعت از بین می روند. استفاده از تکنیک ها و تاکنیک های

 که حتی بطوری ،کرده است. ت وقوع این تحوالت را افزایش داده و غیرقابل پیش بینی ارتباطات و بهره برداری از فضای سایبر سرع

به عنوان مثال می توان  های رسانه ای دنیا نیز از پیش بینی وقوع این حوادث ناتوان مانده اند ها و غول کشورهای دارنده این تکنولوژی

العاتی و امنیتی این سل و دیگر نقاط اروپا اشاره نمود که دستگاه های اطپاریس، آمریکا، لندن، بروک که درهای  به حوادث بمب گذاری

اند و کلیه کشورهای  از پیش بینی و جلوگیری از موج حمالت تروریستی به اروپا و آمریکا نیز ناتوان ماندهدر آن مقطع زمانی  کشورها

تی قرار دارد و هر زمان که ابتکار عمل در دست گروه های تروریساروپایی را در بهت و حیرت فرو برده اند و در واقع می توان عنوان کرد 

 ان بکشند.که اراده کنند قادر خواهند بود در هر نقطه از جهان بحران سازی نموده و قدرت نقش آفرینی خود را به رخ جهانی

 سئوال تحقیق : -3

  باشد؟ ژئو پلیتیکی نقش آفرینچگونه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی می تواند درچالش ها و بحران های 

 : فرضیه های تحقیق -4

 رسد فضای مجازی  و شبکه های اجتماعی دربحران های زئوپلیتیکی می تواند تاثیر گذار باشد  به نظرمی

 روش تحقیق:-5
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ینی در بحران آفربا روش کتابخانه ای و به شیوه تحلیل و توصیف محتوا به بررسی فضای مجازی و نقش  شده کهدر مقاله حاضر سعی 

داده ها از طریق  منطقه مورد مطالعه جنوب غرب آسیا کشورهای سوریه و عراق خواهد بود. اطالعات و پرداخته شود وهای ژئوپلیتیکی 

 منابع موجود شامل کتب و مقاالت علمی معتبر تدوین و گردآوری شده است.

 بنیادهای نظری: -6

 :129بحران ژئوپلیتیکی   -1-6        

زیگران  سیاسی  برسرکنترل  فضایی  و با -های متشکل سیاسی   ان ژئوپلتیکی عبارت است از منازعه  وکشمکش های کشور ها و گروهبحر

رچشمه  ها و انواع مختلف  داشته و ازلحاظ کارکردی منجر به خروج سیستم بحران ها  س -وتصرف یک یا چند ارزش و عامل جغرافیایی  

 می گردند . ها یندهای فضای جغرافیایی وزیستگاه انسان آوضعیت عادی و فر اخالل دراز حالت تعادل و بروز 

 های زیر می باشند :  بحران های ژئوپلتیکی  دارای ویژگی از این رو 

ظیر مکان، فضا، موضوع و عامل بحران کنترل  مداخله و تصرف یک یا چند  ارزش جغرافیایی  اعم از طبیعی و انسانی است . ن الف :

 که سم، جزیره، تنگه جغرافیایی،ع معدنی، مردم ، اقلیت ها، زیارتگاه، بازار صادراتی، مسیر انتقال کاال، انرژِی، توریابموقعیت، آب، ابر، من

فیایی بحران به تفضیل  درفصل  مربوطه مورد بحث  قرار گرفته اند. پیتر هاگت جغرافیدان برجسته انگلیسی  سرچشمه های  جغرا

رانزیتی کشور محصور عوامل مزبور عبارتند از مسیر ت ویکند درمدل  نظری  درروابط  بین المللی را درقالب  یک مدل  تصویری بیان می

 مه  رودخانهکنترل سرچش  ،دریاچه مرزی درخط منصف  مستقر  ،تغییر مسیر رودخانه مرزی ،سیم آب در مرز در خشکی، تغییر خط تق

ی، ذخایر و مکان گروه  اقلیت  خارج از کشور  گروه  اقلیت  مستقر در مرز مشترک، کوچ نشینان، جدایی طلبی  اقلیت های داخل ها،

نی اعم از استراتژیک شیه  ماورای مرز نظیر  مجاورت پایتخت  بامرز مشترک، منابع معددارای کارکرد بین المللی، پتانسیل تهدید درحا

 و انرژِی، باروری مصنوعی  ابرها . 

وع بحران  ارزش زیرا موض ؛بحران ژئوپلتیکی از پایداری و تداوم نسبی برخوردار است  و به سادگی قابل حل و برطرف شدن نیست  ب:

 زمره  منافع ملی  و جمعی محسوب می گردند .  های جغرافیایی هستند که در

های سیاسی   بحران های ژئوپلتیکی هرچند شکل سیاسی به خود می گیرند ولی با نوع خاص  بحران سیاسی تفاوت می کنند بحران ج:

گیری منجر شوند و درها  بایکدیگر می باشند و ممکن است  به سردی روابط ، قطع روابط و حتی جنگ  عامل بروز تنش  در روابط دولت

 . 

در بحران های ژئوپلتیکی  الگوی مدخله ای  چند سطحی شکل می گیرد که سطوح مختلف بازیگران مداخله گر در بحران های  د:

سطح فرامنطقه ای ژئوپلتیکی  الگوی مدخله  -3سطح منطقه ای  -2مدعیان و طرفهای مناظره  یا سطح محلی   -ژئوپلتیکی عبارتند از  ا
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مدعیان و طرفهای  -چند سطحی شکل می گیرد که سطوح مختلف بازیگران مداخله گر در بحران های ژئوپلتیکی عبارتند از  اای  

سطح سازه ای یا  سازمانهای منطقه ای   -5سطح جهانی و کروی -4سطح فرامنطقه ای  -3سطح منطقه ای  -2مناظره  یا سطح محلی  

 (.130-126: 1390امنیت )حافظ نیا، و جهانی  نظیر  سازمان ملل و شورای 

 فضای مجازی: -6-2

راین برای (. بنابBell,2010,98ها و افراد مختلف ارایه شده است )برای واژه فضای مجازی تعاریف متعددی از سوی سازمان

ررسی سایر مفاهیم ببه  که در ابتدا به ارایه تعریفی مفید از این اصطالح دست یافت و سپس در ادامه استبررسی فضای مجازی نیاز 

 مرتبط با فضای مجازی پرداخت. 

( اقتباس شده است κυβερνήτηςمی آید که از عبارت یونانی ) 130ترکیب اولیه اصطالح فضای مجازی از عبارت سایبرنتیک

(en.wikipedia.org,2011که در زبان انگلیسی با عبارت .) هایgovernor,pilot  مترادف گرفته شده است و به معنای

 باشند.فرماندار و رهبر می

های کامپیوتری ای الکترونیک میان شبکهارایه شده است: واسطه و در دایره المعارف آزاد بدین شرح تعریف 131اصطالح فضای مجازی

 (. thefreedictionary,2012پذیرند )الین در آن صورت میاست که ارتباطات آن

توسط ویلیام گیبسون مورد استفاده قرار گرفت،  132ای مجازی برای اولین بار در داستان علمی تخیلی ولگرد مجازیاصطالح فض

اثرجان.ام فورد تشریح  134هاورنر وینگ و ناول شبکه فرشته 133های حقیقیهرچند این مفهوم مدتی پیش از آن در داستان کوتاه نام

 (. hill,2009شده بود )

وان کارکرد دو موضوع را که خاص مدرنیسم هستند را مشاهده نمود؛ استفاده روزافزون از فن آوری و روی تدر فضای مجازی می

باشد اما های نوین ارتباطی میآوریهای اجتماعی. هرچند فضای مجازی مرهون گسترش استفاده از  فنآوردن مردم به فعالیت

چنانکه براساس  شود  های اجتماعی کاربران اینترنت هویت می ایه فعالیتنظرانی که بر این باورند فضای مجازی در سهستند صاحب

گردد تا پیاده سازی فن آوری، در های اجتماعی تعریف میاستار و فارمر فضای مجازی بیشتر به وسیله ایجاد تعاملنظر مورنینگ

دهد: شاخصه مرکزی فضای مجازی این می نظر آنان واسطه کامپیوتری در فضای مجازی مجرای ارتباطی مردم واقعی را افزایش

-ardripنماید )گیرد به همراه توانایی تاثیرگذاری و نفوذ بر روی یکدیگر فراهم میاست که محیطی را که تعدادی مشترک را در می

Fruin and Montfort,2003.664توان ی(. نفوذ و تاثیر متقابل افراد را بر روی یکدیگر در چارچوب زندگی اجتماعی فرد م
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: 1386گیرد )ریویر،تعریف نمود. نفوذ، نوعی رابطه است که باهدف ایجاد تغییر در رفتار دیگری به وسیله یک فرآیند ارتباطی انجام می

های مخالف، شهروندان خاموش و حتی تحت فشار قرار دادن طرف مقابله منازعه که تواند تغییر نظرِ اندیشه(. این تغییر رفتار می32

ها، ها توسط مخالفان حکومتهای کاربرد گسترده رسانهند دولت و یا حکومتی خاص باشد، را شامل گردد. از اولین نمونهتوامی

های ارتباطی پیام خویش را به حرکت مسلحانه گروه زاپاتیستا در اوایل دهه نود میالدی بود که سعی کردند با استفاده از رسانه

 (.108: 1385نند )کاستلز،صورت مستقل به گوش جهانیان برسا

 تروریسم: -6-3

به معنای ترساندن و وحشت است و در عربی معاصر از لغت ارهاب برای معادل آن استفاده می  135واژه ترور از ریشه التین ترس

 شود. 

