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 (ايران ای منطقه امنیت و دفاع مبنای پايدار، توسعه و رشد استراتژی) 
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 چکيده
 وعيند  تددرییي  گیری شکل بیانگر ، ایران پیراموني منطقه در جاری تحوالت سیر خط انداز چشم

 ای منطقده  و ملدي  منداف   علیده  تهدیددزا  و تنش پر فضایي یک اییاد با امنیتي - سیاسي تظاهرات
 مدي  جریدان  در سعودی عربستان محوریت و هدایت با هم عمدتا که است ایران اسالمي جمهوری

 ای گونهب ایران اسالمي جمهوری با سعودی تانعربس ژئوپلیتیک رقابت فضای ، راستا این در. باشد
 ایآمادگیهد  و تظاهرات از برخي انیام با است ممکن حتي کشور این زای تنش تالشهای که است

 شدرایطي،  یندرچند . گدردد  کشور دو بین در نظامي - امنیتي درگیریهای از سطحي به منیر نظامي،
 منیتدي ا جدام   داکترین تدوین زمندنیا عمال ایران اسالمي درجمهوری پایدار امنیت تقویت و حفظ

 زا حدداکرری  المللي،اسدتفاد   بدین  جداری  سیاسدتهای  درک ای، منطقده  امنیدت  ژنومهای با متناسب
 تدوازن م توسدعه  جهت در متناسب نقشهای ایفای با ژئوپلیتیک باز موقعیت پایدار و نسبي مزیتهای

 امنیت تحقق برای مدت بلند یسیاستها را  نقشه ترسیم بویژ  و کشور فرهنگي و سیاسي اقتصادی،
 دفاع نوین یها شیو  در فراگیر سپری بعنوان آن از استفاد  و ملي پایدار توسعه محور بر ای منطقه

 موثرترین عنوانب پایدار توسعه و رشد الزامات وتبیین تحلیل دنبال به مقاله این د.باش مي عامل، غیر
 رآینددهای ف بدر  آن گسترد  تاثیرات بررسي نیز و ای طقهمن امنیت موضوع  در عامل غیر دفاع مولفه
 مدي  سیا،آ غرب رقابتي های درصحنه ایران اسالمي جمهوری ایمنطقه و ملي  پایدار توسعه تحقق
 .باشد

 .پایدار هتوسع فضا، و سیاست امنیتي، داکترین ای، منطقه امنیت هایژنوم ،امنیت: هاکليدواژه
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 مقدمه. 1
 منطقده  ژ بوی و المللي بین امنیت در موثر و فراگیر های مولفه از برخوردار شورهایک برای

 اعتمداد  لدب ج نیدز  و خدود  المللدي بین جایگا  ارتقاء جهت در را  نقشه ترین مطمئن ، ای
 مناف  تعریف و ینتأم به تمسک با عمدتا الملل،بین نظام های عرصه بر گذار تاثیر بازیگران

 و هدا ؤلفده م بسدتر  بر نیز و نیازها تنیدگي درهم طریق از هم آن متقابل یتيامن تهدیدات یا و
 . میسراست محیطي ظرفیتهای درک و ژئوپلیتیک مباني

 اسدت سی در ملدي  قددرت  و امنیدت  هدای مؤلفده  اثرگدذاری  که آنیایي از اساس، براین     
 اسدت،  الملليبین روابط و دیپلماسي با افزارینرم هایجنبه میان هماهنگي مستلزم خارجي

 حدوالت ت ادوار در ایدران  ژئوپلیتیدک  جایگا  و نقشها میان تناسب لزوم به عملي توجه عدم
بنددی  صدف  در متناسدب  جایگا  فقدان  ضمن هموار  کشور این تا شد  سبب المللي، بین

 خدارجي  و يداخلد  ابعداد  در گونداگون  هدای هزینده  روزافزون رشد با الملل،بین نظام  های
 . گردد مواجه

 ربد  کشدور  ایدن   تالش و آسیا غرب ای منطقه مسائل در ایران راهبردی و فعال حضور    
 اینکده  ژئوپلیتیکي،ضدمن  جداری  تحدوالت  در بخصدو   ای، منطقده  امنیت تربیت و اییاد
 و نطقده م سطح در ایران اقتصادی و امنیتي -سیاسي ابعاد در روابط سطوح و ها نقش تربیت
. آورد يمد  ارمغدان  به را الملل بین نظام  های صحنه در کشور این ژیکاسترات اهمیت ارتقاء
 ادایید  منطقده  سدطح  در سعودی وهابیت که ای فرسایند  رقابت به توجه با و طبیعي بطور
 از برخي پیش از بیش امنیتي-سیاسي تهدیدات گسترش و تحریک های زمینه است، نمود 

 زا. کندد  مدي  تقویت ایران علیه را عودیس عربستان هدایت و محوریت با منطقه کشورهای
 سدعه تو نیدز  و منطقده  سدطح  در امنیدت  پایدداری  و اییداد  به ایران موثر توجه لزوم رو این

 کشدورهای  اجمداع  جلدب  بدر  تدالش  با خارجي روابط و درسیاست ای منطقه همگرائیهای
 و حضدور  از ممانعدت  بدر  تآکیدد  و ای منطقه مشارکتهای توسعه و رشد درخصو  منطقه

 ابلمتق کمک ضمن مسلمآ ، منطقه دروني معادالت در ای فرامنطقه قدرتهای نظامي دخالت
 رد اسدتراتژیکي  تعدادل  از کشدور  شددن  مندد  بهر  و ملي امنیت پایداری تقویت و حفظ به

 و ژئدوپلیتیکي  مختلدف  رویکردهدای  بدا  را مطلدوبي  بستر المللي، بین های قدرت با روابط
 . آورد مي ارمغان به ایران برای خارجي سیاست های گیری جهت در ژئواکونومیکي
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 پژوهش فرضیه و اهمیت،اهداف،سئوال .2

 اسدتي سی هر پیگیری پویاست، و دوجانبه رابطه یک فضا و سیاست بین رابطه که آنیایي از
 مدي  طلب را خود خا  سیاستهای نیز فضایي هر و داشته را خود خا  فضایي تظاهرات

 هدای موقعیدت  تدرین حسداس  از یکدي  در شدن واق  با ایران کشور ایطي،شر چنین در. کند
 نداطق م سدایر  گوناگون ازکارکردهای آن مندی بهر  و( آسیا غرب منطقه) جهان ژئوپلیتیکي
 ایمنطقده  اسيدیپلم کانونهای ترین جاذبه پر از یکي به اکنون ، پیراموني و فعال ژئوپلیتیکي

 ایفرآیندده  بدر  ایدران  تأثیرگدذاری  باعد   تنهدا  نه عیتموق این. است شد  تبدیل جهاني و
 یدا  و ای منطقده  رقابتهای میموعه بر  عمیق اثراتي اییاد با بلکه شودمي ایمنطقه و جهاني

 کارکردهدای  تدا  گدردد  مي سبب ای منطقه رقبای تحریک امنیتي،ضمن و راهبردی تعامالت
 . دهد قرار تأثیرخود تحت  را ایران داخلي مسائل نیز آن پیراموني مناطق گوناگون

  و ای قده منط استراتژیک تعامالت در که نویني الزامات و صدرالذکر مباح  به توجه با     
 این است،  گردید اییاد متنوع نگرشهای و نیازها به بهینه دستیابي برای کشورها المللي بین

 در ایران يامنیت گوناگون مزیتهای بکارگیری برای فرضها پیش تبیین و بررسي دنبال به مقاله
 نطقهم سطح در ژئوپلیتیکي تحوالت فرآیند در کشور موثر حضور و ای منطقه روابط تعمیق
 بدا  بخصدو   اسدتراتژیک  تعدامالت  تعمیدق  و مهدم  ایدن  تحقدق  بدا  زیرا. است آسیا غرب

 در جداری  شکنندگي از ایران  خروج ضمن ، آسیا غربي جنوب حوز  در هدف کشورهای
 ای، منطقه متقابل نیازهای تنیدگي هم در با کشور، خارجي روابط و رسیاستب حاکم فضای
 سیاسدت  اسدتراتژی  اهدداف  و ملدي  توسعه را  نقشه در مدت بلند اهداف تحقق های زمینه

