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 چکيده

نوو  آسیای منطقه ژئوپلیتیک تحوالت حوزه در راهبردی رویکردی با پژوهش این بو  ج  غر

هوای  و پرداخته ایران.ا.ج تهدیدات و هافرصت ها،ضعف ،هاقوت بررس  به  بورای را راهبرد

یون مطالعه این اصل  سئوال بنابراین. است نموده ارایه ایران مل  منافع و امنیت تامین سوت ا  ا

صوت ها،ضعف ها،قوت غرب  جنو  آسیای منطقه در کنون  ژئوپلیتیک تحوالت در که  ها،فر

یون در کدامند؟ ایران اسالم  جمهوری اثربخش راهبردهای و تهدیدات  یوک طو  پوژوهش ا

 در ایران اسالم  جمهوری برای اثربخش راهبردهای SWOT روش از استفاده با معین فرآیند

یوه راهبردهایپژوهش، یافته های  . طبقشود م  ارایه منطقه ژئوپلیتیک تحوالت با مواجهه  ارا

ضوور بوا مقابله راهبرد اعتمادسازی، و زدای تنش راهبرد :از عبارتند شده فوو  و ح کواآمر ن  ،ی

 ایران، سازی امنیت  و سازی منزوی با مقابله هبردرا منطقه، رهای  راهبرد سازی، ثبات راهبرد

  .آفرین  نقش راهبرد و ایمنطقه هایبحران از مدیریت راهبرد

 .راهبرد ایران، غربی، جنوب آسیای ژئوپلیتیک،: هاکليدواژه
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 مقدمه
 شناخت بر که است گیری تصمیم به معطوف اقدام  تحوالت ژئوپلیتیک، برآورد

 اگر. است استوار آینده از شان فهم و ودرک فعل  وضعیت ته،گذش از گیرندگان تصمیم

 آینده شناخت اند، پیوسته وقوع به که است های  واقعیت بر مبتن  امروز و گذشته شناخت

 نجها گیری شکل در که تحوالت احتمال  وها اراده و فعل  روندهای از است تصویری

 مبتن  گیری تصمیم و گیری تصمیم رد زمان اهمیت آنها همه مفروض. کنندم  نقش ایفای

 است نسب  امری است. شناخت احتمال  واقعیت از درست تصویری یا واقعیت شناخت بر

 تحوالت ژئوپلیتیک داشته از تری دقیق شناخت نتیجه، در و برآورد بتواند که کشوری هر و

 گیریاست. تصمیم  بیشتر آن برای مفیدتر و تر مناسب تیماتصم اتخا  امکان باشد،

 برآورد و احتمال  های گزینه بررس  وها توانمندی واقعیات، دقیق شناخت نیازمند درست

 (8: 1390)یزدفام،.است اقدام  هر دستاوردهای وها هزینه دقیق

، آ ربایجان، کشور ایران، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان 23آسیای جنو  غرب  شامل 

ن، قطر، بحرین، امارات متحده عرب ، عمان، یمن، ارمنستان، ترکیه، عراق، کویت، عربستا

ونیست ، اردن، گرجستان، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان است رسوریه، لبنان، رژیم صهی

دریای عمان، آسیای مرکزی و قفقاز، شبه قاره  ای خلیج فارس،های منطقهکه در زیر سیستم

 ( 26: 1383همکاران،  اند.)رضای  وشده جنو  غر  آسیا )خاورمیانه (مستقر و

، ایران دارای منافع خاص  است و در عین حال با گانه باالاز مناطق پنج در هر منطقه

های (. زیرسیستم192: 138۷باشد)محمدی، ای مواجه م های ویژهو فرصت تهدیدات

اتنگ با هم در ارتباط هستند و ایران از نظر منطقه آسیای جنو  غرب ، به گونه تنگ

 (.2۴۷: 1390)رضای  و مبین  دهکردی، .ی  در کانون و مرکز ثقل آنها قرار داردجغرافیا

با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک جمهوری اسالم  ایران در منطقه 

جهت نقش  آسیای جنو  غرب ، شناخت تحوالت ژئوپلیتیک در محیط پیرامون  ایران

 یابد.آفرین  فعال و سازنده ضرورت م 
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زا توام با ال حاضر جای جای منطقه جنو  غرب  آسیا بحران های خشونتدر ح

گر قابل مشاهده است.به دنبال سقوط دولت صدام حسین در عراق در سال های ویرانجنگ

زیادی برخوردار های تروریست  که از تنوع نسبتاً و خالء قدرت در این کشور، گروه 2003

کشور مستقر شده و عالوه بر دست زدن به اقدامات هستند به تدریج در مناطق مختلف این 

های  از این کشور را به اشغال خود ها تالش نمودند بخشتروریست  در داخل شهر

اوج فعالیت های گروه  1392درآورند. اشغال شهر مهم موصل در بیستم خرداد سال 

یش گذاشت. داعش بوده که یک بحران تمام عیار را در عراق به نماترریست  موسوم به 

گیری بیداری اسالم  در منطقه و سرنگون  چهار نظام سیاس  مستبد و وابسته متعاقب اوج

به غر  در کشورهای تونس، مصر، لیب  و یمن، بیگانگان با کمک برخ  کشورهای منطقه 

شبیه سازی بیداری اسالم  در سوریه، این  از جمله عربستان، قطر و ترکیه با تالش برای

جانبه مواجهه نمودند که عالوه بر سوریه تاثیرات مخر  گر و همهبحران  ویران کشور را با

ای و بین الملل  فراوان  داشته است. ورود سایر بازیگران منطقه و خارج از منطقه بر منطقه

ن که با توجه به طوالن  شدن جنگ تر ایپیچیدگ  اوضاع در این کشور افزوده است و مهم

های کردی در این کشور به دنبال تجزیه و تشکیل دولت مستقل در سوریه برخ  گروه

ابعاد  1393هستند. با تهاجم نظام  مستقیم نظام  عربستان به یمن در ششم فروردین 

ای و هناآرام  و التها  در منطقه گسترش یافت و نه تنها مردم یمن بلکه پ  آمدهای منطق

های تروریست  در ههای گروناش  از فعالیت هایالملل  گوناگون  داشته است. ناآرام بین

ها نتوانسته اند وضعیت آرامش و ثبات را افغانستان و پاکستان تداوم دارد و هنوز این کشور

مشاهده کنند. در لبنان عل  رغم گذشت قریب به دوسال از خال  بودن جایگاه ریاست 

ر انتخا  رئیس جمهور به اند دهای سیاس  در این کشور هنوز نتوانستهی، گروهجمهور

اجماع نظر برسند. دخالت های عربستان در این کشور و تالش برای بر سرکار آوردن سمیر 

گیری نهای  و استقرار ثبات در لبنان شده جعجع به عنوان یک عنصر وابسته مانع تصمیم

ضاع های اشغال  به ویژه در کرانه باختری رود اردن، اوناست. انتفااضه سوم در سرزمی

آمیز رژیم صهیونیست  فلسطین را وارد مرحله جدیدی نموده است. گرچه اقدامات خشونت
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های عرب  به های منطقه، انعکاس زیادی نداشته و برخ  دولتدر پرتو التهابات و درگیری

اند اما با ت روابط با رژیم صهیونیست  بودهبهانه مقابله با ایران به دنبال برقراری و تقوی

اهمیت مسئله فلسطین برای جهان اسالم، موج انتفاضه سوم، وضعیت جدیدی را  توجه به

را در منطقه رقم زده است. در مصر، تونس و لیب  علیرغم استقرار دولت های جدید، 

ای از ابهام ا در هالهشود. از این رو آینده سیاس  این کشورهناآرام  و التها  مشاهده م 

 قرار دارد.

ات  امنیت مل  جمهوری اسالم  ایران قرار دارد. سوریه در حوزه عراق در قلمرو حی

شود و به عنوان سنگر نخستین مقابله با رژیم بندی م متحدان استراتژیک ایران دسته

وله شود و تحوالت مصر و تونس و لیب  به لحاظ چیره شدن مقصهیونیست  شناخته م 

سیاس  منطقه، نسبت  هر چند محدود با  تقابل اسالمگرایان با نیروهای سکوالر بر گفتمان

ها و فرصتجمهوری اسالم  ایران پیدا خواهد کرد. مجموعه تحوالت فوق حاوی برخ  

 (1393)مظاهری، تهدیدات برای جمهوری اسالم  ایران است

ب  و شمال آفریقا دستخوش در مجموع م  توان گفت سراسر منطقه آسیای جنو  غر

است و آینده روندهای موجود با توجه به تعدد و تکثر بازیگران و ن  التها ، ناآرام  و ناام

 ها و تهدیدات فراوان است.مسایل موجود و  نامعلوم و در بر دارنده  فرصت

یک  از نقاط قوت جمهوری اسالم  ایران پذیرش و مقبولیت منطقه ای و بین الملل  

سالم  ایران در منطقه بدون البته پذیرش و مقبولیت بدین معنا نیست که جمهوری ا است.

دشمن و رقیب نم  باشد بلکه بدین معناست که نقش آفرین  و قدرت ایران در منطقه 

موجب این پذیرش و مقبولیت بین الملل  شده است. دعوت از جمهوری اسالم  ایران 

و بین الملل  مانند افغانستان، عراق و لبنان نقطه  برای حل بسیاری از مناقشات منطقه ای

 بارهنیدر ا روسیه امورخارجه ریوزشود. قوت جمهوری اسالم  ایران محسو  م 

توان   منطقه است. نم یکشورها نیتراز مهم  کیاز منطقه و   بخش رانی: »ادیگو م

منطقه و  یکشورهابود.« درخواست  رانیبه حل مسائل موجود در منطقه بدون ا دواریام

و  تیدهنده مقبولنشان یامناقشات منطقه گریو د هیحضور در اجالس سور یبرا انجه
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  منطقه باق یدر حصار کشورها تیمقبول نیکشورهاست. ا یاز سو  اسالم  نظام رشیپذ

 91در سال  کایتوسط کنگره آمر « غرب کرهمیدر ن رانی»قانون مقابله با ا بینمانده و تصو

 (2/9/139۴پور، )حقیقت است. رانیا  المللنیب رتتلخ به قد  ، ا عاندر واقع

آمیز رژیم صهیونیست  در پرتو تری خشونتطبیعتاٌ هر بازیگری درک و شناخت درست

 های عرب  به بهانههای منطقه، انعکاس زیادی نداشته و برخ  دولتالتهابات و درگیری

 ت روابط با مقابله با ایران به دنبال برقراری و تقوی

اهمیت مسئله فلسطین برای جهان اسالم، موج  اند اما با توجه بهدهوب صهیونیست  ژیمر

انتفاضه سوم، رب ، وضعیت موجود و آینده ژئوپلیتیک منطقه دارای ابهامات و پیچیدگ  

های زیادی بوده و چالش های گوناگون  برای جمهوری اسالم  ایران فراهم آورده و از 

لتیک جاری نیاز به اهکارها و راهبردهای ایران در مواجهه با تحوالت زئوپسوی دیگر ر

پژوهش های جامع علم  دارد؛ از این رو مسئله اصل  در این مقاله مشخص نبودن چالش 

ها و تهدیدات( و راهبردهای جمهوری اسالم  ایران در ها، فرصتها، ضعفها)قوت

 تحوالت ژئوپلیتیک منطقه است.