مان یافته علیه مردم سازگروهی  مفهوم تروریسم به معنای استفاده غیرقانونی یا بهره گیری تهدیدآمیز از نیرو یا خشونت فردی و یا

براین تروریسم عبارت ها، اغلب به دالیل ایدئولوژیک یا سیاسی. بنا یا دارایی آنها به قصد ترساندن یا مجبورکردن جوامع و حکومت

ان یا ایجاد است از تهدید یا استفاده از خشونت اغلب بر ضد شهروندان برای دستیابی به اهداف سیاسی برای ترساندن مخالف

اربایی و آدم عمومی در این چارچوب، تروریسم شامل فعالیت هایی چون آدم کشی، بمب گذاری، کشتار بی هدف، هواپیم ضایتینار

 (.Baylis & Smith ،2005 p. 481می شود ) نیز ربایی

 :شبکه های اجتماعی -6-4

ماعی مرکب از است که در آن سازه های اجتی جدیدی را با عنوان شبکه های اجتماعی شکل داده ا اینترنت و فضای مجازی پدیده

بکه در قالب هویت یند اجتماعی شدن اعضای شآافراد مختلف جهان شرکت دارند و قادر به تعامل و ابراز نظر و مشارکت فعال در فر

د در قالب این اننجدیدند؛ به عبارتی نقش اصلی این شبکه ها برقراری ارتباط میان افرادی است که پیشینه هویتی دارند و می تو

دیدی کسب کنند شبکه ها برقراری ارتباط میان افرادی است که پیشینه هویتی دارند و می توانند در قالب این شبکه ها هویت ج

ن فضا و اتفاقاتی که (. به طور کلی شبکه های اجتماعی فضایی متمایز با فضای واقعی را ایجاد می کنند که ای27: 1390)حافظ نیا، 

 (17 :1382 افتد قادر است تا تأثیراتی را بر فضای واقعی بگذارند. )ماه پیشانیان،می در داخل آن

ختی هنری است ای با شکوه از چاپ، صدا و تنوع زیبایی شناشود که مجموعهفرهنگ معاصر با تکثیر تصاویر ماشینی شناخته می

تماعی شبکه های اج (.21: 1390ن و فضای اینترنت و سایبر، که ما در پیدا کردن راه خود در این جنگل نمادین سرگردانیم. )جوانا

ا ر و صدانتقال تصوی پایگاه هایی هستند که با استفاده از یک موتور جستجوگر و افزودن امکاناتی چون چت، پیام رسانی الکترونیک،

 ای روابط فردی و گروهی فراهم می آورند. امکان ارتباط بیشتر را در قالب شبکه
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اجتماعی مجازی در بعد روانی به انعطاف پذیری هویتی و شکل گیری هویت های مجازی جدید منجر می شود و در شبکه های 

 هاگروه و افراد سیاسی مشارکت کاهش و سیاسی اطالعات اشاعه ملی، هایدولت تضعیف اطالعاتی، –بعد سیاسی، فناوری ارتباطی 

نوعی فضای  ها، رسانه این واسطه به. گذارند می تأثیر آن بسیج و عمومی افکار بر اجتماعی هایشبکه(  17 همان،) دارد همراه به را

گیرد و بسیاری افراد بی آنکه یکدیگر را ببینند و تبادل نظر کنند، مانند همدیگر فکر و در نتیجه مانند یکدیگر عمومی شکل می

 (18، 1390کنند. )احمدی، عمل می

شوند. کنند بلکه خود به فضایی سیاسی تبدیل میای سیاسی عمل نمیتنها به عنوان وسیلههای اجتماعی در چنین حالتی، شبکه

ها، اعتراضات، دهند که روش های سنتی بیان اعتراضات خود همانند راهپیماییها میهمچنین این شبکه ها این امکان را به جنبش

ا با روش های نمادین جدید ترکیب کنند. بر همین اساس این جنبش ها ها رتر به کار برده و آنشعارها و استفاده از نمادها را آسان

 (.19دی بیشتری برای جذب طبقه جوان جامعه و شکل دادن به افکار عمومی دارند )همان، نتوانم

ایشان شبکه اجتماعی، سایت یا مجموعه سایت هایی است که در آن کاربران می توانند خواسته ها، دلبستگی ها، اندیشه ها و کاره

را با دیگران در میان بگذارند. شبکه های اجتماعی محل گردهمایی صدها میلیون کاربر اینترنت است که بی توجه به مرز، زبان، 

جنس و فرهنگ به تعامل و تبادل اطالعات می پردازند. شبکه های اجتماعی به مجموعه ای از وب سایت های مبتنی بر فناوری 

یت ایجاد شبکه و ارتباطات مجازی تعاملی در فضای سایبر به اثرگذاری بر سایت های رسمی می پردازند. وب گفته می شود که با قابل

 (.17: 1390این شبکه های اجتماعی امکان شبکه سازی گسترده در اینترنت را پدید آورده اند )کیا، محمودی، 

و به اشتراک گذاری محتوا هستند، به وجود آمدند تا جایی  شبکه های اجتماعی که مبتنی بر تعامل کاربران در ارتباط گیری، تولید 

که مجموع کاربران معروف ترین شبکه های اجتماعی اینترنت به بیشتر از یک میلیارد کاربر رسیده است. برخی ظهور و بروز این 

ی بر این باورند که در پس راه ها را کامالً طبیعی و در جهت تحول موضوع ارتباطات و اطالع رسانی می شمارند و اما بسیارشبکه

 .اندازی این شبکه ها به خصوص از سوی ایاالت متحده آمریکا، منافع اقتصادی، تجاری، سیاسی و امنیتی فراوانی وجود دارد

های اجتماعی مجازی محیط های اجتماعی پیوند خورده است. شبکهکنیم و زندگی ما با شبکهها زندگی میما در عصر شبکه

های دینی، سیاسی ا برای مشارکت افراد در جامعه مجازی،  برقراری روابط نمادین، کشف مجدد خود و باز تعریف هویتمساعدی ر

گران عصر اطالعات، کنند )تحلیلها و عوامل سرکوب کننده از طریق تعامالت مجازی و نمادین را فراهم میو فارغ از محدودیت

1390 :47.) 

هزینه برای برقراری ارتباط روز، و کمکنند. نخست آنکه جریانی آسان، بهزمان چندین نقش را ایفا میطور همهای اجتماعی بهشبکه

گیرد و عالوه مردم با یکدیگر ایجاد نمودند؛ ارتباطی واقعی که همچون تلویزیون، رادیو و مطبوعات از مجرای یک واسطه صورت نمی

ها مشارکت داشته باشند. دیگر اینکه ویدئوها و تصاویر زیادی از رویدادها و اخبار و ایده توانند در انتقال اخباربر آن همه کاربران می

گیرد، بنابراین جایی برای هدایت افکار عمومی از طریق ارائه اخبار گزینشی از سوی منابع صورت آنالین در اختیار مردم قرار میبه

های اجتماعی روی های رسمی کشور به شبکهری اخبار از طریق رسانهرسمی وجود ندارد. بدین ترتیب، اکثر مردم به جای پیگی
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ها جای احزاب و دهند. از طرف دیگر، این شبکههایی که از آنِ خودشان است و خودشان آن را پوشش خبری میآوردند؛ شبکه

نیست برای اعتراض عضو سازمان و یا  اند. دیگر نیازیهای قبل گرفتههای اعتراضی مشابه در سالها را در جنبشها و سازمانگروه

ها قرار گرفت، بلکه در بسیاری از موارد این رهبران سیاسی هستند حزبی ویژه شد و نیز نیازی نیست تحت آموزش رهبران این گروه