 . گردد مي فراهم نیز  ایران اسالمي جمهوری برای  خارجي

 هدای  تانسیلپ از ایران آیا که، است این مقاله اساسي سئوال اهداف، این به دستیابي برای   
 در امنیتدي  همگرائیهدای  اییداد  و اجماع گسترش برای(پایدار توسعه و رشد) عملي و الزم

 است؟ منطقه،برخوردار سطح

 گسدترد   نیازهدای  به توجه که،با شود گفته باید نیز تحقیق مشخص فرضیه خصو  در    
 اسدتراتژی  تحقدق  بسدوی  رکشدو  عمدومي  حرکت لزوم نیز و پایدار توسعه و رشد به ایران

 در اساسدي  الزمده  ای منطقه فراگیر امنیت و ثبات به دستیابي بنابراین ای، منطقه اول قدرت
 بلحدا   رسدد  مدي  نظدر  بده  پدژوهش،  این اصلي فرضیه اساس بر لذا. است مهم این تحقق

 و رشدد  در ای منطقده  و ملدي  امنیت بودن ملزوم و الزم و ایران ژئوپلیتیک خا  موقعیت
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 امنیت اییاد ،در کشور داخل در فضایي عدالت تحقق ضمن باید ایران فراگیرکشور، عهتوس
 .باشد ای ویژ  نقشهای ایفاگر نیز ای منطقه فراگیر ثبات و

 تحقیق روش-3

 از وتحلیدل  مطالعاتي،توصیف و پژوهشي برداشتهای براساس مقاله این در تحقیق روش    
 بدا  باشددکه  مدي  ایدران  در امنیت فرآیند و آسیا بغر ژئوپلیتیکي تحوالت در جاری شرایط
 ولمعمد  روشدهای  مبندای  بر آن اطالعات وتنظیم مطالعه،تهیه مورد موضوع ماهیت به توجه

 پاسد   بده  دستیابي و هایافته تحلیل و تیزیه جهت اساس، همین بر. است بود  ایکتابخانه
 .ستا گردید  استفاد  ایهکتابخان مصادیق از نیز مقاله در انتظار مورد علمي توقعات

 تحقیق نظری مبانی-4

 ای؛ منطقه و ملی منافع و امنیت-الف

 بدا  کده  ددار وجهدي  چندد  مداهیتي  و مفهوم بشر، زندگي در ویژ  ایپدید  بعنوان امنیت    
 صدورت  بده  امنیدت  کده  زماني(. 59: 1377 ماندل،. )است مواجه متعددی ادراکات و معاني
 آنهدا  اهدم  کده  کندد مدي  بدروز  مسائلي و مشکالت باشد،مي عموم کیدتأ مورد و اصلي نکته

 انحراف و ف د • امنیت؛ به نسبت بالقو  تهدیدات بر حاصلبي تأکید و هراس •: از عبارتند
 . جامعه اقتصادی رفا  و اساسي هایارزش از مناب  مسیر

 تعریدف  در و ضعیف يمفهوم لحا  از ملي امنیت که دارد تأکید بوزان بری راستا این در   
 ننوی مفهوم. (Bary, 1994: 10). است قدرتمند مفهومي سیاسي، نظر از ولي است مبهم

 مرزهدای  به و است یافته کشورها سیاسي حدود از ترگسترد  مراتب به ایدایر  ملي امنیت
 اسدتراتژیک  ندهایپیو قرن را یکموبیست قرن که است این. است رسید  جهاني و ایمنطقه

 ایدن  بدر . دانندد مي محیطي و اجتماعي فرهنگي، امنیتي، نظامي، اقتصادی، سیاسي، جانبهمهه
 در زیدرا . اسدت  میسدر  جهداني  مقیاس به توجه اولویت و اقدام با ملي امنیت تأمین اساس،

 ولدي  اسدت  آن ناپذیرجدایي بخش نیز ملي و ایمنطقه مالحظات جهاني، امنیت مالحظات
 . است تحقق غیرقابل فراملي بر ملي امنیت ولویتا بر تأکید با آن عکس

 تبیدین  در اساسي تحول با جدید ژئوپلیتیکي مناطق تقسیمات و شدن جهاني بح  اکنون   
 زد  بدرهم  را سرد جنگ دوران معادالت از بسیاری سیاسي، جغرافیای قلمروهای و مفاهیم
. اسدت  نمدود   مواجه تحول و تغییر با سرعتبه را ملي امنیت جغرافیای که طوریبه است،
 هایمنظومه از متأثر زیادی حد تا است گیریشکل حال در که جهاني در امنیت نوین چهر 
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 قرن جهاني تعامالت حدود بر حاکم فرمول زیرا. است اقتصادی قدرت و ثروت شد  متحد
 هتوسدع  بدا  مسدتقیم  ارتبدا   در جهان و مناطق کشورها، امنیت که است آن بر ویکم بیست

 تناسدب  و پیوسدتگي  هرگونده  کده  است این(. 93: 1376 عزتي،. )بود خواهد آنها اقتصادی
 -دفداعي  هدای ظرفیدت  چیددمان  در هدا سیاستگذاری با ژئوپلیتیک تحوالت و هامؤلفه میان

 تعدامالت  در اسدتراتژیک  گیریجهت و ملي استراتژی جام  اهداف از تابعي باید نیز امنیتي
 و ژئوپلیتیکي عوامل از همسان ترکیبي و فراملي استعدادی پایدار امنیت لذا. باشد الملليبین

 مدرز،  بددون  و مدرزی  داخلي، گانهسه تهدیدات بر غلبه با که است استراتژیکي متعدد ابعاد
 . آوردمي فراهم را ملي مناف  جانبههمه تامین و رشد،توسعه بسترهای

 سیاسدي،  تحیدا  تنهدایي  بده  توانندد نمدي  اگوناگون،کشدوره  ارتباطات پیشرفت با امروز    
 ثبات، مینتض نیز و تعهدات و پیوندها برقراری تنها و دهند ادامه را خود نظامي و اقتصادی

 اگدر  اسداس  ایدن  بدر . دارد همدرا  به را هاقابلیت گسترش و حفظ که است توسعه و امنیت
 کشدورهای  بدا  هایينپیما و تعهدات تحکیم جهت در ژئوپلیتیکي مباني به توجه با کشوری

 و بود  خارجي و داخلي مشکالت از بسیاری حل برای ایزمینه نماید، اقدام نزدیک و دور
 از خروج یبرا سببي نیز و باشد مي ملي مناف  بهینه تأمین راستای در بخش اطمینان اقدامي
 .است الملليبین هایصحنه در تهدید و خطر پیدایش صورت در تنهایي

 ژئوپلیتیکی؛  تعلقات -ب

 لحدا   به که مرزها ماورای در مفروض جغرافیایي و فضایي هایمکمل هرگونه طورکلي به
 یک هایوکاستي نیازها کنند نیزتامین نظرکارکردی از و بود  برخوردار تیانس از ساختاری

 وپلیتیکيژئد  تعلقدات  دیگدر،  عبدارتي  بده . دهندمي شکل را ژئوپلیتیکي عالئق باشند، کشور
 یدا  تمدام  با که هستند مواردی بر ناظر و کشورها ملي مناف  و عالئق زیربنای دهند  یلتشک

 کنندد  تدامین  یدا  و داشته همگوني و تیانس کشور انساني و طبیعي هایخصیصه از بخشي
 ي،اجتمداع  فرهنگدي،  ارتبداطي،  تیداری،  اقتصادی، سیاسي، مختلف ابعاد در کشور نیازهای

 آنهدا  به کشور و هستند محیطي زیست و حیریتي امنیتي، نظامي، کي،تکنولوژی علمي، دیني،
 (.120:1385 نیا، حافظ. )دارد عالقه و دلبستگي
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 تحقیق های يافته-5

 ايران ملی امنیت و توسعه در غیرعامل دفاع مالحظات -الف

 بسدیار  منداطق  از یکدي  در شددن  واقد   و ژئوپلیتیک خا  هایویژگي بلحا  ایران کشور
 شنقد  و شدرایط  از بیروندي  و دروني مسائل در هموار  ژئوپلیتیکي، بفرد منحصر و ساسح