اهمیت مسئله فلسطین برای جهان اسالم، موج انتفاضه سوم،  اند اما با توجه بهودهب

رب ، وضعیت موجود و آینده ژئوپلیتیک منطقه دارای ابهامات و پیچیدگ  های زیادی بوده 

و چالش های گوناگون  برای جمهوری اسالم  ایران فراهم آورده و از سوی دیگر 

لتیک جاری نیاز به پژوهش های اهکارها و راهبردهای ایران در مواجهه با تحوالت زئوپر

ها، جامع علم  دارد؛ از این رو مسئله اصل  در این مقاله مشخص نبودن چالش ها)قوت

ها و تهدیدات( و راهبردهای جمهوری اسالم  ایران در تحوالت ها، فرصتضعف

 ژئوپلیتیک منطقه است.

 رت تحقیقاهمیت و ضرو

 رتند از:موارد اهمیت و ضرورت این پژوهش عبابرخ  از 

منویات مقام معظم رهبری در خصوص ی هادگاهید حرکت علم  در راستای تحقق

مقام معظم رهبری نیز اعتالی ز نظر ا .ساله 20سند چشم انداز ضرورت اعتالی کشور و 
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ه فرهنگ انقال  اسالم  و به معنای ماهیت گسترش یابند موقعیت جمهوری اسالم  ایران

روحیه ظلم ستیزی، صدور معنویت  یارتقاموجب که  ستاله  ا –دین  یهار ارزشصدو

معظم له در مقاطع گوناگون به اهمیت و اعتبار . گردد گرای  و افزایش سعادت بشری م

پایگاه اطالع اند. )سند چشم انداز و لزوم تعقیب آن توسط مسئوالن کشور تأکید نموده

 حیتصح ن،ییتع امکان تواند م مطالعه نیا( 6/2/88ی)مدظله(، اخامنهان  حضرت امام رس

 را  غرب جنو  یایآس منطقه در رانیا  اسالم یجمهور های راهبردی استیس لیتسه و

گیری، انزوا، انفعال این پژوهش  با ارایه راهبردهای موثر م  تواند مانع غافل .دینمافراهم 

 هوری اسالم  ایران در منطقه شود.و تضعیف جایگاه جم

 :هدف تحقیق

و تهدیدات جمهوری اسالم  ایران در تحوالت  هافرصت، هاضعف، هاوتشناخت ق

 اثربخش.راهبردهای و ارایه  جنو  غرب ژئوپلیتیک منطقه آسیای 

 :سئوال تحقیق

، هاضعف، هاجنو  غرب  قوتدر تحوالت ژئوپلیتیک کنون  در منطقه آسیای 

  کدامند؟ جمهوری اسالم  ایران اثربخشراهبردهای ، تهدیدات و هافرصت

 فرضیه تحقیق:

راهبردهای  SWOT در این پژوهش ط  یک فرآیند معین و با استفاده از روش

اثربخش برای جمهوری اسالم  ایران در مواجهه با تحوالت ژئوپلیتیک منطقه ارایه م  

  صرفاً یک فرآیند ط  م  شود.  شود بنابراین نیاز به فرضیه وجود ندارد و

 نوع و روش تحقیق:

مطالعه از نوع کاربردی است و در چارجو  آینده پژوه  و با استفاده از تکنیک  این

SWOT صورت گرفته است. استفاده از روش SWOT چارچو  تحلیل  مناسب  برای

و تدوین شناخت تحوالت ژئوپلیتیک محیط راهبردی منطقه آسیای جنو  غرب  

های  ها و ضعفرحسب قوتموقعیت ب روشدر این آورد. اثربخش فراهم م اهبردهای ر

وجود دارد، مورد  خارج ها و تهدیدهای  که در محیط و فرصت داخل که در محیط 
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در این مطالعه سع  شده محیط راهبردی آسیای  (.1390گیرد)احمدی، ارزیاب  قرار م 

وتهدیدات ژئوپلیتیک مورد  ها، فرصت هاضعف ،هاجنو  غرب  براساس چهار مولفه قوت

های ار گیرد سپس راهبردهای  برای مواجهه جمهوری اسالم  ایران با وضعیتبررس  قر

های موجود ارایه ها و توانمندیهای پیش رو با اتکا به ظرفیتآینده و استفاده از فرصت

 گردد.

 چوب نظری:رچا

 وپلیتیک منطقهقوت ها و ظرفیت های ایران در تحوالت ژئ

فرد، نهاد یا کشوری که بوسیله آن  نقطه قوت عبارت است از شایستگ  ممتازی

 های مختلف نسبت به رقبا برتر باشد. تواند در زمینهم 

  غربى جنوب آسیاى منطقه در ایران ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک موقعیت-1

 است گرفته قرار بى،رغ جنو  آسیاى در جغرافیایى لحاظ به ایران، اسالمى جمهورى

 و )افغانستان قاره شبه و فارس خلیج کوچک، ورمیانهخا قفقاز، میانه، آسیاى شامل که

 محل که جهان، از وژئواستراتژیک ژئوپلیتیک منطقه این در ایران گرفتن قرار. است پاکستان

 سوم یک از بیش زندگى محل(آسیا شرق جنو  و جنو  به اروپا ارتباطى راه و تالقى

 دسترسى امکان و باشدمى آفریقا و آسیا اروپا، قاره سه میان ارتباطى پل و)جهان  عیتمج

از نظر سازد.همچنین مى فراهم را ایران طریق از آزاد آبهاى به یافته استقالل تازه کشورهاى

های مهم  ژئوپلیتیک، موقعیت جغرافیای  ایران به نحوی است که در همسایگ  قدرت

فتن در مناطق  ی نفو  امریکا )جنو  خلیج فارس(قرار دارد. قرار گرهچون روسیه و حوز

اند، به طور طبیع ، جایگاه کشور را در های بزرگ، منافع حیات  برای خود قائلکه قدرت

های بزرگ تجاری دهد. از نظر اقتصادی شاهراههای بزرگ افزایش م تعامل میان قدرت

گذرند و بر این اساس، ایران با از نزدیک  ایران م  جهان در دریا و خشک  یا از ایران یا

پانزده کشور همسایه دارای مرز آب  و خاک  است. به دلیل اهمیت و حساسیت این 

آفرین  یک ایران های بزرگ، مانع تقویت و نقشموقعیت ژئوپلیتیک  است که قدرت

 ( ۴8-۴۷: 1390باشند.)ایزدی، الملل  م ناهماهنگ با نظام بین
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 نیازهاى و گاز و نفت انرژى به یافته توسعه کشورهاى اقتصاد اصلى هاىپایه تگىبسوا

 جمهورى قرارگرفتن و طرف یک از موجود هیدروکربورى و معدنى  خایر به جهانى

 میانه، آسیاى و خاورمیانه در جهان هیدروکربورى استراتژیک بیضى مرکز در ایران اسالمى

 گاز و نفت منابع توجه قابل بخش و رودمى شمار به جهان انرژى تغذیه اصلى منبع که

 از را ایراناسالمى جمهورى موقعیت دیگر، طرف از است، داده جاى خود در را انجه

 .کندمى فرد به منحصر آن، انتقال هاىراه و گاز و نفت منابع بر تسلّط و دسترسى لحاظ

 تریلیون 2۷ و استحصال قابل نفت بشکه میلیارد 130 از بیش بودن دارا با ایران کشور

 میلیارد هزار 3 حدود )در کشور هیدروکربورى  خایر ارزش محاسبه با و گاز مترمکعب

 که حالى در هم آن آینده، سال یکصد از بیش براى الهى برکات بودن برخوردار و ( دالر

 است، نگرفته صورت اکتشافى عملیات( %80 )یعنى زمین ایران از اىگسترده پهنه در هنوز

 است. جهان بلکه منطقه، در الهى سرشار هاىنعمتداراى

تنگه هرمز به عنوان یک آبراه بین الملل  از ارزش استراتژیک خاص  برخوردار است.  

این تنگه در جنو  غرب  آسیا و در امتداد پیشرفتگ  آبهای اقیانوس هند در مدخل خلیج 

که دارای ماهیت حقوق  متفاوتند به هم فارس قرار دارد که خلیج فارس و دریای عمان را 

م فاصله ترین منطقه دریای بین شبه جزیره عربستان و فالت ایران است. م  پیوند د و ک

تنگه هرمز هالل  شکل است که قوس آن رو به شمال و به طرف داخل فالت ایران قرار 

شکل این تنگه دارد در نتیجه بیشترین منطقه ساحل  آن در کشور ایران قرار گرفته است 

به خلیج  در دهانه خلیج فارس نمایشگر پیشرفتگ  آ  در خشک  و تشکیل ش

 ( 161:  1388است)حافظ نیا، 

 امریکا، آن راس در و صنعت  دنیای بقای برای انرژی و نفت بودن حیات  توجه به با

 باق  الملل  بین منازعات و مرکز توجه کانون چنانهم هرمز تنگه ویژه به و فارس خلیج

 نشان بیش از بیش را آن اهمیت هرمز نگهت از دنیا خام نفت %۴0 از بیش عبور ماند. خواهد

امیدوار و )است جهان هرمز، مرکز تنگه نظران صاحب نظر اساس بر که حدی تا دهد م 

 (. 3۴1: 1388 همکاران،
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در خصوص تحوالت ژئوپلیتیک  برخي از كشورهای منطقه توانایي تأثیرگذاری بر -2

 جاری

بر مبنای قدرت مورد ارزیاب  قرار  تنهاالملل کنون  نظام بین کنشگری و بازیگری در

گیرد. از این رو در بسیاری از مسائل و موضوعات بین الملل ، نقش بازیگران با توجه به م 

ها کند. در این میان قدرت های منطقه ای نفو  و تاثیر خود را بر بحرانقدرت نمود پیدا م 

 .گذراندمیم سازی های منطقه ای بر جای م و تص

ارچو  بندی های قدرت در میان قدرت های منطقه ای جای دارد و این یران در چا

آید. قدرت براساس توانای  های ژئوپلیتیک، جمعیت ، نظام  و اقتصادی به دست م 

رچو  گفتمان سازی انقالب  و قدرت فرهنگ  نیز از مولفه های است که توانسته در چا

تاثیرگذاری کشور را چند بعدی  قدرت ایران در سیاست خارج  جای بگیرد و توانای 

 نف  و آنها به کمک و جهان مسلمانان وکند. این توانای  در قالب حمایت از مستضعفین 

در حال  که این گفتمان نقطه مقابل سیاست . است یافته نمود گری، سلطه و پذیری سلطه

ستان ی و فرامنطقه ای مانند آمریکا، رژیم صهیونیست  و عربهای قدرت های منطقه ا

باشد. باوجود سیاست های مغرضانه این کشورها  ر جهت ایران هراس  و ایجاد حصار م 

امنیت  و منزوی ساختن جمهوری اسالم  ایرن در میان کشورهای منطقه و جامعه بین 

الملل  این ای و بینمسائل منطقهالملل، اما توان تاثیرگذاری جمهوری اسالم  ایران در 

در منطقه غر  آسیا ت روبرو ساخته است. قدرت اثرگذاری ایران ها را با شکسسیاست

مانند شکل گیری هسته ها و گروه های مقاومت، نقش آفرین  فعاالنه در تحوالت 

 5+1کشورهای سوریه، افغانستان، فلسطین، عراق، لبنان و یمن وتوافق هسته ای با گروه 

اسالم  ایران در عرصه نقش  ها، نشان دهنده از قدرت جمهوریعلیرغم تمام کارشکن 

 1(1392آفرین  منطقه ای است.)توسل ، 

 
ای و تطبیق آن با شرایط های قدرت منطقهویژگ (،» 6/11/1390برای مطالعه بیشتر رک : توسل ، حسین ) -1