تحلیل  گیرند و بهشود قرار میگیرد و به بیرون هدایت میهای خودجوش مردمی که در این فضاها شکل میکه تحت تأثیر حرکت

پردازند. به این ترتیب مردم یک کشور از طریق این فضای تازة بدون واسطه با یکدیگر ارتباط دارند و نیز عالوه بر آن با بقیه آن می

« توییتر»و « بوکفیس»های اجتماعی نظیر آفرینی شبکهطور آسان ارتباط برقرار کنند. در این میان، نقشتوانند به مردم دنیا می

های اجتماعی موضوعی است که در دو مرحله دهی به افکار مردم و همچنین بسیج نیروها در این کشور توسط شبکهیند جهتدر فرا

 (.1390، سازی در فضای واقعی )کبریایی زادهسازی در فضای مجازی و در مرحله بعدی شبکهپذیرد. در مرحله اول شبکهصورت می

 جهانی شدن:-6-5

چیده ای است که فقدان درک صحیح و تعریف مشترک از این مفهوم زمینه ساز مباحث متعددی شده است، جهانی شدن، فرآیند پی

به گونه ای که برمبنای تلقّی های مختلف و تعاریف گوناگون، نظریه های متعددی ارایه شده است. در ورای همه مباحث مناقشه 

شدن توجه شود، در  د و آن این که از هر زاویه و از هر منظری به جهانیانگیز و دیدگاه های متضاد، واقعیت انکارناپذیری وجود دار

شدن وجود دارد که نشان می  نشان گر نوعی تغییر و تحول در نظام بین المللی است . تعاریف متعددی در مورد جهانی  هر صورت

لبرو، جهانی شدن را به فرآیندهایی که براساس دهد دربارة این مفهوم، اتّفاق نظر کمتری وجود دارد. در سطح تحلیل کالن، مارتین آ

آن تمام مردم جهان در یک جامعه فراگیر جهانی به هم می پیوندند تعریف می کند. ملکوم واترز نیز جهانی شدن را فرآیندی می 

به طور فزاینده از  داند که در آن قید و بندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده، از بین می رود و مردم

(. آنتونی مک گرو نیز معتقد است در جهانی شدن، الگوی فعالیت های 45: 1379کاهش این قید و بندها آگاه می شوند )واترز، 

مختلف بشری به سوی فرا قاره ای و بین منطقه ای شدن در حرکت است، هم چنین جهانی شدن در تمام حوزه های زندگی مدرن 

هور و بروز دارد. از این رو یک فرآیند چند بعدی است. وی ضمن تأکید بر بعد ارتباطی جهانی شدن، ویژگی های در ابعاد مختلف، ظ

ذیل را برای آن مطرح می کند: اوالً در فرآیند جهانی شدن فعالیت های سیاسی، اجتماعی و اعتقادی بر ماورای مرزهای ملّی تأثیر 

ثانیاً حجم کنش متقابل افزایش می یابد و نظام جدید جهانی ایجاد می گردد. ثالثاً شدت و می گذارند و از آن ها تأثیر می پذیرند. 

وسعت ارتباطات افزایش می یابند و زمان و مکان فشرده می شوند. رابعاً ارتباطات در حال رشد مسائل جدیدی در سطح فراملّی 

مند همکاری جهانی می باشد. خامساً شبکه های به هم ایجاد می کنند که دغدغه عمومی بشر هستند و حل و فصل آن ها نیاز

 1383فشرده، که بازیگران ملّی را محدود می نمایند، شکل می گیرند و حاکمیت و خودمختاری آنان را کاهش می دهند )تریف، 

یف جامع تری از (. در بخشی از تعریف ها، به جنبه اقتصادی جهانی شدن نیز توجه شده است. به عنوان مثال سیموز در تعر57:

جهانی شدن، ویژگی های این پدیده را چنین بیان می کند: در فرآیند جهانی شدن مرزهای ملّی برای جداسازی بازارها، اهمیت 

خود را از دست می دهند. فعالیت های تولیدی فرامرزی ، تخصصی می شوند و بنابراین، سبب شکل گیری شبکه های تولیدی چند 

سوی دیگر قدرت های چندپایة تکنولوژیک شکل می گیرند که این امر در نهایت به همکاری های بیش تر بین  ملّیتی می گردند. از
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بنگاه های بین المللی منتهی می شود. هم چنین شبکه اطّالعاتی جهانی، همة جهان را به یک دیگر مرتبط و وابسته می کند. و در 

 .می آید آخر همبستگی بیشتری در مراکز مالی دنیا به وجود

جهانی شدن چه به عنوان پروسه و چه پروژه در هر حال دارای ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خاصی است. البتّه با 

توجه به این که امروزه بیش از هر زمان دیگر شاهد نوعی تداخل و تلفیق در حوزه های حیات بشری هستیم و اساساً نمی توان میان 

قتصاد و سیاست و باالخره تکنولوژی و ایدئولوژی تفکیک مطلق انجام داد، باید با درنظرگرفتن مجموعه ای از فرهنگ و سیاست، ا

عوامل و به شکل تلفیقی به این پدیده نگریست. باری آکسفورد با عنایت به همین نکته از ضرورت یک رهیافت فهم درست پیامدها 

می گوید مستلزم رهیافت چند بعدی است؛ رهیافتی که نسبت به روابط میان  و ماهیت جهانی شدن عام و چند بعدی یاد نموده،

ویژگی های نظام جهان گیر در حوزه های سیاست، اقتصاد و جامعه پذیری و نسبت به تعامل بازاندیشانه میان تنوع فزاینده کارگزاران 

 .( 43:  1378و ساختارها و صورت های فرهنگی که به شکلی فزاینده )آکسفورد، 

  محیط شناسی: -7

 عراق: -7-1

عراق دارای موقعیت جغرافیایی و سیاسی مهمی در منطقه خاورمیانه است. این کشور از طرف شمال به ترکیه، از غرب به سوریه و 

 اردن، از جنوب به عربستان، از جنوب شرقی به کویت و از شرق به جمهوری اسالمی ایران محدود است.

 814کیلومتر با کویت،  240کیلومتر با اردن،  181کیلومتر با ایران،  1609کیلومتر می باشد که از میان  3859کل مرزهای عراق 

کیلومتر با کشور ترکیه مرز مشترک دارد، طول نوار ساحلی این  352کیلومتر با کشور سوریه و  605کیلومتر با عربستان سعودی، 

 (.28: 1388کیلومتر می باشد )نامی، محمدپور،  58ی آزاد است حدود کشور در خلیج فارس که تنها مسیر دسترسی به آبها

 

 سوریه: -7-2

میلیون نفر می باشد. سوریه ازشمال 17مایل مربع( وجمعیتی در حدود  71498کیلومترمربع ) 185و180سوریه کشوری با مساحت  

 .به ترکیه، ازغرب به لبنان و دریای مدیترانه، از جنوب به اردن و  رژیم اشغالگر صهیونیستی  و از شرق به عراق  محدوداست 

نوار  های گرم دارد.  میزان  حرارت و بارش  باران  در های  خشک  و تابستان کشور سوریه آب و هوای مدیترانه ای با زمستان

سانتیمتر در   100دارد. میزان  بارندگی در بعضی  نواحی غربی  گاهی  به  زیادیساحلی  با مناطق مرکزی  و شرقی  کشور تفاوت 

سال  می رسد . دراکثر  نقاط کشور  برف می بارد. ازنظر  جغرافیایی  سوریه  را می توان  به دو قست اصلی  تقسیم نمود )سوریه، 

1374 :1-2.) 
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 یافته های تحقیق:-8

 تروریسم در عصر حاضر:-8-1 -

چه در سطح بین المللی و در  داخلی وح چهره جدید جنگ تلقی می شود که در دنیای کنونی چه در سط تروریسم از این جهت

است. در سطح بین المللی با تک (دولت وابسته شده  )عمل راه بر ایجاد منازعه یا جنگ واقعی بین گروه های معارض با دولت یا

های طرفدار آن، کشورها یا گروه های مخالف را که قدرت رویارویی با  قطبی شدن جهان و بی رقیب شدن ایاالت متحده و دولت

های خشونت آمیز مخفیانه و نامتقارن سوق داده است. در سطح ملی نیز پس از  های جهان ندارند؛ به طرف اقدام ابرقدرت توان

های تروریستی  استقالل کشورها و تحکیم نسبی آن ها، تنها راه مقابله خشونت آمیز برای گروه های مخالف با قدرت حاکم، اقدام

 است. 