 رایطش با همگام عمدتا که ایران ژئوپلیتیک خصوصیات. باشد برخوردارمي ای ویژ  آفریني
 اشد،ب مي حائلي موقعیت تاثیر تحت بشدت و بود  جهاني و ای منطقه ژئوپلیتیک استراتژی

 رامدو  وچگدونگي  سیاستها،فرصدتها،تهدیدات  بدین  پایددار  و تقابدل م ای رابطده  طبیعي بطور
 هدر  هک ایست بگونه ارتبا  این تاثیرات. است نمود  اییاد کشور خارجي و داخلي اجرایي

 و اخلدي د از اعم) ای وگسترد  منفي اثرات تنها نه است، گردید  مواجه توجهي کم با زمان
 آن زا ناشدي  نشدیبهای  و فراز بلکه است، هشتدا ملي توسعه و رشد  فرآیندهای بر( خارجي

 اسدي سی مدیریت الگوهای ترینپیچید  از یکي گیری شکل به منیر عمال زمان گذر در نیز
 . است شد  کشور امور ادار  در وفضایي

 بدر  راناید  کشدور  بیروندي  و دروندي  ژئوپلیتیک شرایط متقابل تأثیرات بنابراین،بررسي      
 یگیدر  تصدمیم  و سازی تصمیم گونه هر از اعم گذاری سیاست ددمتع الگوهای از بسیاری

 ، سدي سیا آمدایش  انداز چشم در پایدار مدیریت اعمال و ملي پایداری هایعرصه در بویژ 
 امدل، ع غیدر  دفداع  کالن سیاستهای بهینه اجرای و طراحي اولویت با کشور فضایي و امنیتي
 سدطح  رد پایددار  توسعه وتحقق اعتماد بلقا امنیت به دستیابي برای حیاتي بسیار ای مسئله
 مدوثری  و گسدترد   تحوالت و شگرف پیشرفتهای به توجه با و شرایط این در. است کشور

 ستا گردید  اییاد ایران اسالمي جمهوری راهبردی گوناگون رویکردهای و نگرشها در که
 و یا منطقده  ترقابد  فضدای  ژئوپلیتیکي ابعاد متقابل تأثیرات از تخصصي و دقیق شناخت ،

 اییداد  حدوز   در بخصدو   ایدران  کشدور  بیروني و دروني ظرافتهای درک و ای فرامنطقه
 درحدوز   اساسدي  انتظدارات  از اکندون ( ارادی،آموزشي،فیزیکي،هوشمند)متناسب پوششهای

 . است کشور عامل غیر دفاع های

 سدطح،  ماهیت، ،کیفیت های زمینه در جهان که اساسي  تحوالت و تغییر به توجه با لذا    
 ایدران  جغرافیایي گستر  اکنون ، است دید  خود به طبیعي و انساني تهدیدات تنوع و تعدد

 و پایددار  سدپردفاعي  یدک  تبیین و طراحي نیازمند  آنرا ، ژئوپلیتیک منحصربفرد موقعیت و
 اییاد با تا نمود  ژئوپلیتیکي  رویکرد با مذهبي – قومي مسائل حوز  در بخصو  متناسب
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 حدداقل  بدا  احتمدالي  آسدیبهای  و تهدیدات انواع مقابل در کالبدی و فکری مصونیت يعون
 و  جدام   درکدي  و  فهدم  مسدتلزم  مهدم  این به دستیابي. باشد همرا  مناف  حداکرر و هزینه
 تحدوالت  پیچیددگي  از بهینده  درکدي  بیانگر که است معاصر ژئوپلیتیک  استراتژی از فراگیر
 . باشد مي گوناگون اتیدتهد و مسائل تنوع و جاری

  ايران در عامل غیر دفاع سیستم ايجاد برای اساسی مالحظات از برخی

 امدور  میموعه مدیریت در سایبری پوشش فراگیری و بکارگیری بر تاکید و توجه 
  کشور؛ حساس تیهیزات و مناب  و اساسي

 بدرای   ویدژ   و متناسدب  لپدافندغیرعام سیستم یک اییاد جهت الزم سازی بستر 
  پایتخت؛ در حساس مراکز

 و زیسدتي  منداب   بدرای  عامدل  غیر پدافند حوز  در فراگیر و جام  راهکاری اییاد 
 هددف  مدورد  و بدزر   شدهرهای  در بویژ  کشور جمعیتي مراکز تمامي در حیاتي

  احتمالي؛ تهدیدات

 وکدداهش دگيرنددبازدا افددزایش بددرای غیرمسددلحانه راهکارهددایي ارائدده و بررسددي 
  پذیریها؛آسیب

 اتتهدیدد  بدا  هوشدمندانه  و عقالندي  مقابلده  هدف با ملي پایداری ارتقاء و تربیت 
  ؛ بحران مدیریت رویکرد پایه بر گوناگون

 ژئوپلیتیکي؛ مسائل منظر از غیرعامل پدافند ضوابط و اصول جام  تبیین  

 حدا  بل تأسیسدات  و اماکن ز،اهداف،مراک برمبنای کشور پدافندی اولویتهای تعیین 
  مهم؛ و حساس حیاتي، اهمیت

 رویکددرد ابدد غیرعامددل پدافنددد هاوتدددابیرطددرح انیددام در فایددد  -هزیندده تشددریح 
  ژئوپلیتیکي؛

 و میکروبدي  ای،هسدته  نظیدر  غیرمتعدارف  هدای سالح استراتژیکي تاثیرات بررسي 
  شیمیائي؛

 اآبهد  در کشدور  اندرژی  انتقدال  یهدا  شبکه و مسیرها امنیت تامین به اساسي توجه 
  وخشکیها؛
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 سدایر  و اندرژی  تدامین  های شبکه و بخشها مستقل عملکرد طراحي به توجه لزوم 
 از ممانعدت  هددف  بدا  سکونتگاهي و کاری فضاهای در شهروندان حیاتي نیازهای
  احتمالي؛ تهدیدات در نابسامانیها گسترش

 ؛عمراني های پروژ  اجرای در منیتا تامین پیوست بودن دارا ضرورت بر تاکید 

 ايران اسالمی جمهوری ای منطقه روابط در استراتژيك تعارضات -ب

 و خدارجي  روابدط  توسعه در بینانه واق  نگرش الملل،بین برنظام حاکم کلي اصول براساس
 در بخصدو   کده  بدود   افزا هم کامال ایبسته و پکیج همانند الملليبین تعامالت گسترش

 بسدیار  خدارجي  و داخلدي  هدای ازهزینده  بسدیاری  کداهش  جهت در و همسایگان با طرواب
 کده  ایدران  خدارجي  سیاسدت  در غالدب  هایدیدگا  نتایج اخیر هایسال در. است گذارتاثیر

 سداخت  وجدود  دلیدل  بده  اسدت،  بدود   متمرکدز  عربي خاورمیانه در گرایي منطقه بر اساساً
 وتداریخي  اجتمداعي  د  فرهنگي ساختاری ایهتفاوت همچنین و سیاست و قدرت متفاوت

 کدرد   مشکل را شد  ترسیم انتظارات حداقل به دستیابي حوز ، این کشورهای و ایران میان
 قدرائن  و شدواهد . است بود  مطلوب دستاوردهای فاقد عمال موارد از بسیاری در حتي یاو

 منطقده  کشدورهای  عمدوم  اب ایران میان روابط متعدد ابعاد در نامرئي و ازمرئي اعم گوناگون
 محدیط  در نفدوذ  حدوز   گسدترش  و متقابل روابط توسعه برای اساسي الزام یکاینکه ضمن

 بده  روابط خا  انحصار و اصرار بر اخیر هایدهه گا  وبي گا  تاکیدات اما است، پیراموني
 آناز حاکي عربي، برحوز  ویژ  باتمرکز خصو  به و خاورمیانه یا آسیا غرب منطقه سمت
 تقویدت  حدوز ،  ایدن  و ایدران  میدان  اسدتراتژیکي  ابعداد  در همترازی عدم لحا  به که است

 ایدران  خدارجي  درسیاسدت  انفعدال  ندوعي  منیربده  ای،منطقه روابط در نگرش این یکیانبه
 نمدود   تضدعیف  مددت  بلندد  در را کشدور  این جهاني و ایمنطقه جایگا  متعاقبا و گردید 