« ،قابل دسترس  در : جمهوری اسالم 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921102000379 
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 بخشي انقالب اسالمي در سطح منطقهالهام -3

بخش  جمهوری اسالم  در منطقه بر اساس جوهره گفتمان و گفتگو است و نه الهام

اینجاست که به دلیل ساختار ضدسطله و  ها. نکتهاعمال زور و تحمیل سیاست

های مردم منطقه دارد و در نقال  اسالم  جذابیت فراوان  برای تودهضدصهیونیست ، ا

بخش  غر  در منطقه متفاوت است. به عبارت گویاتر، غر  به واسطه حضور عمل با الهام

الهام بخش  های انقال  اسالم ،نظام  در منطقه دارای نفو  است در حال  که آموزه

 .باشد های مقاومت و جریان بیداری اسالم  مگروه

 و مذهب، نیشکل گرفت و د  فرهنگ کردیکه از ابتد ا با رو رانیا  اسالم یمهورج

است که  ی آن بوده است. لذا از کشورها  اصول اساس ءتوکل به خدا، توجه به مردم جز

(. انقال   106: 1392,دیراحم، پوپناه یدارد)جعفر ی باال یهاتیدر قدرت نرم ظرف

از مقاومت و مبارزه با استبداد و استعمار  دیجد ی, الگو نید یهابر ارزش هیبا تک ، اسالم

را در  کیدئولوژیو ا یفکر یداریب ،یاگریاح انیاز جر  گذاشت، و نوع شیرا به نما

 یمعنا تحقق قدرت نرم به  تجل توان را م رانیا  کرد. انقال  اسالم تیمنطقه هدا

  نیو د  فرهنگ یخود باور یست که با اعطادان دیبدون تهد گرانیرفتار د درنفو   ی توانا

ارزش  یایو اح  اسالم یداریب کردیگذار بر رو ریمسلمان منطقه توانست تاث یبه ملت ها

 قایوشمال آفر انهخاورمی در  , عزت, کرامت انسانی,آزاد یچون عدالت محور  نید یها

 نیشان داد که ددر منطقه ن  اسالم یداریب و رانیا  سالمنرم انقال  اباشد. قدرت 

 هیجهان قلمداد گردد و جهان اسالم با تک یریگ میبر نظام تصم رگذاریتاث یتواند عنصرم 

 یساختارها  الزم بر شکل ده یاز توان و قدرتمند  و اسالم  بوم یبر باورها و هنجارها

خود به   کیدئولوژیو ا  فرهنگ دوربا ص رانیانقال  ا برخوردارباشد.  اسیو س  اجتماع

در   و اسالم  مردم یهاحکومت لیو تشک  نید یو ارزشها  اسالم تیهو یایدنبال اح

مردم منطقه و   اسالم یداریبتشکیل هسته های مقاومت و امر اکنون با  نیجهان است که ا

نقال  ا محقق شده است. قایو شمال آفر انهیدر خاورم یکتاتورید یهاسقوط حکومت

های مسلمان های فرهنگ , خودباوری را به ملتو مولفه اسالم  با استفاده ازقدرت نرم
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های  چون توان با شناخت دقیق از فرهنگ اسالم  و باز تعریف آرماناعطا کرد که م 

گیری و استقالل، آزادی، عزت و عدالت و با تکیه بر الگوی تفکر، آگاه ، تصمیم

انقال  سبب شد, دین و رسان  با  خالقیت اسالم  را گشود. از همین رو، این اطالع

انسجام ساختار سیاس   -۴(.  53: 1391,،شهاب معنویت در سطح جهان احیا شود )صالح 

 جمهوری اسالم  ایران. 

 رانیبه ا  خاص گاهیو جا  ژگیمؤلفه و نیدارد و ا یقو 1 دولت مل کی رانیا

  ن جهاناست که آن را به تمد انهیاز تمدن خاورم  بخش مهم رانیدهد. ادرمنطقه م 

  کپارچگیاست.  رینظ  در منطقه ب رانیا فرهنگ  –  خیکند. سابقه حضور تاروصل م 

 های ژگیاز و  و توسعه بخش شرفتیپ یو تالش دائم برا ودنمصمم و مستقل ب ،ارض 

توانسته درطول   رانیدولت ا ،ها ژگیو نیوجود هم لیاست. به دل  رانیمهم دولت ا

توانسته است ارتباطات  رانیقالل خود را حفظ کند. همزمان اگذشته و حال، است خیتار

 طیمنطقه به خصوص مح هایدولت و هاخود را با ملت  اسیو س  فرهنگ ، خیتار

 از منطقه یها و دولت هااز ملت یاریلحاظ نگاه بس نیاطراف خود حفظ کند و از ا

 بیرق یدولت ها  م است. حتتوأم با احترا رانیو عراق به ا جانآ ربای افغانستان، جمله،

 ماحترا اتوأم ب رانیها به ا ژگیو نیا لیبه دل زین هیو روس هیهمچون ترک رانیا  خیتار

استثناء به  کی  به راست یقو  دولت مل کیبا دارا بودن  رانیا انیم نینگرند. درام 

 . دیآحسا  م 

 های ایران در تحوالت ژئوپلیتیک منطقهمحدودیت و هاضعف

های  ها و امکانات و توانای ه ضعف نوع  محددیت یا کمبود در منابع، مهارتنقط

بشود. برخ  نقاط  فرد، نهاد یا کشوریاست که بطور محسوس مانع عملکرد اثر بخش 

 ضعف ایران عبارتند از:

 

 

 
1-Nation-state 
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 ایای بین المللي و منطقهآفریني موثر در سازوكارهعدم حضور و نقش-1

متأثر از مختلف  زمان  هایالملل  ط  دورههای بینانایران در مجامع و سازم نقش

. از جمله این عوامل، شرایط سیاس ، اقتصادی و اجتماع  کشور، ستابوده متعددیعوامل 

های خارج  در قبال ایران و به طور کل  وجهه سیاس  چگونگ  مواضع اکثریت دولت

ها با یکدیگر، دیدگاه و نوع ر در دنیای خارج، میزان همکاری کارکنان دولت  و نهادکشو

ها از منافع ها در سطح منطقه و جهان و نیز تعاریف و برداشتنگرش مدیران به همکاری

اند. این عناصر بر عملکردها و روابط با دنیای خارج به طور کل ، و ها بودهمل  و ارزش

  و اعالم مواضع های تبلیغاتاند. گاه حرکتلل  به طور خاص مؤثر بودهالمهای بینسازمان

ها در سطح کارشناس  و اند و گاه فعالیتدر مجامع رسم  و مطبوعات  به اوج رسیده

 اند.مذاکرات  گسترش یافته

غرب ،  هایهای برخ  از کشورو خصومت خاص اصول  به دلیل داشتن مواضع 

های نهضت، تعریف منطقههای  در قبال مسائل  مانند وضعیت چالش با غالباً ایران کشور

در ای و حقوق بشر در مجامع جهان  بوده است. آزادیبخش، خلع سالح، امور هسته

ای به دنبال انزوا و انفعال تجوالت جاری منطقه نیز اکثر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه

اند. به طور و فصل مسایل منطقه بوده  آفرین  در حلایران و جلوگیری از حضور و نقش

ها و الملل  متعددی در قالب سازمانای و بینهای منطقهسوریه اجالسمثال در قضیه 

سازوکارهای مختلف با حضور کشورهای غرب  و عرب  بدون حضور ایران یرگزار گردید 

ها ن اجالسکه طبیعتاً به علت عدم عضویت و حضور ایران تصمیمات و برآیند مصوبات ای

نداشته است. البته اخیراً کشورهای غرب  بخ ویژه در راستای منافع و امنیت مل  ایران قرار 

های ژنو مربوط به بحران سوریه آمریکا با پ  بردن به مواضع اشتباه قبل ، در اجالس

 مجبور به دعوت از ایران شده اند.   

الف در منطقه در راستای تامین از دیگر نقاط ضعف در اقدامات ایران عدم ایجاد ائت

 اعرا ، بین در ایران تعبیری به و بوده راهبردی متحد فاقد موارهه نمنافع مل  است.ایرا

 دارد متعددی اشتراک  وجوه آنها از یک هر با و دارد قرار هاملت و دول سایر و هاترک
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 عهیر ششوک کیبه عنوان  رانیا " دگاهید نی. از انیست آنها از یک هیچ جزو ول 

طور به عنوان  نیو هم تیرانیبر ا  مبتن  نو با گذشته باستا نینش  سن یمرز یبامحدوده

ممتاز است.  اریخود بس گانینسبت به همسا ، اسیس شهیاند شرویکشور مبتکر و پ کی

  و شرق  شمال گانیبا همسا رانیا  و فرهنگ یاقتصاد یها ستمیس های ژگیو نیهمچن

 نیبا ا رانیذا اکنند ل لیرا تکم گریتوانند همد  کشورها نم نیساساً امتفاوت است وا زین

 رانیا ، اساس هایتفاوت نیا واسطهشود. به  ی تواند وارد ائتالف و همگرا  کشورها نم

ها و چه از طرف شرق با هند و شمال با ترک یهیجنو  با اعرا ، چه از ناح هیچه از ناح

: 13۷9)سریع القلم، خاص مانده و رفتار کرده است. شهیهم پاکستان نتوانسته ائتالف کند و

56 ) 

 عدم تنش زدایي و اعتمادسازی با برخي كشورهای منطقه-2 
در ساختار  قیعم یمعتقد به وجود شکاف ها اجتماع  –  شکاف فرهنگ هینظر

عر  است که هر  هیهمسا یو کشورها رانیمناسبات ا در  خیو تار اجتماع  –  فرهنگ

را دشوار  یو اقتصاد  تینما   اسیس یدر حوزه ها هایتوسعه و تداوم همکار نهیمگونه ز

و  یو تصورات گذشته وجود دارد که مانع از همکار ها نیاز بدب یاریسازد. هنوز بسم 

 رانیا دگاهید نیا زا نیهمچن.(Naghibzadeh, 2000:85شود)دو طرف م  نیب  کینزد

  گانگیبا اعرا  احساس ب  اسیو هم از لحاظ س  هبمذ ثیهم از ح ، هم به لحاظ قوم

دامن  فرهنگ  –  اسیشکاف س نیعر  به ا یایدر دن تیو امن تیو بحران مشروع ندک م

نامطمئن و درمورد  هیهمسا کیحداقل به عنوان  رانیبه ا زیزده است. در مقابل اعرا  ن

 نیوجود چن نیبنابرا( 65۴: 138۷)برزگر، نگرند.به عنوان دشمن م  عرب  دول از  بعض

 منطقه در حل وفصل مسایلدو طرف   کیانع از نزدم  و فرهنگ یساختار یشکاف ها

از دست رفتن آفرین  بیگانگان و  نقش و نفو  به منجر ،وضعیت  نیشود. تداوم چنم 

 1شود.م  رانیا ایقدرت منطقه هاینهیزم

 
 رانیا  اسالم یجمهور گاهیجا  بررس "، ( .13۷5)احمد  ،زاده بینق اطالع بیشتر بنگرید به :.برای  1