م، مبارزه با تروریسم یا پیشگیری از آن بیشتر بر عهده اراده جهانی در قالب کنوانسیون های بین 2001قبل از واقعه یازده سپتامبر 

سند بین المللی بر جهانی بودن سرزنش و تقبیح تروریسم تاکید  12از قانونگذاری با تصویب  نوعالمللی نهاده شده بود که این 

های بین المللی برای  و دفاعی ایاالت متحده در یازده سپتامبر، کنوانسیونها به مواضع تجاری  داشت. اما پس از حمله تروریست

مبارزه با تروریسم ناتوان تشخیص داده شد و به تدریج رویکرد جهانی مبارزه با تروریسم تضعیف یافته و غیر از مواردی که قطعنامه 

و اثری از اراده همه کشورها در شکل گیری این  های شورای امنیت به صورت موردی برای تامین اهداف اعضای آن تصویب می شد

مصوبات موجود نبود؛ مبارزه با تروریسم یا پیشگیری از آن به طور جدی طریق امنیتی شدن را گزیده و در اولویت قانونگذاری داخلی 

تروریست ها به این کشور،  اکثر کشورها قرار گرفت که ایاالت متحده با تصویب قانون پاتریوت در کمتر از سه ماه از تاریخ حمالت

های تروریستی شد. به دنبال آمریکا، کشورهای دیگر نظیر انگلیس،  جزء پیشتازان امنیتی کردن قوانین جزایی مرتبط با اقدام

سه م، تا کنون 2001هندوستان، ایتالیا، عراق، کانادا. اقدام به تصویب قوانین ضد تروریسم کردند که در این میان انگلستان از سال 

 (.120قانون مجزا در ارتباط با تروریسم به تصویب رسانده است )همان: 

بخش عمده ای از نسبیت مفهومی تروریسم و تحول مصادیق آن وابسته به نسبیت مفاهیم مقدمه بر آن است. مفاهیمی چون امنیت 

ت به مفهوم امنیت و منافع ملی کامالً بر ملی و منافع ملی از جمله مفاهیم مقدم بر تروریسم قلمداد می شوند و رویکرد خاص سن

ها و کشورهای مختلف و نیز سطوح  درک  تروریسم و حتی مصادیق آن موثر بوده است. در واقع مفهوم امنیت و منافع در زمان

این نسبیت ملی، منطقه ای و بین المللی متغیر و نسبی است، بنابراین مفهوم تروریسم نیز به عنوان شبه متغیر وابسته متاثر از 
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خواهد بود . از این منظر هر نوع تالش برای دستیابی به تعریف مشترک از تروریسم و تروریسم بین المللی و نیز اجماع و اتفاق بر 

(. در قوانین ضد 220: 1381مصادیق خاص به تلقی مشترک از امنیت و منافع بویژه در سطح بین المللی بستگی دارد )ره پیک، 

عضل مفهومی و مصداقی تروریسم به این صورت حل شده است که قانونگذاران این کشورها هرگونه اقدام خشونت تروریسم کشورها م

های تروریستی دانسته و برای حفظ منافع ملی و حاکمیت سیاسی اهمیتی برای انگیزه  آمیز علیه امنیت ملی یا تهدید به آن را اقدام

اب اعمال خشونت آمیز قائل نیستند. در واقع سوق دادن قانونگذاری در راستای های سیاسی مرتکب یا مرتکبان و یا شیوه ارتک

مبارزه با تروریسم و پیشگیری از آن به طرف قانونگذاری ملی و داخلی با هدف پیش کشیدن امنیت ملی بود تا هرگونه تهدید یا 

تدبیر کیفر دفع شود. در واقع گرایش امنیتی  خشونت علیه امنیت ملی هرچند با عالی ترین انگیزه های انسانی محقق گردد، به

های اقتدارگرا و مستبد، قدرت پلیس و شدت اقدامهای آن را برای صیانت از نظام  های غربی، این تئوری را که فقط دولت دولت

یت ملی سرکوب امن تقویت می کنند و مجالی برای مخالفت علنی و قانونی نمی گذارند و مخالفان خود را همواره با نام دشمنان 

(. 39: 1376می کنند )آشوری، 

 

 (: میزان کاربران شبکه های اجتماعی در جنوب غرب آسیا1نمودار )

 تروریسم: تاثیر فناوری اطالعات بر گسترش -8-2
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های مختلف نظیر ارتباطات علوم پایه، فیزیک، شیمی، باعث شده است که مفهوم تروریسم به عنوان یک تحوالت جدید در عرصه

 عامل فراملی و پیچیده مطرح گردد.

ها آن را به صورت یک کانون  ترور همیشه از سوی مردم و یا یک فرد متوجه حکومت و دولت نبوده است. برعکس برخی از حکومت

دام ها به صورت اقاند. ترور از نیمه دوم قرن نوزدهم به عنوان یک روش مورد استفاده آنارشیستقوی و سازمان یافته مطرح کرده

توان ترور را به عنوان یک حرکت و اقدام خشن با هدف سیاسی تعریف به خشونت شناخته شده است. در یک مفهوم جزئی می

 نماییم. 

تحوالت شگرف و سریع در حوزه ارتباطات و اطالعات باعث شده است. که این حوزه به عنوان یکی از فضاهای مهم برای انجام 

انگیز تکنولوژی اطالعات و ارتباطات اهداف سیاسی خود را به این این گروها به لطف پیشرفت حیرت ها مهیا گردد.اعمال تروریست

 اند.کنند. در واقع این گروها میدان تاخت و تاز خود را به )فضای مجازی( کشاندهشیوه مدرن دنبال می

دهند. ا مدنظر قرار دهند و بخواهند، مورد حمله قرار میگیری از علم و تکنولوژی هر نقطه از جهان رها این بار نیز با بهره تروریست

دهند ایجاب کند امنیت کشور مورد نظر را مورد حمله قرار می آنان آن ها در حکم آشوبگران دوره گردی هستند که هر جا منافع

 و بساط ترور، وحشت، خود را در این فضای مجازی پهن می نمایند.

ها ر عصر اطالعات در فضای مجازی به )تروریسم مجازی( معروف است یکی از دالیل ورود تروریستها دقدامات، تروریستاعمال و ا

 توانند در آنجا مانور بدهند.تر بودن و فضای زیادی است که میبه این فضای جدید، ناشی از کم هزینه بودن، سریع

 فضای مجازی عرصه رقابت بین اللمل: -8-3

ئه اطالعات ازسوی دیگر امکان شکل دادن به عقاید و افکار افضای مجازی  ازیک سو و آزادی تولید واردسترسی توده های مردم به 

عمومی را برای بازیگران سیاسی فراهم آورده است. تالش درجهت دهی به افکارجامعه یکی از اهداف رقابتی بازیگران سیاسی است. 

وامع دیگر و فراهم آوردن زمینه های مقبولیت بازیگران درافکارعمومی ازنتایج ازاین رو تبلیغات سیاسی ، زمینه سازی برای نفوذ درج

های  سانسور  و  اطالعات ،تاثیر آگاهانه دولت برتوزیع نا متوازن اطالعات واستفاده ازروشازن این رقابت ها ست. توزیع نا متو

(.  فضای مجازی 278: 1390بال آن هستند )حافظ نیا ،ها به دن تاثیرگذار  برافکار عمومی ازجمله اقداماتی است که غالبا دولت

درمقابل فضای واقعی، علی رغم ماهیتی فرصت ساز ،ماهیتی  تهدید کننده نیز دارد  بحران هویت و گسترش احساس  عدم اطمینان 

شه  درمجازی و ایجاد تعارض میان هویت ها  درشبکه های مجازی  ازجمله عوامل تهدید کننده امنیت محسوب می شود که ری

سازی  و گسترش ارتباطات دربعد جهانی دارد. فضای مجازی  امکان  تبادل اطالعات را بدون توجه به مرز بندی های سیاسی، 

: 1383و اجتماعی فراهم  می آورد  و به این ترتیب زمینه  انتقال  اندیشه تعارض بین هویت ها  را فراهم می آورد ) متقی ، اخالقی

111 .) 
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 :ثیر فضای مجازی در شکل گیری و توسعه تروریسم در بحران های ژئوپلیتیکی در کشورهای عراق و سوریه تا -8-4

های مذهبی  و اختالفات قومی  ها  از شکاف باتوجه به گسترش اقدامات بنیاد گرایانه درکشورهای عراق و سوریه  واستفاده این گروه

عوامل اسالمی می توان عنوان کرد که این گروهها  با استفاده از   ازها   و انتصاب اقدامات و جنایات  این گروه او زبانی در این کشوره

تکنیک ها و تاکتیک های رسانه ای  سعی در نمایش  غیر واقعی  از اسالم در این کشورها داشته و با اقدامات تبلیغی  درفضای  مجازی 

می را جنگ طلب  و ستیزه جو قلمداد نمایند . به طورمثال نمونه بارز استفاده تروریست ها  از فضای  سعی دارند  مردم کشور های  اسال

دو کشور عراق و سوریه  می توان به اقداماتی از قبیل عضو گیری جوانان  کشورهای  در مجازی در بحران ها و چالش های ژئوپلتیکی

تبلیغ، ایدئولوی های وهابیت و سلفی گری  افراطی ، ایجاد جنگ روانی در کشورهای  مختلف ، با استفاده از پیشنهاد های مالی هنگفت، 

های تروریستی، ایجاد ارتباط، هماهنگی، سازماندهی، اتحاد و اتفاق  هدف، آموزش نظامی و قراردادن برنامه های عملیاتی دراختیار گروه

ی  و شبکه های اجتماعی در کشورهای عراق و سوریه را می توان اشاره های تروریستی با استفاده از  فضای مجازذ نظر دربین همه گروه

 نمود .