 و سدپتامبر  11 حدواد   از بعدد  خاورمیانه منطقه سیاسي نظام رد سیرتحول و فرآیند. است
 مدوج  گسدترش  نیدز  و عدرا   2003 سدال  بحدران  از بعد گرفته نشآت باتحوالت بخصو 

 نظدم  یدک بده  انتقدال  حدال  در تدرییا که است نحوی به بعد به 2011 سال مردمي هایقیام
 کشدورهای  وحتدي  ایقده طنم مدوثر  بدازیگران  تمامي آن در که است امنیتي د  سیاسي جدید

Gait way  هسدتند  منطقده  در خدود  "جدیدد  هاینقش" تربیت برای رقابت حال در هم .
 هدای ازظرفیدت  برخدورداری  بدا  ویدژ   به و دار پیشینه قدرتي عنوانبه نیز ایران راستا دراین

 خدود  المللدي بدین  نقدش  ارتقداء  و تربیت برای جهاني و ایمنطقه هایدرعرصه استراتژیکي
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 بده  ای،فرامنطقده  و ایمنطقده  سدطوح  در تبادالت گسترش و همکاری تقویت به نیاز نضم
 عبدارت  بده . دارد احتیداج  نیدز  هادولت سطح در جدید هایائتالف اییاد و هاملت با تعامل
 مسدتلزم  عمدال  امدر،  ایدن  بهینده  تحقدق  و ایمنطقده  مسدائل  در ایدران  فعدال  حضور دیگر،

 د   سیاسدي  درابعداد  روابدط  سدطوح  و هانقش تربیت ضمن ات بود  ایفرامنطقه هماهنگیهای
 هایصحنه در کشور این استراتژیک ارتقاءاهمیت موجب منطقه، در ایران اقتصادی و امنیتي
 ضمن ایران، خارجي سیاست در گرایي منطقه به موثر توجه رو این از. گردد المللبین نظام

 و ایمنطقده  هدای قدرت با استراتژیکي لتعاد از کشور این برخورداری و پایداری به کمک
 جهدت  در ژئواسدتراتژیکي  و ژئوپلیتیکي مختلف رویکردهای با را مطلوبي بستر المللي،بین

 ایمنطقده  نظام در فراگیر امنیت مهندسي اییاد بسوی حرکت و خارجي سیاست هایگیری
 ایدن  بده  مدان زمه توجده . کندد مي فراهم را ایران توسط ایمنطقه نوین تعامالت گسترش و

 کشدور  ملدي  امنیدت  و منداف   بهینه تأمین در اساسي ایزمینه خارجي سیاست در رویکردها
 اسدتراتژیک  بدازبیني  برلدزوم  تمرکدز  عددم  گذشدته  هدای دهده  طدي  همه این با. است ایران

 خاورمیانده منطقده  در خدارجي  سیاست حوز  گسترد  انفعال و گرایي منطقه هایدرسیاست
 ملدي  منداف   و امنیدت  بر را ناپذیری جبران هایزیان آن، عربي بلوک حدرسط خصو  وبه

 هایچالش ظهور و منطقه در امنیتي د  سیاسي و اقتصادی هایفرصت دادن دست از با ایران
 ازایدن  دربخشدي  البته. است داشته دنبال به خارجي بزر  هایقدرت ناحیه از امنیتي جدید

 د   سیاسدي  هدای ائدتالف  و اتحادها قالب در التامتع گسترش با گرایي منطقه هایسیاست
 امنیتدي  د   سیاسي و اقتصادی نفوذ و نقش تاثیر تحت عمدتا که اقتصادی و فرهنگي امنیتي،
 قدرت نهایتاً و کرد  پیشگیری نیز آیند  در امنیتي احتمالي خطرات از است، منطقه در ایران

 ایداالت  بدا  خصدو   بده  و زر ب هایقدرت با روابط مختلف سطوح در را ایران بازیگری
 خدارجي  سیاسدت  ایمنطقده  روابدط  درتوسدعه  بندابراین . اسدت  داد  افزایش آمریکا متحد 

 و هدا اولویدت  تبیین برای داردکه ضرورت عملیاتي هراقدام از قبل ایران، اسالمي جمهوری
 نظدام  یدک  اییداد  مدوثردر  اساسدي  ومبداني  معیارهدا  شناسدایي  به گرایي منطقه هاینگرش

 .گیرد صورت ایویژ  ای،توجه منطقه امنیت پایداری بخصو  فراگیر ایقهطنم

 اییداد  در معیدار  ترینمهم فارس، خلیج حوز  ویژ  مختصات و ذاتي مشخصات به توجه با
 به عمومي باور اییاد ای،منطقه همگرایي و هماهنگي سوی به حرکت برای اولیه هایزمینه
 طریدق  از فقط مشترک تهدید با مقابله هرگونه حوز  نای در. است مشترک تهدیدات وجود
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 روابدط  تقویدت  سبب نیز آن تحقق که بود  میسر جمعي امنیت وکارهای ساز به یابيدست
 گسدترش  و حفدظ  و هدا سیاسدت  در پایدداری  اندداز چشدم  همده،  این با. گرددمي ایمنطقه

 خلدیج  حدوز   خصو به و میانه خاور سطح در ایران اسالمي جمهوری ایمنطقه تعامالت
 و همگرایدي  هدای سیاست تنظیم و اقتصادی عمیق پیوندهای از ایمیموعه مستلزم فارس،

 . است اقتصادی دیپلماسي رونق و پایدار امنیت اییاد محوریت با متقابل همکاری

 حدوز   کشورهای با بخصو  و فارس خلیج حوز  در راهبردی همکاری پیوند هرگونه اما
 جملده  آن از کده  اسدت،  منطقه سطح در جاری فضای هایواقعیت رکد مستلزم زبانعرب
 یدز ن و آن، تحدوالت  و نفدت  ،(گرایدي  قبیلده  سداختار )عربي ناسیونالیسدم  محور سه به باید

 یجمهدور  لدذا . گیدرد  صدورت  ویدژ   توجه سکوالر، -لیبرال فکری نظام بر مبتني حاکمیت
 مگرائیهدای ه اییاد سمت به حرکت تریمحو با گرایيمنطقه استراتژی در نیز ایران اسالمي
 بدا  مدذاکر   عددم  در دیپلماتیدک  مراقبدت  و سدعودی  عربسدتان  بدا  تعامدل  طریدق  از امنیتي
 ویدژ   طورهب را صدرالذکر موارد اعراب، با جمعي هاینشست از پرهیز و متحد هایجریان
 .دهد قرار توجه مورد

 در اآسدی  غدرب  منطقده  در بدویژ   انایدر  پیراموني محیط که گفت توان مي کلي بطور        
 :آنهاعبارتنداز اهم که است برخوردار ای ویژ  هایشاخصه از کلي حالت

 .است مشهود نسبي طور به منطقه کشورهای میان در واگرایي و ناهمگوني -1

 .دارد وجود منطقه کشورهای از بسیاری درمیان ومرزی ارضي اختالفات -2

 .شودمي د مشاه وفرهنگي، مذهبي زباني، ، قومي فاتالاخت و طلبانه تیزیه تمایالت -3

 و محور اراقتد عمدتا منطقه، کشورهای از بسیاری سیاسي نظام و حکومتي ساختارهای -4
 .باشندمي ای فرامنطقه قدرتهای مناف  تامین درجهت

 .است ضعیف کشورها، این در دموکراسي فرآیند-5

 .است خورد  گر  دیگری امنیت هب محسوسي طور به کشورها این در امنیت-6

 نیدروی  یک دنبال به کشورها عمدتا و دارد وجود بیرون به نگا  ، امنیت تامین پروسه در-7
 .هستند خود امنیت کنند تامین خارجي

 شداکله  ، شدورها ک ایدن  اکردر  میدان  در مشترک دفاع و نظامي چندجانبه یا دو هایپیمان -8
 .است آنها وامنیتي سیاسي مناسبات
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 و وپلیتیدک ژئ حساسدیتهای  از منطقده  امنیتدي  -ودفاعي اقتصادی -سیاسي هایمیموعه -9
 .برخوردارند مبسوطي ژئواستراتژیک