  کیسال سوم، شماره  ،انهیفصلنامه مطالعات خاورم " ینظام منطقه ا رد
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م  ایران موجب تغییر در جمع بندی باید گفت تغییر دولت های جمهوری اسال

ست و منطقه آسیای جنو  غرب  به عنوان مهمترین ه ااولویت ها در سیاست خارج  شد

منطقه کمتر مورد تمرکز و اولویت قرار گرفته است و برنامه و سیاست متمرکز و درازمدت  

 زدای  در روابط با همسایگان و قدرت های اثرگذار منطقه وجود ندارد.در تنش

نسبت به ضعف در تغییر نگرش بعض  از کشورهای منطقه ن م  توان عالوه برای

ای بین نسبت به تحوالت منطقهکامل فقدان درک مشترک و  جمهوری اسالم  ایران

های ایران در ارتباط با ها و ضعفاز جمله محدودیت مسئوالن حوزه سیاست خارج 

 تحوالت منطقه محسو  م  شود.

 ئوپلیتیک منطقههای ایران در تحوالت ژفرصت

ر محیط بیرون  برای فرد، سازمان و یا ها به معنای وجود زمینه مطلو  دفرصت

توان به نتایج یا عواید قابل توجه  دست یافت. کشوری که از طریق بهره برداری آن، م 

گیری با بهره تاد ندهکه به کشورها این توانای  را م  وضعیت  هستندها همچنین فرصت

های برخ  از فرصت .ود را کسب و تهدیدات را دفع نمایندها، اهداف مل  خصحیح از آن

 ایران ر تحوالت جاری در منطقه عبارتند از:

 بیداری اسالمي در منطقهموج -1

یک  از عوامل مهم و تأثیرگذار بر مسائل راهبردی منطقه آسیای جنو  غرب ، 

آغاز و به بسیاری از  1389 گسترش موج بیداری اسالم  در این منطقه است که از سال

و  غرب  آسیا، خلیج فارس و شمال آفریقا گسترش یافته کشورهای منطقه در حوزه جن

ای، بیداری اسالم  بیش از هر زمان دیگری موازنه قدرت در در سطح منطقهاست. 

 (1391)فرازی، خاورمیانه را دستخوش تغییر و دگرگون  کرده است.

ی آینده هایهمکارمچنین ون  بین کشورهای منطقه و هبیداری اسالم  بر روابط کن

است، در تحوالت اخیر منطقه خاور میانه اگر چه در کوتاه مدت  تأثیرگذارن کشورها ای

ی سیاس  مانند تفاوت رویکردهای کشورهای منطقه به تحوالت و هاچالشباعث بروز 

  در کشورهای منطقه و اتثب بی عرب  و اختالفات سیاس  بین کشورهای منطقه، هاانقال 
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ی  مانند هافرصت وامنیت  نسبت به مسائل اقتصادی –سیاس  درنتیجه اولویت باالتر مسائل

ی اسالم گرا در منطقه شده است؛ هاگروهی وابسته و قدرت گرفتن هایکتاتوریدسقوط 

ول  در بلندمدت با برقراری ثبات در کشورهای منطقه، افزایش نقش مردم در اداره 

ی  و افزایش مطالبات اقتصادی گرا مورها، استقالل بیشتر کشورهای منطقه، تقویت اسالکش

ی جدید، فرصت مناسب  هاحکومتمردم و پیوند کارآمدی اقتصادی و مشروعیت سیاس  

ایجاد  ترقیعمو  تریجدی اقتصادی هایهمکاربرای کشورهای منطقه جهت برقراری 

 ( 1391)پورمحسن ، .خواهد گردید

های قدرت را در این دیبنری اسالم  که متأثر از انقال  اسالم  است، دستهدابی

(همچنین بیداری اسالم  با تأثیرگذاری  1391)امیر زاده،  منطقه، تحت تأثیر قرار داده است

ای موجود، اهداف و منافع بازیگران منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. در بر نظم منطقه

ه نافع آمریکا شدنظم پیشین در خاورمیانه دچار تغییرات جدی به زیان م اثر بیداری اسالم 

 ( 1۷1: 1391)دهقان  فیروزآبادی و فرازی، .است

 آمریکاتنها توسط منجر شد که نه منطقهبیداری اسالم  به سلسله تغییرات  در شرایط  

( 1391 )فرازی،ریزی نشده بود، بلکه این کشور را با چالش  جدی مواجه ساخت.طرح

متحدان عر  این کشور با موج بیداری گرچه در مقطع فعل  با دخالت آمریکا و همراه  

 اسالم  برخورد سخت  شده اما هیچ قدرت  توان نابودی این موج را ندارد.

 ،ناتوان  آمریکا و متحدانش در کاهش نقش ایران در منطقه و انجام تغییرات دلخواه 

بر موازنه قدرت در منطقه و ناکام  در  آمریکا یذارگریکاهش نفو  و تأث دهنده نشان

 ( Pollack,2012.)این کشور استده  به نظم موردنظر کلش

ها جمهوری اسالم  ایران در قبال بیداری اسالم  عبارت است طور خالصه فرصتبه

 از:

 ای آمریکا.های منطقههای انقالب  با سیاستمخالفت نهضت-

 ت .منطقه برای رژیم صهیونیسهای تبعات منف  انقال -

 و مخالف انقال  اسالم  ایران. سقوط سران مرتجع وابسته-
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 گرا در کشورهای انقالب .های اسالمافزایش مطالبات اسالم  و قدرت گیری گروه-

 ای از مطالبات مردم فلسطین.های مردم  و منطقهافزایش حمایت-

 ای برای ایران.افزایش فضای عمل منطقه-

 قهبرخي از كشورهای منط باهای مشترك فرهنگي، تاریخي نهزمی-2

یک  از مهمترین اشتراکات فرهنگ  ایران که به عنوان مهمترین عامل پیوند دهنده میان 

کشورهای منطقه است، دین اسالم است. در حقیقت زبان اسالم بهترین ابزار برای مفاهمه 

ها و اشتراکات ا با استفاده از زمینهشود تو گفت و گو میان کشورهای مسلمان محسو  م 

 693: 1392ه منطقه ای و بین الملل  نقش آفرین  کنند.)حسین ، اسالم ، در حوز

(جمهوری اسالم  ایران پس از انقال  اسالم  همواره در تالش بوده است با مطرح کردن 

جاد نماید الگوی  به نام جهان اسالم، امت واحده اسالم  میان کشورهای مسلمان وحدت ای

صه جهان  ایفا نمایند. در حقیقت دین اسالم تا این کشورها بتوانند نقش فعال تری در عر

تواند برای ایران فرصت محسو  شود: اول: ویژگ  های برای ایران در چهار مقوله م 

اسالم  و ماهیت احیای آن در منطقه ، دوم: تاثیر اسالم بر سیاست های داخل  و 

ماتیک سوم. تاثیر موضوعات اسالم  بر روابط اقتصادی و دیپل همبستگ  اجتماع ،

 کشورهای آسیای جنو  غرب  ، چهارم اهمیت اسالم برای امنیت منطقه ای.

 های اخیرهای آمریكا در منطقه در سالشكست برخي سیاست-3

به افغانستان و در  کایو پس از حمله آمر 2002بزرگ از اواخر سال  انهیطرح خاورم

  خارج استیدر س دیجد یکردیدر قالب رو 2003سال  لیحمله به عراق در اوا آستانه

 انهیبه خاورم یو آزاد  بسط و نشر دموکراس  طرح مدع نیعنوان شد. ا 21در قرن  کایآمر

در حقیقت آمریکا با طرح خاورمیانه بزرگ چهار هدف را دنبال  .دبو قایو شمال آفر

مقابله با رشد  ی،انرژ انیتداوم جر نیتضم ، رژیم صهیونیست تیامن نیتضمنمود م 

 سکوالر در منطقه یهامیآوردن رژ کاریرو یتالش برا، گرااسالم یهاانیجر

 ( 25: 1385)واعظ ،
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  و دگرگون رییدر حوزه عمل و اجرا با تضاد ثبات در مقابل تغ 1بزرگ انهیطرح خاورم

نتواند نوع حکومت لیبرال حقیقت همین امر موجب شد که آمریکا . دیگردمواجه 

 دنبال کند. به معنای واقع  رادموکراس  

های از دیگر فرصتای های منطقهناکام  و شکست آمریکا در تامین اهداف جنگ 

بوجود آمده در تحوالت جاری برای ایران است. در تحوالت جدید عراق آمریکا بارها 

  علیه داعش و گروه های تکفیری جهت مقابله با ترورسیم به انجام عملیات های نمایش

جایگاه خود را در عراق و منطقه تثبیت نماید، اما بسیاری از نموده است تا بتواند 

 یها ، ناکامیروزیبر پ  مبتن فراوان بندهیفر غاتیبوا وجوود تبل کایآمرکارشناسان معتقدند

در   . ناتوان1 توان اشاره نمود:داشته است که به اهم آن م  در داخل عراق  فراوان

 نیدر تام  .ناتوان3،دست نشانده   آوردن دولتکار  یدر رو  . ناتوان2،سمیسرکو  ترور

ی )پایگاه اطالع رسان  کایاز قتل روز افزون سربازان آمر یریعجز در جلوگ .۴،بغداد تیامن

از  یری. عجز در جلوگ۷، نمونه و عراق آزاد  دموکراس جادیدر ا  ناکام.6( 1385حوزه،

ام  در اجرای سیاست های ناک 8، در عراق رانیا  اسالم یجمهور ینفو  معنو شیزااف

 .اعالمي مبني بر مبارزه علیه داعش

از دیگر ناکام  سیاست های آمریکا در منطقه، تامین نشدن اهداف آمریکا و هم 

ا  در اتخ کاینشانگرآن است که آمر  صحنه افغانستان به خوبپیمانانش در افغانستان است. 

افغانستان نتوانست به اهداف از حمله به است و  خود دچار اشتباه شده یها استیس

 . دیروبه رو گرد یمحدود یشود و با دستاوردها لیخود نا  تیو امن  اسیس

 یکى از نخستین بندهاى دستور کار دولت اوباما این بود که نقش دیپلماسى در سیاست

.)میراینچ تر از قوه قهریه باشدومکن اسوت سنگینایاالت متحده در قبال سوریه،م خارجى

 
 . جهت اطالع بیشتر،رک : 1

وهش های سیاست «،معاونت پژای آمریکا و ناکام  آننهزمینه های سیاست خاورمیا» (، 1386واعظ ، محمود )

 خارج  مرکز تحقیقات استراتژیک، قابل دسترس  در : 

http://www.csr.ir/departments.aspx?abtid=07&depid=44&semid=993 
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 آغاز سوریه رویکرد جدیدى را نسبت به 2009 سال از روازاین( 15-12: 1390جونز،،ب .