 :راهکارها و پیشنهادات -9

 حل بحران های ژئوپلیتیکی مستلزم شرایط شرایط زیر است:

وجود فضای حسن نیت و روابط دوستانه بین طرفین موضوع بحران نظیر تعیین خطوط مرزی خشکی و دریایی )مجتهدزاده،  .1

1379 ،128.) 

تقسیم پذیر بودن ارزش جغرافیایی و منفعت متعارض، به گونه ای که هر کدام از مدعیان به سهم مناسبی دست یابند و رضایت  .2

 (.128، 1390آن ها حاصل آید )حافظ نیا، 

خود رقبا و نا متوازن بودن مناسبات قدرت، به طوری که یک طرف منازعه قدرت برتر برخوردار بوده  و در سایه قدرت نمایی  .3

 ن(طرف های مقابل خود را مجاب به پذیرش خواسته خود بکند و کنترل ارزش جغرافیایی مورد منازعه را دست بگیرد )هما

 نتیجه گیری: -10

اقدامات تروریستی در سراسر جهان به شدت افزایش یافته است و در این میان افزایش عملیات هایی که با انگیزه های مذهبی صورت   

 متحدانش و آمریکا محاسباتی اشتباه که اند عقیده این بر برخی گیر است. نظر به تحوالت اخیر در جنوب غرب آسیا می پذیرند چشم

ل افزایش تروریسم اسالمی است و برخی پیشینه این امر را به دهه هشتاد و حمایت آمریکا از مجاهدین در دالی از یکی منطقه در

 افغانستان برمی گردانند. اگرچه همه این موارد می توانند برخی از حقیقت را بیان کنند اما تقلیل مسئله صرفاً به اشتباه محاسباتی غرب

گذاری و عملیات های مسلحانه نیست و دایره گستره تری پیدا کرده ر صرفا به معنای بمبسازی موضوع است تروریسم نیز دیگساده

 مدرن های تکنولوژی به است. به علت وابستگی های زندگی روزمره مردم )از قبیل ارتباطات و رفت و آمد، انرژی، منابع غذایی و آبی( 
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ند لطمه های جدی به مردم وارد کنند به شدت افزایش یافته است. به توان می که سایبری کاریخراب و تروریستی های عملیات امکان

 سازی جنگ یاد می کنند.همین خاطر است که برخی از تروریسم مدرن با عنوان خصوصی

گیری گروه ها و سازمان های غیردولتی تهدیدهای امنیتی شکل جدیدی به خود گرفته و حالت فرا ملیتی پیدا کرده اند اگرچه با قدرت

شدن اما دولت ها کماکان برتری نسبی خود را داشته و مسئولیت اصلی حفاظت از شهروندان بر دوش آنها است. به تبع فرآیند جهانی

کشورهای جهان )مخصوصاً در غالب منطقه ای( تهدیدهای امنیتی کشورها به سادگی می توانند به کشورهای دیگر گسترش پیدا کنند. 

داشتن مرزهای میان کشورهای اروپایی یک گروه تروریستی که در یک کشور مستقر است در صورت مهار به عنوان مثال به خاطر بر

ترین نظریه پردازان در حوزه نشدن به راحتی می تواند در سایر کشورهای اتحادیه نیز اقدام به عملیات کند. باری بوزان یکی از مطرح

می نامد. مجموعه امنیتی به گروهی از کشورها اطالق می شود که به خاطر  136مطالعات امنیتی این وضعیت را مجموعه های امنیتی

تنیدگی، مالحظات یکسانی نسبت به امنیت داشته و بنابراین نمی توان امنیت ملی هریک را بدون درنظرگرفتن مجاورت جغرافیایی و درهم

 سایر کشورها بررسی کرد.

الب یک گروه غتروریسم بین الملل است. این گروه اگرچه در سوریه و عراق در دولت اسالمی )داعش( مثال خوبی برای نمونه مدرن 

 نظامی حضور میدانی داشته و در سودای احیای خالفت اسالمی است اما در سایر کشورهای منطقه و حتی در کشورهای غربی حضورشبه

گیری وریستی اند. گروگانبالقوه قادر به انجام عملیات تر سیال داشته و هوادار دارد و هرکدام از هواداران آن در هرکجای دنیا به صورت

چه اشاره شد انقالب انفورماتیک امکان ارتباطی اخیر در استرالیا و حمله به مجله چارلی ابدو در پاریس عمق خطر را نشان می دهد. چنان

یجاد رعب و عی برای گسترش پیام خود و او تبلیغاتی خوبی برای چنین گروهی است و استفاده حرفه ای داعش از شبکه های اجتما

ها بااستفاده  این گروه وحشت در جهان هم نشان می دهد که این گروه کامالً به این امکان واقف بوده و از آن استفاده می کند. بنابراین

های  ژئو پلتیکی   وع  بحرانیات  و وقختیار  می گذارند  ابعاد جناااز  منابع مالی  که کشورهای  غربی  و  هم پیمانان  منطقه ای آنها در 

 .  داد.را درکشور های عراق و سوریه  گسترش می 

ه و همه جوامع اعم بانگرش  به این موضوعات  می توان اینگونه عنوان  کرد که تروریسم  امروزه مسئله مشترک  همه جوامع بشری  بود

 از توسعه یافته و درحال توسعه  را متاثر نموده است .  

نهای ژئو پلتیکی  تعامل و اجماع کشور های  جهان  و ایجاد یک دیدگاه  مشترک  که فارغ   می توان اظهارنمود که تنها راه حل بحراو 

و آورده یک حس مشترک همدلی و وفاق  بین المللی را ایجاد نماید بطوریکه از همه ادیان ، زبان ها ، فرهنگ ها  و قومیت ها  را بوجود 

حران و حادثه غیر مترقبه درهر گوشه از جهان دل همه انسانهای آزاد و نوع دوست را به درد آورده و وادار به موضع گیری و وقوع هر ب

 ها و فجایع بعمل آورند .   اقدام موثر درجهت رفع این بحران
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 محور مقاومت و نقش ژئوپلتیک آن در تحقق تمدن نوین اسالمی

 حسین مصطفی پور  

 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی 

 چکیده

 کردندیم دایپ ریجهان که معموال در حوزه نفوذ دو قدرت شرق و غرب تفس یدر منطقه و حت یقبل هایحرکت و هابر خالف جنبش

 نییتب یدوقطب المللنینظام ب نیرا نسبت به ا یموضع متفاوت رانیا ،یاسالم یجمهور یاز سو "ینه غرب ینه شرق" کردی، با اتخاذ رو

از جمله  دیترد یاست و ب المللنیاز قدرت در عرصه ب یدیقطب جد لیتشک یدر پ رانیداشت که ا نیبر ا دیتاک هینظر نیکرد. ا

 یاسالم یداریدر منطقه و سپس وقوع ب یمقاومت اسالم هایگروه لیو به دنبال آن تشک یانقالب اسالم هایالزامات آن صدور آموزه

این مقاله با روش تاریخی و برگرفته از اسناد کتابخانه ای در پی بررسی این  /خواهد بود. یاسالم نیتحقق تمدن نو سازینهیو زم

 مسیله می باشد . 