 .تندهس خارجي یا و داخلي متعدد منازعات درگیر نحوی به هریک هامیموعه این-10

 قددرت  ود یدا  ازیدک  ایدران  پیرامدوني  هاومنداطق  ازحدوز   هریدک  ساختاری، لحا  به-11
 .دارند قرار آن پیرامون اعضا بقیه و شد  تشکیل محوری

 امنیتي-سیاسي محیط یک در ا.ا.ج که  است ازآن حاکي الذکرفو  خصوصیات مالحظه    
 بدا  تدي ح و پیراموني هاومناطق ازحوز  هریک  در ایکه است،بگونه گرفته قرار کامالپیچید 

 نیازمندد  تعدامالت  و مناسدبات  از ندوعي  هبد  هدا،  میموعه دراین عضو ازکشورهای یک هر
 و یتحساسد  از کده  اسدت  شدد   واق  ایمنطقه در. ا.ا.ج که کرد فراموش نباید ضمنا. است

 ایددران کدده اسددت بیددانگرآن نکتدده این.باشددد مددي برخددوردار ای ویددژ  پددذیریآسددیب
 و راهبدردی  پیونددهای  اییداد  وسدوی  سدمت  بده  ژئدوپلیتیکي  ومزیتهای بایدباتاکیدبرمباني

 .نماید حرکت منطقه کشورهای با یپلماتیکد

 توجه ایانش اعراب، با ایران منطقه روابط اولویتهای بلحا  بویژ  و آسیا غرب منطقه در    
 از پدس  ،(م1970) دهدة  در را همکاری از کوتاهي دوران تیربة ایرانیان و هاعرب که است

. دارندد  همنطقد  بدر  نظامي تسلط لمااع و امریکاییان ورود از پیش و منطقه از بریتانیا خروج
 هایاریهمک و موازنه اییاد در دلیل بدین آنها که است مهم بسیار نیز واقعیت این شناخت

 یدت ن حسدن  و دوسدتي  از هنگدام،  آن در گرو  دو هر که شدند پیروز 70 دهه در ایمنطقه
 در سدون نیک نریدکتد  از کشور این زمان، آن در که حالي در بودند، برخوردار متحد  ایاالت
 منداطق  در امنیدت  از دفداع  مسأله واگذاری و ایمنطقه هایکشمکش در درگیری عدم زمینة

 اهمیدت  اندداز   همین به چهآن. کردمي پیروی ایمنطقه قدرتمند دوستان به جهان گوناگون
 کندوني  ایمنطقده  گیرندد  شکل ژئوپلیتیکي تحوالت در که است حقیقت این به توجه دارد،
 بده  بایدد  فارس،خلیج از گاز و نفت صدور آمیزصلح ادامه در زمین باختر مشروع ناف م نیز،

 . شود شناخته رسمیت

 وابسدته  ایران در اقتصادی زندگي سیاست؛ با اقتصاد تنگاتنگ ارتبا  بلحا  همه، این با    
 فدارس خلدیج  در امنیدت  عددم . است فارسدرخلیج بخصو  و آسیا غرب منطقه امنیت به
 چدالش  به را مردم ضروری معیشت تأمین یعني ایران، حیاتي مناف  عناصر ترینمهم از يیک
 توجده  لزوم فارس،خلیج در ایران گاز و نفت حیاتي تأسیسات وجود واق  در. خواندمي فرا
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 حدوز   هدای دولدت  سدایر . دهدد مي قرار خود الشعاعتحت را منطقه این به ایران جانبة همه
 برتدر  کشدور  دو عندوان به و دوراندیشانه تحلیل یک در عرا ، و تانبسعر مانند فارسخلیج
 بده  لولده  را  از را خدود  صدادراتي  نفدت  از تدوجهي  خدور  در بخدش » ایران، از پس منطقه
 از را خدود  واردات از بزرگدي  بخدش  و کرد  منتقل فارسخلیج هایکرانه از غیر هایيکرانه
 همه صدور برای ایران( که حالي در) کنند،مي تدریاف فارسخلیج هایکرانه جز هایيکرانه
 بده  خدود  واردات از بزرگدي  بخش ورود نیز و غیرنفتي و نفتي اقالم دیگر و صادراتي نفت

 چدرای  و چدون بدي  هدای واقعیدت  که هنگامي حال بااین. دارد حیاتي وابستگي فارسخلیج
 حفظ، برای تالش و رسفاخلیج امنیت که ماندنمي تردیدی شوند، گرفته نظر در جغرافیایي

 . است ایراني عمدتا مسأله یک نخست وهله آن،در تقویت و جریان

 ایدن  ایران، برای فارسخلیج منطقه امنیتي اهمیت رغمعلي متأسفانه نیز امنیتي دیدگا  از    
 اسدت  نای واقعیت. است شد  گذاشته کنار منطقه امنیتي ترتیبات از مختلف انحاء به کشور

 را ایدن . اسدت  ایدران  بده  متعلدق  آن شمالي بخش که است آبي گذرگا  یک سارفخلیج که
 واضد  م بدر  کده  کشوریسدت  تنهدا  ایدران . کندمي بیان منطقه ژئوپلیتیک و سیاسي جغرافیای

 و لسدواح  بزرگتدرین  فدارس خلدیج  در ایران. است مسلط هرمز تنگه استراتژیک و اساسي
. اسدت  ایران کشور اختیار در نیز فارس خلیج از ينیم از بیش دارد، را هاکرانه ترینطوالني

 . است نيمع بي ایران، حضور بدون فارس،خلیج در وگردهمایي تشکل هرگونه رو، این از

 عصدر  در چده  فدارس خلدیج  اعدراب  تاکنون که است این است مسلم چهآن حال، هر به    
 از پدس  چده  و بدود،  موجدود  وضد   طرفددار  و داشدت  غرب با ویژ  روابط که دوم پهلوی

 شدکیل ت همکداری  شورای یا و سازمان گرو ، یک ایران با که نبودند مایل و حاضر انقالب،
 یدران ا اگدر  کده  است این فارسخلیج حاشیه عربي کشورهای حاکمان بر حاکم تفکر. دهند

 را خدود  اولویدت  و نقش عربستان، چون کشورهایي دهد، تشکیل اعراب حضور با تیمعي
 ،جانبده  دو امنیتدي  میددد،ترتیبات  شدروع  یدک  بدرای  و وجود این با .ددا خواهند دست از

 را کشدور  رد جداری  ای توسدعه  رونددهای  و ایدران  ملي وحاکمیت باشد زداتشنج تواندمي
 در و اجده مو ای فرامنطقه و ای منطقه مخالفین سوی از مستمر و متعدد هایچالش با کمتر

 .دهد قرار خطر معرض
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   ايران؛ پیرامون درمنطقه مداخالت وحطسو ژئوپلیتیکی عالئق -ج

 کشدورها  درون حتدي  یدا  کشدورها  میدان  هایدرگیری در است ممکن هادولت یا هاسازمان
 کارچنددان  المللينبی قوانین از استفاد  با هادخالت این برای جویي بهانه اما نمایند، مداخله

 و حضدور  برای بهانه اییاد راخی قرن دو در (Bradan .2005. 326).باشد نمي ای ساد 
 امنیدت  فظح بهانه به حمله و مداخله از استفاد  با خارجي، یا و داخلي منازعات در مداخله
 لده مداخ طدرز  ایدن  معاصدر  و متعددد  های نمونه. است شد  تر،آسان جهاني یا و ای منطقه

 توسدط  را وعد  انافغانست نمود؛اشغال اشار  فو  موارد به توان مي  جمله آن از که فراوانند
 یلاسرائ پراکند  حمالت ،2003و2001 درسالهای آن متحدین وهماهنگي باهمکاری آمریکا

 و 2012، 2008سدال  و لبندان  اهلل حزب با 2006سال جنگهای بخصو  غز  نوار و لبنان به
 تصدور  اسدرائیل  امنیدت  بهانده  به و فلسطیني مقاومت باگروههای که غز  باریکه در2015

 نده بها بدا  نداتو  زیرچتر( 2011) لیبي کشور دراشغال غربي قدرتهای رد تسگ گرفت،حمالت
 صددورت قزافددي دیکتدداتوری حاکمیددت سددقو  جریددان در کدده کشددور ایددن ازمددردم دفدداع