دولت آمریکا اقدام به تشکیل و تجهیز گروه های تروریست  در منطقه از جمله اما بعداً کرد 

از  رژیم صهیونیست  سد و تامین امنیتین اقدام با هدف سقوط رژیم بشار ااسوریه کرد. 

اد ناامنى جهت رسیدن به برخى اغراض سیاسى خود در منطقه مانند سوو و ایجویک

 و تسرى دادن نواامنى بوه درون فوروش توسلیحات براى مدیریت بحران اقتصادى داخلى

دن دست .کوتاه کرگرفتهاى ایاالت متحده صوورت با سیاست سوکشورهاى ناهم مرزهاى

دالیلى است که از دیگر  راهبردى است، ران و روسیه از منطقه شامات که داراى اهمیتای

(در  120: 1392)باباجان  پور، از کنار آنها عوبور کنود. آسانى به تواندایاالت موتحده نومى

 حقیقت این اقدام ثمره مثبت  برای آمریکا نداشت .

د، آمریکا تروریست  )تندرو (به شکست انجامی پس از آنکه راهبرد تجهیز گروه های

موزش مخالفان به اصطالح میانه رور در سوریه را در دستور کار وزارت دفاع برنامه آ

در واقع مقامات آمریکای  مدع  بودند با مسلح کردن مخالفان د. آمریکا )پنتاگون (قرار دا

بر دولت و هم بر گروه های توانند هم به اصطالح میانه رو در سوریه و آموزش آنان م 

ها دالر برای اجرای برنامه اما پس ازصرف صدها میلیون، شوندافراط  در این کشور پیروز 

ژنرال لوید ج  اوستین، فرمانده ارتش  .آموزش شبه نظامیان هیچ نتیجه مثبت  نداشت

سلح کردن پنتاگون برای شناسای ، آموزش و م امریکا در عراق و سوریه، اعتراف کرد برنامة

های داعش، شکست خورده است)پایگاه یستبرای مبارزه با ترورنظام  شبه ۴00هزار و 5

 (2۷/6/139۴اطالع رسان  پرس ت  وی،

 تهدیدهای ایران در تحوالت ژئوپلیتیک منطقه:

تهدید در لغت به معنای ترساندن و بیم دادن است و در اصطالح به معنای هر چیزی 

بالقوه و ور را به خطر اندازد، همچنین تهدید هر اقدام و تحرک که ثبات و امنیت یک کش

احتمال  سیاس ، نظام ، اقتصادی و فرهنگ  که موجودیت و اهداف حیات  فرد، نهاد یا 

که ما را از رسیدن به هدف بازداشته و یا باعث   کشوری را به خطر بیندازد، و نیز موانع

 .ددگرم  اطالق هدف شود،کاهش سرعت در دستیاب  به 
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 ای در منطقهحضور و نفوذ بازیگران فرامنطقه-1

خارج  بازیگران فرامنطقه ای در حوزه آسیای جنو  غرب ،  سیاست و ورود و درک

را  خود که دارد قرار آمریکا هادخالت رأس مسائل منطقه ای را پیچیده تر کرده است. در

 سازمانده  برای برتر ی توانا دارای که این تصور با کند. آمریکام  تعریف ایران مقابل در

 آورده روی گرایانهراهبردهای یک جانبه به است منطقه آمریکای  در جدید نظم یک به

: 138۷دارد. )قالیباف و پورموس ،  مستقیم گیریجهت اسالم  جمهوری علیه که است

55) 

ان خود، نقش رو آمریکا درصدد است با اعمال نفو  مستقیم و از طریق هم پیمانازاین

طور (به 65: 1381)میرطاهر و سپهریان، . جمهوری اسالم  ایران را در منطقه کمرنگ سازد

ی، به امنطقهکل  دولت آمریکا سع  کرده است تا از طریق تقویت سازوکارهای اقتصادی 

روند انتقال انرژی از شرق به غر  کمک کند و برای حل و فصل منازعات در جهت منافع 

ین کشور این است که بدین وسیله امکان نفو  ایران و روسیه م کند. هدف اخود اقدا

ی به نحوی شکل گیرند که منافع غر  تأمین امنطقهکاهش یابد و معادالت 

 (1۴: 138۷)کرم ،.شود

کند، از زیرسیستم های دیگر حوزه آسیای جنو  غرب  که آمریکا نقش آفرین  م 

آمریکا  یعن  غرب  هایقدرت ان ،جه بزرگ هایقدرت میان حوزه خلیج فارس است. در

 در و تأثیرگذاری حضور برای بیشتری مندی عالقه و توجه اروپای  کشورهای از برخ  و

نیز اهداف خاص   در منطقه خلیج فارس (.آمریکا 8۷: 1389)واعظ ،  دارند فارس خلیج

فارس،  جخلی اکونومیکژئو و ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک اهمیت به توجه با. کند مدنبال 

 به دسترس  از باره حفاظت این است. در قائل منطقه این برای ایویژه آمریکا جایگاه

 خلیج در آمریکا هاینگران  خلیج فارس، در آمریکا منافع تمرکز اولیه، منابع و هاآبراه

 جهان کشور هشت از کشور پنج و وجود فارس خلیج نفت جریان استمرار عدم از فارس

 استمرار و رسدم  فارس خلیج حوزة سال در 50 از بیش به هاآن شدة ابتث  خایر عمر که
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)تخشید و .منطقه، از مسائل مهم خلیج فارس است نفت به چین و اروپا ژاپن، نیازهای

 (218: 1390متین، 

 از: اندعبارت فارسخلیج منطقه در آمریكا راهبردهای كالن

 و آمریکا ویژهبه و غر  جهان به آن تزریق تداوم تضمین و نفتى منابع از حمایت -

 آن؛ ثابت حدی تا و پایین هایقیمت از حمایت

 براى همچنین و آمریکایى خدمات و کاالها براى مصرف بازار عنوانبه منطقه حفظ -

 منطقه؛ سطح در آمریکایى تسلیحات فروش

 هاىکشور امنیت و ثبات تضمین همچنین منطقه، در آمریکا پیمانانهم از حمایت -

 .منطقه سطح در آمریکا پشتیبان و طرفدار عربى

 از جلوگیری و آمریکا قدرت تثبیت فارس،خلیج ایمنطقه امنیت ترتیبات رهبری -

 کشور. این با معارض کشورهای تقویت

 با هاآن رابطه نوع و خارج  و داخل  تهدیدات با برخورد گرای ،اسالم با رویاروی  -

 (1391)عظیم زاده، .ونیست و رژیم صهی همتحدایاالت

در مجموع سیاست های آمریکا در منطقه آسیای جنو  غرب  کامالً در تضاد با 

باشد و نقش آفرین  ایاالت متحده در منطقه در هر سیاست های جمهوری اسالم  ایران م 

 باشد.زیرسیستم  که صورت پذیرد، تهدید جدی برای جمهوری اسالم  ایران م 

 شورهای منطقه)ایجاد تنش های منطقه ای(نقش آفریني ك-2

عربستان سعودی یک  از کشورهای مهم در منطقه است که نقش زیادی در مسائل 

ای آسیای جنو  غرب ، در زیر عنوان یک بازیگر منطقهراهبردی منطقه دارد. عربستان به

و مبین  )رضای  . شودسیستم خلیج فارس قدرت برتر حاشیه جنوب  محسو  م 

 (269: 1390دی،دهکر

ویژه در پاکستان و در سرزمین فلسطین با جمهوری عربستان در حوزه شبه قاره هند به

به بعد با سرنگون  رژیم صدام حسین، عراق  2003اسالم  ایران در رقابت است. از سال 

های جمهوری های گسترده عربستان و رقابت جدی با سیاستهای فعالیتیک  از صحنه
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های این فرقه از گردد. ترویج وهابیت و حمایت از فعالیتمحسو  م سالم  ایران ا

شود. گرچه های اصل  عربستان در عراق، افغانستان و پاکستان محسو  م سیاست

عربستان هنوز موفق به نفو  و ایفای نقش جدی در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز نشده، اما 

فرهنگ  مانند ساخت مساجد و کمک مال  تاً در حوزه های اخیر عمداین هدف را در سال

 ( ۴8: 13۷۷)امیر احمدیان، . به فرق خاص تعقیب نموده است

 1998را از سال  2025دولتمردان عربستان تدوین راهبرد کالن این کشور برای سال 

ه و های اقتصادی تأکید نمودعربستان عمدتاً بر مؤلفه 2025انداز اند. سند چشمآغاز نموده

حصول اطمینان از حرکت اقتصاد در مسیر صحیح و برای ایجاد تحول  منظوربه

 (1۴9: 1390)رضای  و مبین  دهکردی، . های معین  تعیین گردیده استشاخص

ای آمریکا در وضعیت کنون ، نقش مهم  را بازی عنوان بازوی منطقهبستان بهعر

و است. اما با توجه به ید سقوط روبر، با تهدشکند. این کشور به دلیل ماهیت حکومتم 

عرب  را مهار  یهاامیکند موج قهای اقتصادی و امنیت  که دارد تالش م توانای 

 .( ,2011Milaniد)کن

تحوالت اخیر آسیای جنو  غرب  رویکرد سیاست خارج  عربستان را تغییر داد  

 تالش و هستند خود رضر به قدرت توازن خوردن برهم نگران منطقه تاثیرگذار بازیگران

 شکل بهترین به را خود منافع گرفت، خواهد شکل که جدیدی الگوی یا نظم در کنند م 

عربستان با پشتوانه کشورهای فرامنطقه اقدام به ماجراجوی  منطقه ای نموده  کنند تامین

است که موجب تنش های جدی در منطقه آسیای جنو  غرب  شده است. کشور عربستان 

شتر در منطقه است و م  خواهد خود را به عنوان یک قدرت قش آفرین  بیدر صدد ن

منطقه ای مطرح نماید. پس از بوجود آمدن موج بیداری اسالم  و گرایش بسیاری از ملت 

ها به سمت اسالم سیاس ، حکومت های دموکراتیک موج نگران  زیادی را در کشور عرب  

ساختار داخل  خود و تان جهت حفظ بخصوص عربستان بوجود آورد.بدین سبب عربس

حکومت های دیکتاتور همسو با عربستان وارد عرصه منطقه ای شد. همچنین همسو شدن 

سیاست های کشورهای عرب  مانند عراق، لبنان و سوریه و یمن ضربه بزرگ  به جایگاه 
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 هدف مقابله باعربستان به عنوان قدرت برتر کشورهای عرب  وارد ساخت. عربستان با 

کارش، دست به خود و متحدان محافظه انیقدرت، به ز یو ماد یه معنوموازن رییتغ

زده است.  ... و انصارا...احز های گروهو  هیعراق و سورهای  دولت ،رانیا هیعل  اقدامات