 بیداری اسالمی ، جبهه مقاومت، قدرت نرم، جمهوری اسالمی ایران، صدورانقالب کلید واژه :
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 مقدمه -1

شرایط جدید نظام بین الملل باعث شده مولفه های جدیدی در ساختارهای رسمی بین الملل نقش ایفا کنند و کشورها برای تامین 

ترین آنها را می توان بهره گیری از قدرت نرم دانست ایران زمانی می   منافع ملی خود ابزارها و راههای جدیدی را بکار گیرند که مهم

تواند از قدرت نرم خود بهره ببرد و به تقویت قدرت ملی خود دست یابد که استراتژی ، راهبرد و نیز ارزش های مطلوب خود را به 

 یت بهره برداری  را بعمل آورد.گونه ای ارائه دهد که از دو بعد ملی و فرا ملی مؤلفه های تولید قدرت خود نها

آن گاه که انقالبیون با حرکت های انقالبی ، در ساختار اجتماعی و سیاسی حاکم بر یک اجتماع دگرگونی ایجاد می کنند و نظام 

شند،زیرا جدیدی را بوجود می آورند،در پی آنند که آن را به دیگر جوامع سرایت دهند تا به فطرت نوع دوستی خود پاسخ مثبت داده با

نظم استقرار یافته جدید را بهتر از نظم های حاکم بر بسیاری از کشورها میدانند و با صدور انقالب اسالمی و شکل گیری جبهه 

مقاومت و بیداری اسالمی و زمینه سازی تحقق تمدن نوین اسالمی می خواهند در این زمینه مسئولیت اجتماعی و انسانی خود عمل 

عالوه بر حفظ انسجام داخلی و تقویت قدرت ملی با جذب گروهها،ملت ها و دولت های مستقل، بر آنند تا  کنند و از سوی دیگر

 سیاستی همراه با سیاست کشور انقالبی خود در پیش بگیرند، خاصه نسبت به اصول اساسی حاکم بر انقالب در سیاست خارجی.

 پیشینه تاریخی

انقالب به عنوان امری الزم برای همه انقالب ها تلقی می شود.در این راستا انقالبیون  بررسی تاریخ انقالب ها، نشان می دهد صدور

فرانسه به طرح و مقوله صدور انقالب توجه جدی داشتند.آن ها آغازگر رهگشای بسیاری از انقالب های جهان شدند که مبتنی بر 

یهن،معنای تازه ای پیدا کردند و فرانسه در این راستا برای اندیشه ناسیونالیسم بود و بر اساس آن،مفاهیم وطن،شهروند، آزادی،م

به پروس لشکر کشی نمود و در  این  1806صدور انقالب به خارج مرزها به لشکرکشی نظامی مبادرت کرد.برای مثال ناپلئون در 

 ت مملکت مزبور است.جنگ زمامداران این کشور را متقاعد کرد که اصالحات اساسی انقالب فرانسه،تنها وسیله تجدید حیا

بر این اساس صدور اندیشه های برآمده از انقالب فرانسه باعث شد بطور کلی اقتصاد اروپا که در قرن نوزدهم تحت تاثیر انقالب 

( تا انقالب اکتبر 1789صنعتی انگلیس بود،ایدئولوژی آن تحت تاثیر انقالب لیبرالیستی فرانسه شکل گیرد و از وقوع انقالب فرانسه )

 ( ،سیاست اروپا عمدتا در مبارزه له یا علیه اصول و دستاوردهای انقالب فرانسه خالصه می شد.1917روسیه)

بر خالف دو انقالب فرانسه و روسیه که در موضوع صدور انقالب از قوای قهریه و راه اندازی جنگ و تهاجم استفاده شد،انقالب اسالمی 

و به همین دلیل راهبردهایی که برای پیروزی آن بکار گرفته شد،از سنخ اندیشه و در بر مبنای اقناع عقلی و منطقی صورت گرفت 

 حوزه فرهنگی قرار دارد و صدور انقالب آن نیز از سنخ اندیشه و تفکر است.
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ب برای صدور آموزه های انقالب اسالمی،به دالیل گوناگون از جمله اشتراکات زیاد فرهنگی بین ملت های مسلمان بخصوص در غر

آسیا و شمال آفریقا زمینه های گوناگونی هم از لحاظ میزان جمعیت،مسلمانان،وسعت سرزمین مسلمانان،هم از لحاظ مناطق 

 استراتژیک و حساس جهان و از لحاظ ژئوپلتیکی وجود دارد.

اصل پنجاه  16ه آن،بند از نظر ساختاری نیز التفات به صدور انقالب اسالمی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،بخصوص مقدم

و چهارم آمده است که نشان از اندیشه جهان گرایی تدوین کنندگان قانون اساسی در قالب آموزه های انقالب به جهان بوده و از 

 پشتوانه نظری نیز برخوردار است.

 

 مبانی نظری: -2

چنین اندیشه مهدویت و اعتقاد به تشکیل  به لحاظ نظری،جهانی بودن دین اسالم،حمایت از مسلمانان و مستضعفان جهان و هم

حکومت جهانی در شیعه به مثابه مبانی نظری و اقدام عملی برای صدور انقالب اسالمی و تحقق تمدن نوین اسالمی به شمار می 

 رود.

رهایی انسان از  جهان شمولی اسالم،به این معنا که آموزه های آن به گروه،نژاد و یا جغرافیای خاصی محدود نمی گردد و پیام آن

قیود محدود کننده مادی و رهایی از سلطه طواغیت است.بر همین مبناء در آغاز انقالب اسالمی، امام خمینی)ره( به صراحت اعالم 

 ."ما باید در صدور انقالبمان به جهان کوشش کنیم و تفکر اینکه ما انقالبمان را صادر نمی کنیم کنار بگذاریم "کردند؛

انقالب اسالمی دفاع از حقوق همه مسلمین و مستضعفین و حمایت از نهضت های آزادی بخش چه قبل و چه بعد  مسلماتاز جمله 

 ."در منازعات جهانی هر طرفی که مظلوم باشد ما طرفدار آن هاییم"از انقالب اسالمی بود،تا آنجا که امام خمینی )ره( بیان داشتند:

 

 یافته های پژوهش -3

 تشکل گیری جبهه مقاوم

از مهمترین آموزه های صدور انقالب اسالمی در عرصه بین الملل اسالمی،مخالفت با اشغال سرزمین های اسالمی از سوی قدرت های 

استعمارگر وهم چنین رژیم صهیونیستی است و به همین دلیل و برای سرزمین فلسطین و قدس که قبله اول مسلمانان است و با 

در انجام وظیفه اسالمی خود در حمایت از ملت مظلوم و آواره فلسطین و هم چنین مخالفت با هدف جذب و سازماندهی مسلمانان 

تاراج منابع مادی و معنوی مسلمانان به خصوص از لحاظ ژئوپلتیکی و منابع انرژی از سوی قدرت های غربی بخصوص آمریکا و تاکید 
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رد نظر خود،ایجاد همبستگی منطقه ای و جهانی میان مسلمانان بر نقش بنیادین مردم در تعیین سرنوشت و تشکیل نظام سیاسی مو

مبتنی بر آموزه های اسالمی و تالش برای پیشرفت و دست یابی به تمدن نوین اسالمی،تشکیل قطب قدرت اسالمی و تالش برای 

بران انقالب اسالمی به خصوص اصالح فرم ها و ساختارهای حاکم بر نظام بین الملل، مهم ترین محورهایی است که بر زبان و قلم ره

 امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب جاری شده است.

گسترش این مفاهیم و تالش عملی جمهوری اسالمی ایران در میدان عمل،در حالی که جهان اسالم از یک سو تحت فشار قرار گرفته 

از رژیم صهیونیستی و تکیه گروههای مبارز بر ایسم  بود و از سوی دیگر به دلیل حمایت های گسترده غرب و ایاالت متحده امریکا

های برآمده از غرب، بخصوص پس از شکست های فاحش دنیای غرب در جنگ های متوالی از رژیم صهیونیستی،موضوع فلسطین 

ست،به همراه به مسئله دست چندم مسلمانان تبدیل شد.از جانب سوم دولتی مانند عربستان که بر مهم ترین امکان مسلمانان حاکم ا

دولت پهلوی یکی از دو ستون سیاست نیکسون برای حفاظت از منابع آمریکا و غرب را تشکیل می داد. اما حاضر نبود حتی یک عدد 

فشنگ به مبارزان فلسطینی کمک نماید و در جهت مقابل تالش داشت با گسترش وهابیت،شیعیانی که حدود یازده قرن بر یمن 

 یه براند.حکومت داشتند را به حاش

با این مراتب ،در ابتدا و با شکل یابی حزب اهلل و هم چنین حمایت سوریه از آن و حمایت از ایران در جنگ تحمیلی،محور مقاومت 

متشکل از ایران،سوریه و حزب اهلل تشکیل شد.در فلسطین و تحت تاثیر  مستقیم انقالب اسالمی،جنبش جهاد اسالمی شکل گرفت 

یکرد مقاومت را در پیش گیرد.با نفوذ آموزه های انقالب اسالمی به دیگر کشورها از جمله عراق و وحماس نیز کوشید رو

بحرین،مصر،یمن و کشورهای شاخ آفریقا آمریکایی ها برای مهار انقالب اسالمی که پایگاه ثروت و قدرت آن ها و غرب را به خطر 