 بحدران  در ای فرامنطقده  و ای منطقده  کشدورهای  از بسدیاری  پنهان و آشکار گرفت،حضور
 جریانهدددای از آندددان گسدددترد  حمایتهدددای و تیهیدددز بخصدددو  و  عدددرا  و سدددوریه

 عربسدتان  ویرانگدر  و گسدترد   حمالت بخصو  و...(  و داعش،القاعد ،النصر )تروریستي
 یمن کشور به عربي کشورهای از برخي و المللي بین قدرتهای و نهادها همراهي با سعودی

 جندگ  طدول  در یمدن  زیرسداختهای  از بسدیاری  نابودی و دفاع بي مردم کشتار به منیر که
 نقدوانی  شددن  سسدت  نشانه که هستند واستراتژیکي سیاسي مصادیقي هانیا. گردید تحمیلي

 مختلدف  سطوح منازعات در حضورعلني برای ثال  طرف ازمداخله ممانعت در المللي بین
 . است المللي بین

 طوحوسد  ژئدوپلیتیکي  عالئدق  دقیقتدر  تبیین برای بویژ  و شرایطي درچنین اساس براین    
 ربغد  ژئدوپلیتیکي  تحدوالت  و امنتدي  ثباتیهدای  بي در ینف ذ قدرتهای و جریانها مداخالت

 :نمود استفاد  ذیل بشرح فضاها بندی ازقواعدسطح توان مي ،آسیا

 تداریخي  و دار ریشه مساله ضمن تحوالت این مرکز در: بحران مرکز یا محلي سطح-1     
 اسدتخوان  ندد همان را فلسدطین  موضوع اخیرهموار  های دردهه که اسرائیلي -عربي منازعه

 و تروریسدم  بحدران  در درگیدر  کشدورهای  اسدت،  داشدته  بهمدرا   خود درون در زخم الی
 حدوز   دراین اوضاع کلي انداز چشم ، عرا  و سوریه لیبي،یمن، بر عالو  سیاسي تحوالت
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 هدم  را وعربدي  اسالمي سایرکشورهای تواند مي آن وتسری بحران دامنه که است نحوی به
 .دربرگیرد يمتفاوت وضعفهای باشدت

 ضدمن  کده  اسدت  سدعودی  وعربستان مصر ،ترکیه، ایران عمدتاشامل: ایمنطقه سطح-2    
 یدز ن حدوز   ایدن  بدا  وهمیواری همسایگي ومتعدد متقابل ازتاثیرات ایدئولوژیکي اشتراکات

 یا منطقده  سیاسدتهای  خصدو   در پیشتر که آنچه همانند راستا دراین. باشند برخوردارمي
 :گردد مي مطرح ذیل بشرح نیز سعودی عربستان ای منطقه موض  نوناک شد، بح  ایران

 دارد، عدرب  جهدان  در سدعودی  عربسدتان  کده  مدذهبي  و اقتصدادی  جایگا  به توجه با     
 مبدارک  وحسدني  درعدرا   حسدین  صددام  حاکمیدت  فروپاشدي  بدا  وبویژ  کنوني درشرایط

 عندوان  به ازعربستان عربي دولبا استراتژیک تعامالت درترسیم المللي بین درمصر،قدرتهای
 قدش ن هرچندکده  البتده .نگردمي عربي مواض  به دهيجهت و گیریتصمیم برای ثقلي مرکز
 کداهش  و دیوید کمپ نامهتوافق از عمالپس عربي حوز  المللي بین درتعامالت مصر موثر

 سدلط ت و اخیدر  تحدوالت  بدا  شدد،لیکن  رنگکم بسیار تدرییا آن با عربي کشورهای روابط
 بدا  کشدور  ایدن  مصدر،  بدر  وعربسدتان  ای فرامنطقه قدرتهای حمایت مورد نظامیهای میدد

 منطقده،  سدطح  در آن نفدوذ  گسدترش  انداز چشم نیز و قدرت های حوز  در میدد حضور
 نبدرای  عالو . است گردید  فراهم مصر سمت به اعراب گرایش جهت الزم بسترهای اکنون

 تأثیرگدذاری  در عرا  نقش جدی کاهش به منیر که عرا  در حسین صدام رژیم سقو   با
 شد  تعریف ایگونهبه سعودی کنوني استراتژی. است شد  اقتصادی و عربي هایمعادله بر

 هدم  سدني  مسدلمانان  رهبری و نماید تبدیل عرب جهان ثقل مرکز به را کشور این که است
 عمددتا  کده  هراسدي  نایدرا  سیاسدت  ترویج با دیگر ازسوی. باشد سعودی دراختیارعربستان

 و ایدران  از عربدي  وابسدته  دول گیرد،تدرس  مدي  صدورت  درمنطقده  سعودی وهابیت توسط
 نقدش  مدوازات  بده  که ایمنطقه قدرتمند نقش یک یافتن برای عربستان تالشهای پیامدهای
 ائدتالف  بدي عر کشورهای سایر و کشور این که شد  شود،سببمي پیگیری ترکیه و اسرائیل

 بدا  خدود  تسدلیحاتي  قراردادهدای  افدزایش  نیدز  و نفت جهاني قیمت اهشبرک تالش با آن،
 تضعیف سیرم در شدیدا آنان، ای منطقه هایطرح و ها اید  به ورود و المللي بین قدرتهای
 .کنند حرکت ایران نقش کردن محدود و جایگا 

 و اینطقهفرام سطوح بر مستقیماً که وقدرتهایي کشورها: الملليبین و ایفرامنطقه سطح-3 
 آمریکا،چین،روسیه،فرانسه، از عبارت:هستند تأثیرگذار آسیا غرب منطقه تحوالت الملليبین
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 ابعداد  بدا  منطقده  ایدن . باشدند  اروپامي عضواتحادیه کشورهای سایر و آلمان،انگلستان،ایتالیا
 دگرگدوني  برای مناسبي میدان قدرتها جهاني وسیاست درنگرشها هموار  استراتژیکي متعدد

 هدم  جهداني  نظام کنوني درشرایط.است  بود  المللبین روابط نظام در جدید صورتبندی و
 گیدری شدکل  حدال  در جهداني  درسیاسدت  المللدي بدین  نظدام  ندوع  چه که این از نظرصرف

 منطقدده ایددن در کنددوني سیاسددي تغییددرات انددداز چشددم کدده ندددارد وجددود اسددت،تردیدی
 اصوالً. باشد مي حوز  این در ذینفوذ تهایقدر درمیان اساسي نگراني یک آن وسیرتحوالت

  افزارهدا  جندگ  گسترش به  نسبت آسیا غرب در جهاني نگراني اعای مورد موضوع و بهانه
 هدا فاصدله  و شددید  هدا رقابدت  درآن که است  رقابتي – سیاسي فضای یک اینیا. باشد مي

 از استفاد  احتمال آن در که است ایي عرصه جااین. هستند همسایه هم با هادشمن و کوتا 
 بیندي پدیش  و اسدت  زیداد  بسیار نظامي درگیریهای و جنگ در جمعي انهدام افزارهایجنگ

 دشدوار  بسدیار  کنندد ، نگدران  وضدعیت  این در تحول جهت در مدتکوتا  در تغییر هرگونه
 المللي وبین ای فرامنطقه قدرتهای ژئوپلیتیکي عالئق بررسي(. Camp. 2004. 14)است

 مناف  درتبیین تفکیکي های وحوز  عملیاتي فضاهای اولویت به توجه مستلزم میانهخاور در
 روسدیه  و چدین  دوکشدور   هرچندکده  بندابراین . باشدد  مدي  قددرتها  واستراتژیکي گوناگون
 معادلده  امدا  باشدند،  برخدوردارمي  ای گسترد  نفوذ ازحوز  المللي بین متعدد های درعرصه

 باسدایرقدرتها  جهداني  سیاست شطرنج صحنه در تا است ود نم وادار را آنان فاید   -هزینه
 با روسیه و چین دوکشور ارتبا  و حضور لذاچگونگي. .نمایند رعایت را متناسب تعامالت
 روسدیه  که هرچند البته. گردد مي تبیین تعاملي فضای دراین عموما نیز آسیا غرب تحوالت