صهیونیست   –همچنین برخ  اقدامات تحریک آمیز عربستان علیه ایران مانند ائتالف عرب  

ایران، مدیریت ضعیف حج و فاجعه کشتار  کرات هسته ایجهت کارشکن  در مذا

مسلمانان درمنا، کشتار شیعیان عربستان و اعدام آیت ا.. شیخ النمر، قطع رابطه با ایران و 

همراه کردن برخ  کشورهای عرب  از جمله تنش های های مستقیم عربستان نسبت به 

 ست.ایران بوده است که در بردارنده تهدیدات علیه ایران ا

ز یک  دیگر از کشورهای مهم و تأثیرگذار در منطقه آسیای جنو  غرب  ترکیه نی

  شود.محسو  م 

 یاعنوان دو قدرت منطقهبهاتحاد جماهیر شوروی ایران و ترکیه بعد از فروپاش  

های آمریکا یاستسبه دلیل همراه  ترکیه با  .هستند منطقه در و نفو درصدد تأثیرگذاری 

های زیاد آمریکا برخوردار است و توانسته تا حدودی نقش یتماحین کشور از در منطقه، ا

و حضور روسیه و جمهوری اسالم  ایران را در منطقه کم رنگ سازد و خود یکه تاز این 

 ( 19:1385)امیر احمدیان، . عرصه باشد

اما رویکرد ترکیه در تحوالت جدید منطقه جنو  غرب  آسیا موجب پیچیده تر شدن 

 ضرر به قدرت توازن خوردن برهم نگران منطقه تاثیرگذار . بازیگرانوالت شده استتح

 خود منافع گرفت، خواهد شکل که جدیدی الگوی یا نظم در کنندم  تالش و هستند خود

 تحوالت در ترکیه کنند، ایفا آینده منطقه در فعال  نقش و کنند تامین شکل بهترین به را

. نماید م  عمل تر طلبانه جاه و تر جویانه مواجهه شاید و تر االنهفع خاورمیانه منطقه اخیر

 تحت ترکیه چه اگر دهد م  نشان خود از بیشتری مشارکت منطقه امور در ترکیه امروزه

 از مملو و پرتنش خطوط که کرد تالش دهه یک حدود توسعه، و عدالت حز  زمامداری

 همسایگان با را اختالفاتش و کند قرمست را داخل در آرامش و داده کاهش را داخل  اشتباه

های سیاست اتخا  با در منطقه گیری شکل جدیدِ حال ژئوپلیتیک در برساند، اما صفر به
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 برخ  از با موجب افزایش اختالفات کنند،م  یاد نئوعثمانیسم به آن از برخ  که اشتباه

 است.  شده منطقه کشورهای

 و است داده تغییر خود نفع به را توازن منطقه دجدی ئوپلیتیکژ در ایران ترکیه، زعم به

 های  سیاستمداران ترک گروه نگاه از .سازگارنیست ترکیه ایمنطقه منافع و عالیق با این

 چنین هم باشند، ترکیه برای سنت  تهدیدهای مهار برای ابزاری توانند م  داعش مانند

 به عراق کردستان. هستند ترکیه هایکرد خویشان هم که سوریه و عراق در کردها با مقابله

 استقالل عالیق طریق این از ترکیه. است کرده پیدا نیاز گذشته از بیش ترکیه همکاری

 ژئوپلیتیک در ترکیه برای کردها مسئله. کند م  مهار را سوریه و عراق در کردها طلبانه

 جدید، وضعیت در که داند م ترکیه زیرا است برخوردار زیادی بسیار اهمیت از جدید

 وارد فعاالنه پس دارد، وجود غر  و امریکا حمایت با کردی مستقل دولت تشکیل امکان

 شود. آفرین نقش منطقه سرنوشت در تا شده  صحنه

های اخیر در برقراری روابط بسیار نزدیک نظام  و اقتصادی در سال رژیم صهیونیست 

های ن و جمهوری آ ربایجان موفقیتکیه، ازبکستابا برخ  کشورهای منطقه، به ویژه تر

های با آمریکا و حمایت راهبردی رژیم صهیونیست روابط . زیادی به دست آورده است

، حفظ برتری تسلیحات  در عرصه هسته ایاین رژیم، وسیع نظام  و تبلیغات  آمریکا از 

قه های دیگر منطافزایش قدرت اقتصادی به طور همزمان با هدف تضعیف اقتصادی کشور

تبلیغ در (،۴2: 13۷۴)افریم، بزرگ نمای  تهدیدهای امنیت  ناش  از ایران و به ویژه ایران،

مسأله بنیادگرای  اسالم  و طرفداری ، مورد تالش ایران برای رسیدن به تسلیحات هسته ای

 منطقهفرایند صلح در  کارشکن  درالقای نقش ایران در ، جمهوری اسالم  ایران از آن

تخریب روابط ایران با دنیای خارج و تاثیرگذاری بر روابط سیاس  و (، 20:  13۷۴)امیری،

، از جمله تهدیدات رژیم اقتصادی جمهوری اسالم  ایران در سطح بین الملل  و منطقه ای

 شود.صهیونیست  برای منطقه و ایران محسو  م 
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 ی كشورهای منطقهمرزو منازعات وجود اختالفات  -3

منطقه  یکشورها نیب یمنطقه وجود اختالفات مرز دید هایته نیبزرگتر از  کی

است. وجود این اختالفات در برهه های متعدد تاریخ  زمینه ساز تنش های جدی حت  

م  برد که  پرسکات از چهار نوع منازعه مرزی نامجنگ بین کشورهای منطقه شده است. 

 م های آنر  و زیرسیستمنطقه آسیای غتوان در  همه آنها را امروزه م 

منازعات و  منازعات عملکردی، منازعات سرزمین ، منازعات مکان (1392.)ساع ،یافت

» مرزهای تحمیل « هستند زیرا قدرت  منطقهمرزهای  اکثر. مربوط به منابع در دو سوی مرز

منطقه  این مسئله موجب شد است (3۷8: 13۷9)هاگت،اند.  را تعیین کرده های غرب  آنها

و این م  تواند   منازعات باشد صحنه بیش از هر جای دیگر در دنیا  یای جنو  غربآس

تهدید برای همکاری کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسالم  ایران باشد. در تحوالت 

جاری نیز اختالفات گذشته بین کشورها از جمله اختالفات یا ادعاهای ارض  بر همکاری 

و موانع جدی بوجود آورده است که از جمله ایه انداخته برای حل و فصل مسایل منطقه س

م  توا به اختالفات مرزی قطر با بحرین و عربستان و ادعای ارض  امارات متحده عرب  

 گانه ایران  اشاره نمود. درباره جزایر سه

 )ایران هراسي ( جمهوری اسالمي ایران در سطح منطقه چهره امنیتي شدن-4

منطقه  کیکه در  ی به خصوص کشورها یشورتوسعه هر ک یبرا یاز موانع جد  کی

 یخاص از قدرت بالقوه هژمون شدن برخوردارند، وجود ترس و عدم اعتماد کشورها

قدرت  انیآن کشور به خصوص است. هر چند طبق نظر واقع گرا یریمنطقه از قدرت گ

آورد جود م ر را به وظقدرت کشور مورد ن  از فزون گانیاهمس  کشور نگران کی یریگ

بودن توسعه  زیبر صلح آم  منطقه مبن یدادن به کشورها نانیتواند با اطمم   نگران نیاما ا

تمام تالش خود را به کار  کشورهای عر  منطقه خلیج فارسکند.  دایکشور کاهش پ

  غرب یکشورها غاتیتبل دیکنند. البته نبا یریجلوگ قهدر منط رانیا  تا از هژمون رندیگم 

اسلحه  یهاشرکت یبرا رانیرا فراموش کرد. ترس از ا رانیا هیعل کایخصوص آمربه 

 یدالر اردیلیچند ده م دیخر یقراراد هاموجب انعقاد دارد که   سود فراوان  غرب یساز



 191 /یرانا  اسالم یجمهور یچالش ها و راهبردها یا،آس  جنو  غرب یتیکتحوالت ژئوپل ووووووووووووووووووووووووووووووو

 

 رانیدر هر سال است. ا  غرب یها شرکتجنو  با   عرب یکشورها  نظام زاتیتجه

روابط توسعه  یبرا یجد مانعسیاس  و و   تیامن یاز چالش ها  کیدر منطقه   هراس

کنند  دایمشکل پ نیا یبرا  کشور راه ماتالزم است که مقا نیاست، بنابراایران با اعرا  

  بدست نم گانیکشورها به خصوص همسا گریتوسعه بدون همکار د  کنون یایدر دن رایز

 . دیآ

 طقهدر من يستیو ترور يفلَسَ دینشر عقاگسترش افراط گرایي و -5

نزاع مذهب  و ایجاد اختالفات ، اطراف ایران در منطقه و گرای  مذهب راطگسترش اف

نیز  منطقه و جمهوری اسالم  ایرانکند که پیامد منف  آن، برای در منطقه را تشدید م 

ای است که از توان گرای ، امری منطقهافراط. .به همراه دارد و سیاس  تهدید امنیت 

باشد. در حال حاضر، جریان افراط  در پاکستان و م ی  برخوردار سازی باالثباتب 

از  یاریبس شهیر. است فعالیتدر حال آسیای مرکزی ، ، عربستان، عراق، یمنافغانستان

که نشر  ستین دهیپوش  است. امروزه بر کس   و وهابیتسلف دیمنطقه عقادر افراط گرای 

در  تیابوه شهیندفارس دارد. ا جیعر  جنو  خل یدر کشورها شهیر  سلف دیعقا

به اهداف  دنیرس یبرا یاست. عربستان سعود  سلف دیعقا یاز سرمنشاءها  کیعربستان 

های  مانند داعش، گروهکند، که نمونه آن م  تیگروها حما نیخود به شدت از ا

باتوجه به اینکه جمهوری اسالم   1قابل مشاهده است. هیدر سوربوکوحرام، جبهه النصره 

نطقه حساس ژئوپلیتیک  و ژئواستراتژیک  قرار گرفته است، وجود اختالفات یران در یک ما

فرقه ای، افراط گرای  دین  و تروریست  موجب تحلیل رفتن تمرکز جمهوری اسالم  

 شود.ایران چه در حوزه داخل  و چه در حوزه ی منطقه ای م 

 

 

 
 . برای مطالعه بیشتر رک : 1

 بل دسترس  در:،قایریتکف - سلف سمیترور یریشکل گ  جامعه شناس (، 23/11/1393شیعه نیوز )

http://www.shia-news.com/fa/news/67441 
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 برخي از كشورهای منطقه ساختار سیاسيثباتي در بي-6

منطقه به  درملت م  باشد.  –ثبات در کشور انسجام و استحکام دولت  یک  از عوامل

 هینمونه دو همسا یرا ندارد. برا  ژگیو نیچن یگریکشور د چیه ه،یترکایران و استثناء 

. عدم وجود ثبات الزم در ستندین  تیموقع نیچن یافغانستان و پاکستان دارا ران،یا  شرق

ه در عوامل متعدد ساختاری و سابقه مداخالت بیگانه پاکستان، ریشکشورهای افغانستان و 

های محدودی از کشور احاطه دارد در این کشورها دارد. در افغانستان، دولت تنها بر بخش

در پاکستان نیز وجود مشکالت سیاس  و معضل هنوز فعالند. و نیروهای نظام  طالبان 

ها و اقوام تر و اختالف میان گروهثبات  بیشب کنند، موجب هویت  که یکدیگر را تشدید م 

در حوزه قفقاز و آسیای  (12: 1389.)واعظ ، مختلف و در نهایت ضعف دولت شده است

ها  همچنان ساختار منسجم میانه بسیاری از کشورها پس از فروپاش  شوروی و استقالل آن

قه ای مانند ورهای فرامنطاند و همچنان برای حیات خود به کشداخل  و سیاس  پیدا نکرده

ملت هویت منسجم  پیدا  –آمریکا و یا کشور روسیه متوسل م  شوند و همچنان دولت 

است و  یسؤال جد رزی هادولت تیاساساً مشروع زیفارس ن جیدر حوزه خلنکرده است. 