روزه و  33شکست آن در اشغال عراق و سپس شکست جنگ های نیابتی  انداخته بود،طرح خاورمیانه بزرگ را طراحی نمودند که با

روزه درلبنان و غزه که هم زمان با ورود ایران به باشگاه هسته ای جهان صورت گرفت و درنهایت شکست داعش که نیرو های آن  22

مهوری اسالمی ایران،عراق، سوریه،حزب به عنوان پیاده نظام جنگ نیابتی آمریکا در عراق و سوریه می جنگیدند،اکنون  دولت های ج

اهلل،انصار اهلل، و گروههای دیگری در بعضی کشورهای منطقه،جبهه مقاومت اسالمی را شکل داده اند که از یک سو از دریای خزر تا 

رژیم صهیونیستی  مدیترانه و دریای سرخ یعنی هارتلند جهان سیاست را در چارچوب حاکمیت و نفوذ خود قرار داده اند و از سوی دیگر

و حتی دولت عربستان در محاصره این جبهه قرار گرفته اند.شکل گیری جبهه مقاومت برای آمریکا پیامدهای منفی گسترده ای 

داشته که یکی از آنها دغدغه تامین انرژی و امنیت آن به بازارهای جهانی است که در بیش از شصت سال گذشته راهنمایی سیاست 

منطقه بوده است به خصوص مالیات هایی که دولت آمریکا و دیگر دولت های غربی از واردات نفت دریافت می خارجی آمریکا در 

کنند،در بسیاری موارد از درآمد نفتی کشورهای خلیج فارس هم بیشتر است.تنفر گسترده از آمریکا در افکار عمومی منطقه و حتی 

به خصوص ارتکاب جنایات بین المللی بی شمار در تهاجم به منطقه پدیده آمده  جهان که نتیجه یکه تازی آن ها در عرصه بین الملل

است،تزلزل شدید در امنیت رژیم صهیونیستی،به گونه ای که به رغم اختصاص سی درصد از کمک های خارجی آمریکا به این رژیم 
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ه ای  که حتی در مقابل غزه که سال هاست در ،اکنون این رژیم در بدترین وضعیت تاریخ هفتاد ساله خود قرار گرفته است به گون

 یک زندان بزرگ قرار گرفته،توان راه اندازی جنگی بیش از دو روز را ندارد.

ر آمریکا و در هم چنین موقعیت لرزان دولت های هم پیمان آمریکا در منطقه تاثیر منفی گسترده بر اقتصاد و وضعیت اجتماع د

ه است که به در عرصه بین الملل،فقط تعدادی از نتایج شکل گیری جبهه مقاومت در منطق نهایت پایان رویای تک قطبی آمریکا

 جهت تحمیل شکست بر آمریکا در منطقه رخ داده است.

نهایت این که اکنون ابتکار عمل در هارتلند جهان ، در اختیار جبهه مقاومت به رهبری جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته است که 

انقالب اسالمی به این دلیل که در چرخه استعماری غرب در منطقه شکاف ایجاد کرده بود ، علی رغم تالش های گوناگون پس از وقوع 

برای کودتا و تجزیه کشور و سرانجام به انزوا کشاندن ایران در منطقه، نه تنها ایران منزوی نشد بلکه هم اینک براساس همین ابتکار 

اشاره رهبر انقالب اسالمی، بعضی از قدرت های بزرگ منطقه که وارد ائتالف به رهبری عربستان عمل است که پس از چهل سال با 

علیه یمن شده بودند، به دلیل استحکام درونی و نفوذ اقناعی جمهوری اسالمی در منطقه، از ائتالف خارج شدند و با تکیه انصاراهلل 

 برانگیز آن ها،دولت سعودی را در گرداب بزرگی فرو کرده است.به حمایت معنوی جمهوری اسالمی ایران و مقاومت اعجاب 

 22روزه و  33به هر حال،شکست آمریکا در طرح خاورمیانه بزرگ به خصوص در اشغال عراق و پیروزی های مقاومت در جنگ های 

 .روزه که هم زمان با ورود ایران به باشگاه هسته ای جهان اتفاق افتاد، بیداری اسالمی را رقم زد

 بیداری اسالمی

بیداری اسالمی را می توان از یک سو آگاهی مسلمانان از عقب ماندگی آن ها و تالش برای رفع آن و دست یابی به جایگاه مناسب 

در حوزه های سیاسی،اجتماعی،اقتصادی,علمی و دفاعی نظامی در سطح قابل قبول جهانی با تکیه بر زیر ساخت فرهنگ و مبانی 

 د.اسالمی تعریف کر

از سوی دیگر بیداری اسالمی،در واقع واکنش دینی جوامع اسالمی به فرهنگ و تمدن غربی است که از آغاز ورود به جوامع اسالمی 

در اوایل قرن شانزدهم،که با روحیه تهاجمی و برای سلطه بر منافع مادی و معنوی مسلمانان وارد شدند و به چپاول ثروت سرزمینهای 

بی ها که عالوه بر راه اندازی جنگ های صلیبی علیه مسلمانان،سابقه تحریک مغول ها برای حمله به جهان اسالمی پرداختند. غر

اسالم به خصوص ایران را در پرونده خصومت تاریخی خود با جهان اسالم دارند،در دوران جدید نیز ،به خصوص انگلیسی ها،از یک 

ن مسلمانان عثمانی وایرانی پرداختند که به جهت مستولی شدن ضعف بر سو با تحریک صفویان به ایجاد جنگ های ویرانگر میا

 را در پی داشت. 1798امپراتور عثمانی،اشغال مصر از سوی فرانسه ناپلئون در 
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بیداری اسالمی که از زمان سید جمال اسد آبادی شروع شد،همواره میان حلقه های محدود و معین جلوه گر بود و هیچ گاه نتوانست 

البنا و سید قطب الدین در مصر ابعاد  حسنیک گفتمان مسلط عمل کند،حتی زمانی که این جریان توسط کسانی چون همچون 

 گسترده تری یافت،باز هم نتوانست توده های مسلمان را با خود درگیر کند.

مت اسالمی و پشتوانه اه حل وحدت اتا اینکه امام خمینی با انقالب اسالمی،این مشکل را حل کرد و بازگشت به اسالم ناب را یگانه ر

عنوی مسلمانان منظری و عملی حمایت از مقاومت اسالمی در مقابل تالش استعمار برای بازگشت دوباره و تسلط بر منافع مادی و 

 مطرح کرد و در نهایت آن را به یکی از مهم ترین مباحث جهان سیاست تبدیل کرد.

مود باعث شد انقالب اسالمی با دو شعار اصلی، برگرداندن دین به صحنه اجتماع و سیاست تفسیری که امام خمینی از اسالم ارائه ن

در عالم سیاست که در واقع نشان از وقوع قطب قدرت جدید و متفاوت از قدرت های  "نه شرقی، نه غربی"و همچنین اتخاذ رویکرد 

 دین داران در جهان نیز تاثیر شگرفی داشته باشد. مادی غرب در معادالت بین الملل بود،عالوه بر جهان سیاست، در تحرک

 در حوزه جهان اسالم،که مردم آن از دیرباز با اسالم خو گرفته اند، تاثیرگذاری آموزه ها و افکار انقالب اسالمی و تالش مسلمانان برای

سک به ایدئولوژی های غربی  و شرقی هویت یابی و در نتیجه بیداری اسالمی برجسته تر بود، بخصوص اینکه انقالبیون منطقه با تم

 نتوانسته بودند در مبارزه با حکومت های مرتجع و مستبد منطقه  و به خصوص رژیم صهیونیستی راه به جایی برند.

ساله اش در مصر،گرچه تا حد زیادی توانست جوش و خروشی در بین  16حتی شعارهای ناسیونالیستی جمال عبدالناصر در حکومت 

 آورد،نتوانست موفقیت چندانی در مبارزه با رژیم صهیونیستی کسب کند. اعراب بوجود

شکست های پی در پی اعراب از رژیم صهیونیستی،باعث شد در ادامه میدان مبارزه با این رژیم که در ابتدا تمام قلمرو جهان اسالم 

عربی محدود شود و سرانجام نیز با شکست اعراب از عربی،به حوزه  و پانرا در بر می گرفت، در زمان التهاب شعارهای ناسیونالیستی 

رژیم صهیونیستی،مبارزه با این رژیم منحصر به گروه های فلسطینی شد که این گروه ها نیز غالبا به جهت اختالف های دولت های 

 عربی، مورد تسویه حساب این دولت ها قرار می گرفتند، زیرا گرفتار ایسم های وارداتی شده بودند.