 هدوایي  و زمیندي  متعددد  عملیات انیام و نظامي نیروی اعزام به اقدام با سوریه تحوالت در
 مسدئله  روسدها  منظر از گردید،لیکن سوریه میداني معادالت در ای گسترد  دگرگوني سبب

 کده  المللدي  بدین  تعدامالت  از سدطحي  رعایت نیز و سوریه در نفوذ حوز  حفظ به اطمینان
 در اسدتراتژیک  اولویدت   ترین اصلي باشد، آنان جهاني پرستیژ تقویت و مناف  تامین بیانگر

 قددرتهای  اسدتراتژیکي  نگرشهای در فرآیند این آنکه حال. باشد مي روسها جهاني سیاست
 دالیدل  بده  و نیزهمدوار   منداطق  ایدن  تحوالت و بود  برخوردار بیشتری اولویتهای از غربي

 .باشد مي آنان ویژ  رصد مورد گوناگون
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  متحدد  ایداالت  غربدي،  رتهایقدد  میموعده  در مصدا  یک بیان برای و راستا همین در    
 هگزیند  درسده  را خدود  اسدتراتژیک  اهداف تحقق منطقه، این در مستمر حضور برای آمریکا
 :است داد  قرار توجه مورد ذیل کالن

 قددرتي  شددن  پدیددار  از جلدوگیری  جهدت  سرد جنگ پایان از پس شد  تعیین سیاست -
 بود؛ سابق شوروی جماهیر اتحاد که آنچه مشابه

 ار  سدابق  شوروی جماهیری اتحاد تضعیف نخست وهلة در که سیاستي استمرار و احیاء -
 گردد؛ اعمال نیز قدرتمند رقبای سایر به نسبت باید اکنون و بود گرفته هدف

 همچندین  و کنندد مدي  پشدتیباني  آن از کده  کشورهایي تروریسم، با هدفمند و کلي مبارز  -
 دسدت  آن به قبالً یا و دارند جمعي کشتار هایسالح گرفتن اختیار در به تصمیم که آنهایي
 . ,(Dulagrs, 2002 6).اندیافته

 شدورای  ملدل،  مانسداز  نظیر: جهاني و ایمنطقه المللي بین هایسازمان یا ایساز  سطح-4
 ایکشددوره آفریقا،سددازمان شددانگهای،اتحادیه اروپا،پیمددان اتحادیدده ندداتو، پیمددان امنیددت،

 هدای گدرایش  و فدارس  خلدیج  همکداری  عرب،شدورای  دیهاتحا تعهد، عدم اسالمي،جنبش
 هدامي قومیدت  و یهودیدت  مسدیحیت،  ،(تشدی   و تسدنن )اسالم: مانند فرامرزی ایدئولوژیکي

 .  باشند

 :ايران  اسالمی جمهوری با رقابت در عربستان ای منطقه اولويتهای -د

 بدر  رآشدکا  تالشدي  و سابقه بیانگر آسیا غرب درمنطقه گوناگون ومنازعات درگیریها عمدتا
 یهدای دگرگون بده  دسدتیابي  هدف با که بود  درگیری های درحوز  نیابتي یا و دروني رقابت

 نيمیددا  بده  را آسدیا  غدرب  منطقه هموار  و بود  بیگانگان نظامي دخالت جهت در هدفمند
 اسدتراتژیهای  و سیاسدي  تاکتیکهدای  بکدارگیری  و نظامي جدید دستاوردهای آزمایش برای

 .است نمود  تبدیل المللي بین قدرتهای ای منطقه

 گسدترش  بخصو  و منطقه سطح در تروریستي اقدامات اوجگیری با کنوني شرایط در    
 اییداد  منطقده  کشدورهای  از برخدي  موروثي حاکمان افکار در که واهي هراس و اضطراب
 خریددهای  جهدت  مناسدب  بسدتر  اییاد نیابتي،سبب درگیریهای شتاب است،ضمن گردید 

 نظدامي  تسدلیحات  و تیهیدزات  تولیدکنند  کشورهای از نظامي گوناگون تسلیحات ومينی
 .است نمود  جدیدی جنگي و امنیتي تظاهرات آبستن عمال را منطقه و گردید 
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 سدعودی  بسدتان عر بخصو  که امنیتي  - سیاسي رقابتهای جاری روند به توجه با لذا     
 در منطقده  کده  رسدد  مدي  نظدر  اسدت،به  ذاشتهگ نمایش به ایران اسالمي جمهوری علیه بر

 و تامنید  ثبدات،  شددید  تضدعیف  بویژ  و بیگانه قدرتهای مناف  تامین اهداف همان راستای
 یتوضع بهترین فرآیند این. کند مي حرکت ای منطقه وحدت در فراگیر ناپایداری گسترش

 سدب ک سبب که نمود بیني پیش توان مي حتي و بود  اسرائیل ای منطقه اهداف تحقق برای
 از برخدي  سدوی  از بخصدو   صهیونیسدتي  رژیدم  حاکمیت فراگیر و ای منطقه مشروعیت
 .شد خواهد منطقه عرب کشورهای

 يمد  خدود  بده  جدیدی بوی و رنگ روز هر عربستان و ایران ای منطقه های رقابت لذا     
 تقامدا م زای تدنش  رفتارهدای  بدا  آسدیا  غرب منطقه بازیگر دو این میان های تنش و گیرد

 از بسدیاری  زعدم  بده  هرچندد  میدان،  ایدن  در. کندد  مدي  پیدا تری بحراني شرایط عربستاني
 و ژیکایددئولو  ماهیتي عربستان و ایران های رقابت و اختالف عمومي افکار و اندیشمندان

 ایدن  کده  اسدت  آن واقعیدت  اسدت،لیکن  حل قابل رفتارها اصالح برخي با و دارند سیاسي
 . دارند دارپای و ژئوپلیتیک ماهیتي باشند، داشته ایدئولوژیک ماهیتي آنکه از بیش اختالفات

 افیدایي جغر فضداهای  ای، نقشده  انتشدار  با «کارتو ایران» فرانسوی تحلیلي خبری پایگا     
. سدت ا داد  نمدایش  زیدر  شدرح  به را خاورمیانه در عربستان و ایران میان درگیری و رقابت
 یفضدا  در سدعود  آل وهدابیون  کده  دارد آن از نشدان  ،جغرافیایي فضاهای این دقیق بررسي

 منطقده  تراتژیاسد  کار دستور در را ایران با آفریني تنش ای، گسترد  تدابیر با ایران پیراموني
 . اند داد  قرار خود ای

 مديترانه دريای شرق رقابتی فضای-1 

 نظر اختالف آن سر بر عربستان و ایران میان هموار  که جغرافیایي های موقعیت از یکي    
 و لبنان کشور با منطبق که فضایي است؛ مدیترانه دریای شر  منطقه داشته، وجود رقابت و

 شیعیان از چشمگیری جمعیت که آنیا از منطقه، این در. است سوریه کشور از هایي بخش
 د،ان داشته ایران با فراواني تیاری و مذهبي فرهنگي، ارتباطات تاری  در و کنند مي زندگي
 اهلل حزب سیاسي الگوی آن، مسلم و بارز شکل و دارد وجود عالقه و تعامل این نیز امروز 

 مدورد  همدوار   نفدوذ  ایدن . است کرد  تقویت آسیا غرب در را ایران نفوذ که است لبنان در
 آن. است بود  سعودی عربستان کشور رهبران عنوان به سعود آل حکام ناراحتي و مخالفت

 بدي  اییداد  بدا  حتي و مختلف های را  از اخیر، های سال در ویژ  به تمادی،م سالیان در ها
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 در و نمایندد  تخریب را لبنان اهلل حزب جنبش که اند کرد  لبنان،تالش در نابساماني و ثباتي
 . اند کرد  برقرار تعامل نیز اسرائیل رژیم با مقاطعي در حتي مسیر این

 سوريه شرق و عراق غرب رقابتی فضای-2

 ارد،د وجدود  درگیری و رقابت عربستان و ایران میان درآن که دیگری جغرافیایي فضای    
 جمهدوری  روابدط  اسدالمي،  انقدالب  پیروزی از پس. است سوریه و عرا  بین ما في منطقه

 هبد  سدوریه  کده  نکشدید  طولي و گذاشت گرمي به رو سوریه کشور رهبران با ایران اسالمي
 عرا  جنایتکار رهبر صدام، سقو  از پس دیگر، سوی از. شد لتبدی ایران استراتژیک متحد