در حقیقت خود قرار دارد.  یریشکل گ نیآغاز مراحلحوزه در  نیبه نام ملت درا  مفهوم

ای همسایه جمهوری اسالم  ایران م  تواند موجب انتقال ناآرام  و ات  در کشورهب  ثب

عدم امنیت به داخل ایران شود. در نتیجه یک  از تهدیدهای جمهوری اسالم  ایران در 

 منطقه آسیای جنو  غرب  ب  ثبات  در ساختار سیاس  کشورهای منطقه است.

 همذهبي بین كشورهای منطق – قومي اختالفات-7

. استخاورمیانه کشورهای بین منازعه اصل  عوامل از دیگر یک  مذهب   قوم  مسائل

 در زیادی اهمیت بسیار تاثیرگذار، بازیگران از یک  عنوان به مذهب  قوم  های گروه

 از فراتر مذهب  قوم  های اقدامات گروه. اندکرده پیدا الملل  بین و داخل  های سیاست

 –قوم  منازعات. است کرده جلب را خارج  های قدرت ایتحم و رفته رسم  مرزهای

 م  مربوط تسنن اهل و شیعیان کردها، عمدتاًٌٌبه منطقه آسیای غرب  کشورهای در مذهب 

 بین الملل  بعد اهمیت. هستند خاورمیانه در قوم  های گروه مهمترین از یک  کردها.شود
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 دولت یک زمین مرزهای سر در کردی هایگروه که است واقعیت این از ناش  کرد قوم

 پراکنده سوریه و عراق،ایران ترکیه، مانند کشور چند مرزهای داخل و نیستند محدود

 همین به. است روبروکرده جدی بامشکالت را کشورها این یکپارچگ  مسئله، این. اندشده

 اًشدید را ترکیه جمله از منطقه کشورهای عراق، کردهای شمال خودمختاری که است دلیل

 همین به نیز سوریه و بین ترکیه منازعات علل از یک  (1392)ساع ، .است هکرد نگران

 دو مسئله این. کند م  حمایت ک. ک. از پ سوریه است مدع  ترکیه. گردد م  باز مسئله

 عربستان در شیعیان وجوددیگر،  برد. مسئله جنگ پیش آستانه تا 1998 سال در را کشور

 و نمونه دیگر درگیری .است ، پاکستان و افغانستانن، آ ربایجانلبنا و بحرین سعودی،

 در لبنان اهلل حز  و رژیم صهیونیست  بین جنگ که ، است منطقه کشورهای بین منازعه

یک  از جدیدترین تنش های  در منطقه بوجود ( 5۴-55: 138۴ ولدان ،.)بود 2006 سال

ان  شیعه در عربستان به اعدام یک روحآمد، قطع روابط ایران با کشورهای عرب  درمورد 

نام شیخ النمر بود. اعدام این عالم شیعه موجب برانگیختگ  شیعیان در کشورهای مختلف 

از جمله ایران شد که همین اتفاق زمینه قطع رابطه کشورهای عرب  با ایران شد. همچنین 

 ق را م  توانهای یمن و عربستان، جنگ گروه های تکفیری داعش در سوریه و عراجنگ

 یل منازعات قوم  و مذهب  تحلیل نمود. عالوه بر این تهدیدها و چالش های منطقه 

منازعات و توان به برخ  موارد  یل اشاره نمود؛ آسیای جنو  غرب  مطرح شده م 

همراه  و تبعیت بعض  از کشورهای ، های سیاس  در بعض  از کشورهای منطقهبحران

گیری و عملکرد مقابله نظام سلطه با شکل، ایقههای فرامنطتهای قدرمنطقه از سیاست

ساختارهای سیاس  متفاوت و نامتجانس کشورهای ، ایسازوکارهای چندجانبه منطقه

 .منطقه

ها، پس از تعامل دادن قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و با توجه به نتایج ارزیاب   

وین و ارایه م  ردهای زیر تدراهب  SO ,ST ،SW ,TWتهدیدات و تشکیل ماتریس های

 گردد.
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 زدایي و اعتمادسازی:. راهبرد تنش1

 فارس خلیج حوزه کشورهای با تفاهمات سوء و اختالفات آمیز مسالمت فصل و حل 

 حضور و منطقه در ایران موقعیت از استفاده با متقابل ارتقای درک و اعتمادسازی طریق از

  .آن ها از خ بر بر ریاست و ایمنطقه هایسازوکارها و سازمان در

 آمریكا: نفوذ و حضور با .راهبرد مقابله2

 ایران اسالم  جمهوری( همسایگان)پیرامون  محیط در آمریکا نفو  و حضور با مقابله 

 موجود هایبهانه بردن بین از و همسایه کشورهای خارج  سیاست بر تأثیرگذاری طریق از

 .نبهچندجا و دو سازوکارهای از استفاده با

 برد ثبات سازی:. راه3

 طریق از( عراق و افغانستان در ویژه به)کشور پیرامون  محیط در ثبات حفظ و ایجاد  

 از استفاده با چندجانبه سازوکارهای و بازیگران دیگر با تعامل و همکاری افزایش

 .فعال دیپلماس 

 .راهبرد رهایي منطقه:4

 منطقه رهای  و ایفرامنطقه هایقدرت با منطقه کشورهای از برخ  همراه  با مقابله

 و مقررات به ده  شکل در مشارکت و سازنده تعامل طریق از بیگانگان نفو  و حضور از

 حوزه در تجربیات از استفاده با موجود ایمنطقه چندجانبه سازوکارهای تصمیمات

 .دیپلماس 

 امنیتي سازی ایران: و سازی منزوی بامقابله . راهبرد 5

 اعتمادسازی در و تعامل افزایش طریق از ایران سازی امنیت  و ازیس منزوی با همقابل

 .چندجانبه و دو دیپلماس  از استفاده با ایمنطقه هایسازمان و سازوکارها کلیه

 ی:امنطقهی هابحران. راهبرد مدیریت از 6

 با منطقه تحوالت بر نظارت راهبردی طریق از ایمنطقه هایبحران و منازعات مدیریت

 جانبه چند سازوکارهای و هاسازمان در ایران و حضور موقعیت ژئوپلیتیک از فادهاست

 ای.منطقه
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 . راهبرد نقش آفریني:7

 در حضور و مشارکت طریق ای ازمنطقه چندجانبه سازوکارهای نقش ایران در تقویت

 ماتتصمی به ده  های مربوط به تحوالت منطقه با افزایش تعامل و شکلاجالس

 ا.سازوکاره

 گیری:نتیجه

پیرامون  اهمیت و  محیط اشراف بر جمهوری اسالم  ایران، کالن در چارچو  راهبرد

نیاز  منطقه اول جایگاه موقعیت به نیل آینده، برای دهه ایران در زیادی دارد. ضرورت

ان جمهوری اسالم  ایر فراوان  به اعمال مدیریت راهبردیِ تحوالت ئوپلتیک جاری دارد.

ای از منظر منطقه محیط داخل  و شناخت به ناگزیر آفرین  در آینده منطقه،نقشبه منظور 

در تحوالت جاری ژئوپلیتیک در منطقه  .ها و تهدیدات استها، فرصت، ضعفهاقوت

ها و تهدیدات گوناگون مواجه بوده و از سوی دیگر در محیط داخل  از ایران با فرصت

تامین امنیت مل  و دستیاب  به اهداف راهبردی، . خوردار استهای  برها و ضعفقوت

ها و نماید ایران در چهارچو  اعمال مدیریت راهبردی تحوالت منطقه فرصتایجا  م 

های داخل  و رفع ها و توانمندیتهدیدات را مستمراً رصد نموده و با کاربست ظرفیت

های ایران در قوتترین د. مهمنقاط ضعف، راهبردهای اثربخش را تدوین و اجرا نمای

 منطقه در ایران ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک تحوالت جاری در منطقه عبارتند از: جایگاه

توانای   ،برخ  از کشورهای منطقههای سیاستتوانای  تأثیرگذاری بر  غربى، جنو  آسیاى

اسالم  و انسجام ساختار سیاس  جمهوری  بخش  انقال  اسالم  در سطح منطقهالهام

آفرین  موثر در های موجود عبارتند از: عدم حضور و نقشترین ضعفو مهم ایران

 ای، عدم تنش زدای  با کشورهای منطقه.سازوکارهای بین الملل  و منطقه

روی جمهوری اسالم  ایران قرار دارند که های  پیشدر محیط خارج  نیز فرصت

های زمینه منطقه، در اسالم  بیداری موج ها به شرح زیر هستند:ترین آنبرخ  از مهم

 هایسیاست برخ  و شکست برخ  از کشورهای منطقه بامشترک فرهنگ ، تاریخ  

 اخیر. هایسال در منطقه در آمریکا
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بر اساس مطالعه صورت گرفته تهدیدات موجود برای ایران در تحوالت ژئوپلیتیک 

ین  کشورهای منطقه)ایجاد ، نقش آفرطقهای در منحضور و نفو  بازیگران فرامنطقهمنطقه، 

 امنیت  شدن ی کشورهای منطقه،مرزو منازعات وجود اختالفات ای(، تنش های منطقه

نشر )ایران هراس  (، گسترش افراط گرای  و  جمهوری اسالم  ایران در سطح منطقه چهره

 رهای منطقهبرخ  از کشو ساختار سیاس ثبات  در ب  ،در منطقه  ستیو ترور  سلف دیعقا

 مذهب  بین کشورهای منطقه هستند. – قوم  اختالفات و

در مجموع منطقه آسیای جنو  غرب  در وضعیت کنون  با تحوالت گسترده و پر 

. گرچه تحوالت این منطقه دینما مشتا  مواجه است و در واقع دوران گذار را ط  

تردگ  ل  سرعت و گسهمواره از شتا  زیادی برخوردار بوده است اما در وضعیت فع

تامین به منظورتحوالت نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است. جمهوری اسالم  ایران 

امنیت و منافع مل  ناگزیر از اعمال مدیریت راهبردی در حوزه تحوالت منطقه است. اتخا  

  رویکرد کالن، سیستم ، اقتضای  و آینده نگر نسبت به منطقه از الزامات جمهوری اسالم

   به اهداف است.ابیدستتضمین  ایران برای

 پیشنهادها:

با توجه به شتا  تحوالت ژئوپلیتک در منطقه، چالش های پیش روی آمریکا و رقابت 

آفرین  موثر در تحوالت جاری و دستیاب  های کشورهای منطقه با یکدیگر و بمنظور نقش

 ردد.ایران به اهداف راهبردی،  پیشنهاد های زیر ارایه م  گ

همه راهبردها در یک دوره زمان   گردد منظور اثربخش  مطلو ، پیشنهاد . به م1

 هم زمان از سوی ایران به مورد اجرا گذارده شوند. به طورمعین 

ی بیگانه در این هاقدرت. با توجه به موقعیت منطقه آسیای جنو  غرب  و مطامع 2

ده، الزم است ساختارهای عیت ایران بومنطقه که همواره در ضدیت با اهداف، منافع و موق

 ژهیبه وی اا منطقهی فرهاقدرتسیاس  و امنیت  ایران برای جلوگیری از نفو  و تأثیرگذاری 

 آمریکا بر اعمال مدیریت راهبردی تحوالت متمرکز شوند. 
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ی و امنطقه. با توجه به گستردگ  منطقه آسیای جنو  غرب ، تکثر بازیگران 3

جود در منطقه و وجود نهادهای تأثیرگذار داخل ، به نظر نوع مسایل موی، تاامنطقهفر

ی مناسب و به موقع نهادها و ها هماهنگاجرای راهبردهای مطلو  نیازمند  رسد م

ی داخل  و همکاری با بازیگران  یربط در منطقه و جهان است. بنابراین پیشنهاد هادستگاه

نطقه، مورد توجه و تمرکز مسئوالن ژئوپلیتیک م اجماع نظر داخل  بر سر تحوالت گردد م

  یربط قرار گیرد. 
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 منابع و مآخذ:
(، خطوط برجسته تفکر استراتژیک نوین اسرائیل، مجله سیاست 13۷6افریم، اینبار، )-

 2دفاع ، سال پنجم، شماره 
ی پس از ایران در دوره جایگاه ژئوپلیتیک -(،» ایران و قفقاز13۷۷امیر احمدیان، بهرام، )-

 .136و  135، شماره  دیاقتصا -اطالعات سیاس   «، مجلهجنگ سرد

 از پس یدوره در ایران ژئوپلیتیک جایگاه -قفقاز و ایران ،(1385) بهرام، احمدیان، امیر -
 .قفقاز و زیمرک آسیای مطالعات ترویج  و علم  مجله سرد، جنگ

، نگاه  دیگر.«اطالعات سیاس  و اقتصادی، ران آمریکا(، »ای13۷۴امیری مجتب )-
 95-96شماره

حکومت اسالم ، تهران، در کتا  مجموعه  (، سیاست خارج 1363امین ، ابراهیم، )-
ران : سازمان تبلیغات مقاالت حکومت در اسالم: سومین کنفرانس اندیشه اسالم ،ته

 اسالم  . 

(، بررس  نقش استراتژیک تنگه 1388دوار، کمال و دوست ، معصوم و علیزاده ،یحی )امی-
در  در خلیج فارس، در کتا  مجموعه مقاالت همایش مل  جایگاه خلیج فارس هرمز

 سسه جغرافیای گیتاشناس .تحوالت استراتژیک جهان،تهران: انتشارات مو

-راهبردهای تحقق تعامل موثر و سازنده ایران در نظام بین (،»1390نبخش،)ایزدی، جها-
  6۷-۴3ی رهنامه سیاستگذاری، سال دوم، شماره سوم، صص.نامهالملل«، تهران: فصل

«، 2011 – 2012از  در سوریه (، »راهبرد ایاالت متحده آمریکا1392باباجان  پور،زهرا)-
 .1۴0تا  115، صص ۴8مطالعات منطقه ای، شماره مجله 

، سال (، ایران، خاورمیانه و امنیت بین الملل، مجله سیاست خارج 138۷برزگر ،کیهان، )-
 3بیست و دوم، شماره 

ورت تقویت اصل (،» روندجهان  شدن اقتصادو ضر13۷9پور احمدی میبدی، حسین  )-
 .۷8۴-۷65،صص 55،شماره  «، فصلنامه سیاست خارج گرایچندجانبه

 »تسلط بر منابع نفت  استراتژیک خلیج فارس (1390تخشید، محمد رضا و متین، مهدی، )-
-205صص ،1«، فصلنامه مطالعات جهان، شماره متحده به عراقو تهاجم نظام  ایاالت

232. 

http://www.noormags.ir/view/ar/magazine/166/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c---%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c
http://www.noormags.ir/view/ar/magazine/166/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c---%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c
http://www.noormags.ir/view/ar/magazine/number/5495
http://www.noormags.ir/view/ar/magazine/number/5495
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ها و منازعات در خاورمیانه، پژوهشکده مطالعات (، چالش1388جعفری ولدان ، اصغر، ) -
 راهبردی.

، تهران : (، نقش استراتژیک خلیج فارس و تنگه هرمز1388حافظ نیا، محمد رضا )-
 انتشارات سمت.

عموم  درسیاست خارج  جمهوری  (،»جایگاه دیپلماس 1392حسین ،محمدحسین)-
،سال بیست اسالم  ایران )مطالعه موردی :منطقه خاورمیانه(«،فصلنامه سیاست خارج 

 ۷00-6۷9وهفتم، شماره سوم، صص
و امنیت مل   (،»بیداری اسالم 1391دی، )جالل و فرازی، مه ، سیددهقان  فیروزآبادی-

، ،صص 28، سال نهم، شماره ی مطالعات انقال  اسالم اسالم  ایران«، فصلنامه جمهوری
163- 190. 
(، ایران آینده در افق چشم انداز 1390رضای  میرقائد، محسن، و مبین  دهکردی، عل  )-

 انتشارات اندیکا. ،تهران:
ی،تهران، انتشارات سازمان جغرافیای  وزارت ا(، ایران منطقه1383) رضای  و همکاران،-

 دفاع و پشتیبان  نیروهای مسلح. 
جمهوری اسالم  ایران: بازبین  نظری و  (، سیاست خارج 13۷9سریع القلم، محمود، )-

 نظام. ژیک مجمع تشخیص مصلحتائتالف،تهران : مرکز تحقیقات استرات پارادایم

منطقه خاورمیانه«, مطالعات  (،»تاثیر انقال  اسالم 1391صالح, جواد و شهاب , مهدیه,)-
 51-62, صص 1, سال اول, شمارهبیداری اسالم 

نوین خاورمیانه و  ژئوپلیتیک(،»138۷باقر و پورموسوی، سید موس ، )قالیباف، محمد-
 .۷0-53، صص66 شماره انسان ، جغرافیای هایایران«، مجله پژوهش سیاست خارج 

(،» ایران و اوراسیای مرکزی: آشفتگ  نقش و عملکرد«، دو 138۷کرم ، جهانگیر، )الف:-
 . 90-۷1، صص1، شماره مطالعات اوراسیای مرکزی، ه، سال اول فصلنامه

جمهوری اسالم   الملل و سیاست خارج (، آینده نظام بین138۷محمدی، منوچهر ، )-
 ایران، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.

 دسترس  در: ها و تهدیدات، قابلمظاهری، محمد مهدی، ژئوپلیتیک نوین ایران، فرصت-
http://shafaf.ir/fa/news/278428 

http://shafaf.ir/fa/news/278428
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قبال  در (،»سیاست خارجى آمریکا1390میر ایچ ،سادات و بى.جونز، دانیل )-
خلیج فارس و  ،مجلهکیاکجورى : کیانوش»،ترجمهسوریه:توناسب ایدئولوژى و منافع ملى

 .1۴-15ص ،مص122وازدهم،شماره د ،سالامنیت

 ،آن ایهطقنم ظامن و زرخ ایدری ایه ژگوی ،(1381)سهرا ، سپهریان و رضا طاهر، میر -
 .انتظام  نیروی سیاس  عقیدت  سازمان انتشارات

( ،»جمهوری اسالم  ایران و طرح خاورمیانه بزرگ«، مجله 1385واعظ ، محمود ، ) : -
 28تا  1۷، صص 39 راهبرد، شماره

و  ثبات  در افغانستان(، »ایران و تهدیدات ناش  از ب 1389لف :واعظ ، محمود ، )ا-
-15، صص26مرکز تحقیقات استراتژیک ،شماره  «، پژوهش نامه سیاست خارج پاکستان

۴6 
، چاپ دوم، 2ب  نو، ترجمه شاپور گودرزی نژاد، ج (، جغرافیای ترکی13۷9هاگت، پیتر)-

 تهران : سمت.  
(، آینده شناس  و برآورد محیط راهبردی، فصلنامه مطالعات 1390یزدفام، محمود، )-

 5۴راهبردی، سال چهاردهم،شماره 

جدید قدرت در خاورمیانه.  و ژئوپلیتیک (، بیداری اسالم 1۴/1/1391امیرزاده، عباس، )-

 دسترس  در:قابل 

 www.bidari.ir 
 «، در عراق ( ،»شکست راهبردی آمریکا1385پایگاه اطالع رسان  حوزه،)-

 قابل دسترس  در:

http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/ 
(، مقامات در پ  شکست در 2۷/6/139۴)پرس ت  وی()presstvپایگاه اطالع رسان  -

 .کنددر راهبرد نظام  خود بازنگری م  امریکا سوریه،

 : پایگاه اطالع رسان  مقام معظم رهبری-

                                                             www.khamenei.ir 
بر منطقه گرای  اقتصادی در  (، تأثیر بیداری اسالم 30/11/1391پورمحسن ، مهدی، )- 

 خاور میانه، قابل دسترس  در:  

http://khabaronline.ir/detail/277859/#Scene_1 

http://www.bidari.ir/
http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/
http://www.khamenei.ir/
http://khabaronline.ir/detail/277859/#Scene_1
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ای و تطبیق آن با شرایط های قدرت منطقه(،»ویژگ 6/11/1390توسل ، حسین )-

 جمهوری اسالم « ،قابل دسترس  در:   

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn 

 (،ابعاد قدرت منطقه ای ایران، قابل دسترس  در :2/9/139۴حقیقت پور، منصور)-

http://www.farsnews.com/printable.php?nn5 
، در حوزه خلیج فارس امریکا های سیاست خارج (، منطق1391)عظیم زاده، جعفر، -

 ، قابل دسترس  در:  سایت مرکز اسناد انقال  اسالم 

/http://www.irdc.ir/fa/content/23019/print.aspx 

ان  نظم جدید خاورمیانه، سایت بیداری ؛ بازخواسالم (، بیداری 1391فرازی، مهدی، )-

اسالم ، قابل دسترس  در:           

http://saeq.net/index.aspx?siteid=128&pageid=44521&newsview
=15718 

، بولتن همکاری بازیگران خارج  در افغانستان(، بسترها و موانع 1390عظ ، محمود، )وا-

 نظام، قابل دسترس  در: پژوهش  مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت
http://www.csr.ir/Departments.aspx?lng=fa&abtid=07&&depid=44&&sem
i=2637. 
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