ا توجه به اینکه انقالب اسالمی ایران نه فقط محرک جنبش ها و نهضت های اسالمی کنونی در سراسر جهان بوده ، بلکه باعث لذا ب

شده مسلمانان جهان به خصوص جمعیت های مسلمان کشورهای غربی شأن و شخصیت پیدا نمایند و از مسلمان بودن خود شرمگین 

 نباشند.

 اسالم و قرآن منبع قوی و پرتحرکی در زمینه های مختلف سیاسی فرهنگی و اقتصادی است. مسلمانان اکنون دریافته اند که

 نتیجه گیری:-4
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عالوه بر پشتیبانی نظری و تاریخی، حداقل اینکه طراحی واجرای سیاست های آمریکا پس از فروپاشی شوروی در رابطه با منطقه 

غرب آسیا و شمال آفریقا، این تفاوت را روشن نمود که تاکید بر سیاست صدور آموزه های انقالب اسالمی، اقدامی صحیح و در راستای 

 بوده است : تمدن نوین اسالمیی اسالمی در زمینه سازی تحقق اهداف سه گانه کالن جمهور

در قلمرو ملی، رهبران جمهوری اسالمی ایران و به خصوص امام خمینی از ابتدا موضوع مهم صدور آموزه های انقالب اسالمی  الف:

بر اینکه از پشتوانه تاریخی برخوردار  به ملل مسلمان و دیگر ملت ها را از جمله مهم ترین رسالت های انقالب برشمرد.این مهم عالوه

است و مورد توجه انقالب های بزرگ دنیا مانند فرانسه و شوروی نیز بوده است، به دلیل جهان شمول بودن دین اسالم و حمایت از 

شتیبانی مسلمانان ومستضعفان و هم چنین اعتقاد به اندیشه مهدویت و تشکیل حکومت جهانی در شیعه از جهت نظری نیز مورد پ

 قرار می گیرد.

افزون بر این ها، اتفاق دو قدرت شرق و غرب برای براندازی ، نظام جمهوری اسالمی را با قاطعیت بیشتری به این مهم رهنمون 

ساخت که در صورت عدم گسترش آموزه های انقالب اسالمی در میان ملل دیگر و همراه شدن ملت های مستقل و آزادی خواه با 

ت با نظام سلطه که یکی از وجوه بارز انقالب اسالمی است،به جهت خصومت تمدنی غرب با اسالم،انقالب اسالمی در سیاست مخالف

 تنگنا و محاصره و سرانجام به شکست کشانده خواهد شد.

ست جهانی از سوی دیگر به جهت موقعیت استراتژیک منطقه و نیاز غرب و آمریکا به آن ، باعث شده است که آمریکائیها وصهیونی

طوری طراحی نمایند که دیگر هرگز ندای استقالل خواهی و آزادی طلبی مبتنی بر آموزه های اسالمی از ایران سرنگیرد،وهمچنین 

کشوری وسیع وقدرتمند در منطقه در پیرامون اسرائیل نباشد ، به همین خاطر بودکه نقشه تجزیه ایران از سوی آمریکا در طرح 

 می گردد.خاورمیانه بزرگ مطرح 

از این رو سیاست صدور انقالب اسالمی عالوه بر پیشینه تاریخی و نظری،به لحاظ سیاسی و به جهت توسعه عمق استراتژیک جمهوری 

اسالمی ایران و افزایش قدرت ملی کشور، ضرورتی انکار ناپذیر بود که در واقع در راستای تبدیل ایران به یک قدرت بین المللی قرار 

 تین هدف کالن نظام جمهوری اسالمی ایران است.دارد که نخس

در حوزه بین الملل اسالمی، ساخت تمدن نوین اسالمی دومین هدف جمهوری اسالمی ایران است،از این رو از مهم ترین الزامات  ب :

جمهوری اسالمی آن، زنده شدن هویت اسالمی است که این مهم و هم چنین حمایت از مسلمانان جهان از پایه های سیاست خارجی 

ایران است و در اصول گوناگون قانون اساسی نیز متبلور است.این سیاست باعث شده بر خالف بسیاری از سیستم های سیاسی که از 

ایدئولوژی به مانند یک ابزار در حوزه قدرت جغرافیایی خود استفاده می نمایند، حمایت از مسلمانان از اصول اساسی جمهوری اسالمی 

ابراین عمق استراتژیک جمهوری اسالمی ایران، مرزهای جهان اسالم قرار گرفت که در واقع بهترین راهبرد دفاعی برای مقابله باشد. بن

با دشمن و اجازه ندادن به او در نزدیک شدن به مرزهای کشور است و بدین گونه جمهوری اسالمی توانست با در پیش گرفتن 
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با صدور آموزه های انقالب اسالمی و شکل یابی گروه های مقاومت اسالمی و تشکیل جبهه  دکترین مقاومت در مقابل نظام سلطه و

مقاومت و هدایت آنها ، طرح های پیچیده آمریکا برای تسلط بر منافع مادی و معنوی مسلمانان را با شکست کامل مواجه نماید و 

مهم باشد که جمهوری اسالمی ایران با هدف اعتالی تمدن زمینه ساز پذیرش روحی و فکری مسلمانان در جهان نسبت به این امر 

 نوین اسالمی ، می کوشد از تمام ظرفیت ها و فرصت های ملی ،منطقه ای و بین المللی استفاده کند.

 در عرصه جهانی نیز مقاومت مردم ایران در حوزه ملی و تاکید بر صدور آموزه های انقالب اسالمی که از جمله نتایج آن شکل ج :

یابی گروههای مقاومت اسالمی در منطقه و تحمیل شکست های پیاپی بر آمریکا بوده است، هم افزایی این دو ظرفیت قدرت 

ساز،جریان بیداری اسالمی در غرب آسیا و شمال آفریقا را در پی داشت، البته به سبب ضعف هایی موجود و تالش آمریکا و دوستانش 

ه با مجاهدت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مدتی است از فروغ آن کاسته شده، اما در همان در منطقه و ظهور داعش و النصره ک

درصورت                    ایام محدود نیز، پیامدهای خود را برجهان گذاشت                                                                                 

قاومت در سیاست خارجی دولت های جمهوری اسالمی ایران با توجه به شکست آمریکا و هم پیمانانش برجسته تر شدن دکترین م

با التفات به تجربه ای که انقالبیون حوزه بیداری اسالمی از  -در سوریه و بن بستی که در یمن و افغانستان با آن رو به رو هستند

مقابله جدی در سطح نخبگانی  -1را رفع خواهند کرد، چالش هایی مانند  نقاط مثبت و ضعف خود پیدا کرده اند، چالش های موجود

تعیین خط دقیق و ابراز مخالفت جدی با دولت های دست نشانده و همراه آمریکا و صهیونیست ها در  -2و عمومی با تفکر تکفیری 

استفاده بهتر و بیشتر از تجربه انقالب  -4ا مرز بندی شفاف و شجاعانه با آمریکایی ها و صهیونیست ه -3منطقه چون دولت آل سعود 

اسالمی و مقاومت مردم ایران که به رغم توطئه های پیچیده و مستمر دشمن، توانست ایران را نسبت به چهل سال قبل به یک قدرت 

 فرامنطقه ای تبدیل کند.

از گذشته درگیر خود خواهد نمود که عالوه  در این صورت بی تردید موج دوم بیداری اسالمی بار دیگر عرصه بین الملل را شدیدتر

بر بستر سازی برای تمدن نوین اسالمی و هم چنین تقویت تالش ها در مسیر تشکیل جبهه مقاومت جهانی در مقابل نظام سلطه و 

ست خواهد اقدام برای اصالح ساختار حاکم بر نظام بین الملل، یکی از پیامدهای حتمی آن ظهور قطب قدرت اسالمی در جهان سیا

 بود که البته بسترهای مستحکم آن شکل گرفته است.

همانطور که اشاره شد صدور آموزه های انقالب اسالمی باعث پیدایش گروه های جهادی و تشکیل جبهه مقاومت در منطقه شد که 

 کردند.با محوریت جمهوری اسالمی ایران، شکست های پیاپی در جنگ های مباشرتی و نیابتی بر آمریکا تحمیل 
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Unlike previous movements in the region and even in the world, which were usually interpreted 

in the sphere of influence of the two powers, East and West, with the “neither East nor West” 

approach of the Islamic Republic, Iran has a different position on this international bipolar system. 

This theory emphasized that Iran seeks to form a new pole of power in the international arena, and 

undoubtedly one of its requirements is to issue the teachings of the Islamic Revolution, followed 

by the formation of Islamic resistance groups in the region and then the Islamic Awakening and 

laying the groundwork for the realization of a new Islamic civilization. 
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