 نفدوذ  ه،نتیید  در و دوسدتانه  نیدز  عرا  و ایران روابط عرا ، در شیعیان آمدن کار روی با و
 آل امحک پسند و عالقه مورد نیز مسأله این. شد تقویت عرا  و سوریه کشورهای در ایران
 تعامل این اب مقابله برای کرد وادار را وابسته یجریانها برخي ادامه در و نگرفت قرار سعود
 ایهد  حکومدت  مخالفان به کمک اقدامات این جمله از. دهند انیام را کاری هر ای، منطقه
 گدرو   عندوان  تحدت  جهداني  بحدران  یک گیری شکل باع  بتدریج که بود عرا  و سوریه

 اطالعدات  مانسداز  سدابق  رئدیس  سدخنان  بده  تدوان  مي رابطه این در.شد داعش تروریستي
 ستيتروری گرو  گیری شکل چگونگي از ای گوشه افشای به که کرد اشار « MI6» انگلیس
 سدلطان،  بدن  بنددر .) اسدت  پرداخته آن از حمایت در قطر و سعود آل رژیم نقش و داعش
 نیهودیدا  سدر  بدر  هدا  ندازی  کده  بالیي» است، گفته عربستان اطالعات سازمان سابق رئیس

 ( «آورد خواهیم هاعلوی و شیعیان سر بر ما آوردند،

  اقعر شرق شمال رقابتی فضای-3

 یکدي  عندوان  به ها زبان کرد سکونت محل دیرباز از عرا  شر  شمال ویژ  به و شمال     
 و عدرا   ترکیده،  ایدران،  کشور چهار در هرچند که اقوامي است؛ بود  ایراني قدیمي اقوام از

 فرهندگ  و مدذهب  زبدان،  نظیر فراواني های قرابت یگریکد با لیکن هستند، پراکند  سوریه
 از ای عمدد   بخدش  حضدور  به توجه با و صدام رژیم سرنگوني از پس میان این در. دارند
 گسدترش  برای توانمندی این از تا کرد تالش ایران اسالمي جمهوری ایران، خاک در کردها

 زمینه این در که سعود آل رانرهب دیگر، سوی از. کند استفاد  طرفه دو و فرامرزی مناسبات
 کردندد  آغاز را ای گسترد  های تالش نبودند، منطقه و عرا  در ایران نفوذ به مند عالقه نیز
 کردهدای  تحریدک  با مذکور جغرافیایي فضای در عرا  و ایران مشترک مرزهای طریق از تا
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 درگیدری  و ابتيرقد  جبهده  بهتدر  عبدارت  به و اندازند مخاطر  به را ایران ملي امنیت عرا ،
 .  کردند باز ایران علیه را دیگری

  يمن شمال رقابتی فضای-4

 سدخت  و جغرافیدایي  شرایط به بنا ، آسیا غرب منطقه بخش ترینجنوبي در یمن کشور    
 یتجمع. است بود  شیعیان سکونت و رشد محل دیرباز از شیعیان با اسالمي خلفای گیری

 مددت  طدوالني  فشدارهای . اسدت  نفدر  میلیون 8 به یبقر حاضر حال در کشور این شیعیان
 میدان  اعتراضي های جنبش گیری شکل موجب هموار  کشور این شیعیان علیه یمن رهبران
 کده  یمدن  مدردم 2011سدال  قیام. اند شد  سرکوب سختي به هم معموال و بود  یمن شیعیان
 آل هب وابسته کمحا منصورهادی پذیرش عدم و گردید صالح عبداهلل علي سرنگوني به منیر
 ایدن  سیاسدي  رفتدار  و شدعارها  در بعضاً که یمن  شیعیان از ایران های حمایت نیز و سعود
 یدن ا در قدرت تصاحب از سعود آل رهبران نگراني شد، مي دید  یمني شهروندان از گرو 
 عد  با آنهدا  نفدوذ  کاهش و عربستان جنوب در ایران نفوذ نتییه در و شیعیان توسط کشور

. کندد  آغداز  یمدن   شیعیان علیه را خود سنگین حمالت1394 فروردین در کشور ینا تا شد
 و ترقابد  جغرافیدایي  فضداهای  از دیگدر  یکي کنند  تداعي نوعي به هم عربستان اقدام این

 . است منطقه در عربستان و ایران میان درگیری

   ايرانی گانه سه جزاير و فارس خلیج رقابتی فضای-5

 و کوچدک  تندب  بزر ، تنب گانه سه جزایر که تاریخي و حقوقي اصل ینا با رابطه در    
 نیدز  فراواندي  سدندهای  و است شد  منتشر فراواني مطالب هستند، ایران به متعلق ابوموسي

 ودخد  ای منطقه متحد طریق از تا کند مي تالش هموار  سعودی عربستان ولي دارد، وجود
 ایدن  مردال  یبرا. بپردازد ایران با زایي تنش و ترقاب به نیز جبهه این در امارات کشور یعني

 هدای  اجدالس  کدار  دستور در عربستان سیاسي مقامات مستقیم تأثیر تحت هموار  موضوع
 خدود  هدای  اجدالس  پایدان  در غالبداً  شورا این و داشته قرار فارس خلیج همکاری شورای
 . ندک مي تکرار را ایراني گانه سه جزایر بر امارات مالکیت بر مبني خود موهوم ادعای

 پاکستان غرب رقابتی فضای-6

 قدوم  یعندي  ایراندي  کهن اقوام از یکي سکونت محل پاکستان غرب و ایران شر  جنوب    
 استعمار دوران در ها انگلیسي سوی از مرز تحمیلي و عامدانه ترسیم دلیل به که است بلوچ
 بده  مدرز  سوی دو در ایراني  قوم این که شد  طراحي ای گونه به پاکستان و ایران میان مرز
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 عندوان  بده  تواندد  مدي  هدا  خسارت رغم به رویداد این هرچند. است شد  تقسیم بخش دو
 مدورد  پاکسدتان  و ایدران  یعندي  منطقه مهم بازیگر دو همگرایي و بیشتر تعامل برای فرصتي
 کدرد   شتال هموار  نیز جغرافیایي فضای این در سعود آل رهبران لیکن گیرد، قرار استفاد 

 پاکسدتاني  هدای  دولدت  به هنگفت های پرداخت و خود نفتي دالرهای از گیری بهر  با اند
 .  کنند فراهم ایران برای را امني نا و چالش اییاد های زمینه

 بده  کده  منطقده  در آمریکدا  متعددد  نظامي های پایگا  وجود الذکر، فو  موارد بر عالو      
 یندي آفر نقش منطقه در عربستان استراتژیک متحد و ایران اسالمي جمهوری  مخالف عنوان

 .تاس افزود  ها درگیری و ها چالش این آتش بر هموار  اخیر سالیان طول در کند، مي

 :  آسیا غرب ژئوپلیتیکي تحوالت در ایران راهبردی نگرش - 

 فدت ن ایبه جهاني کاهش نیز و اقلیمي دگرگونیهای گسترد  تآثیرات و ها آفریني نقش      
 خیدز  نفدت  کشدورهای  تحدوالت  فرآیندد  در اثدر  کدم  و  گدذرا  پدید  دو اخیر، سالهای در

 کشدور  شدید وابستگي و اقلیمي خا  شرایط با ایران کشور بین این در. نیستند خاورمیانه
 در جدذب  و غدذایي  امنیدت  تدامین  بخشدهای  در کده  رسدد  مي نظر به نفتي، درآمدهای به

 کده  اسدت  سدال  یکصد  دستکم زیرا. شد خواهد مواجه اساسي مشکالت با ارزی آمدهای
 راهبدردی  نظرم از  آرام آرام که هایي پایه.است گرفته قرار پایه دو این بر ایران نسبي برتری

 پدذیری  تحدول  بدا  باید ایران استراتژیک رویکردهای بنابراین. اند شد  اعتبار بي و سست ،
 داخلدي  بنیادهای تقویت ضمن که دگرگوني .بردارد گام بنیادین دگرگونیهای سوی به بهینه،
 ا ارتب به منیر بخصو  و شود کشور المللي بین قدرتمند حضور سبب کشور، امور ادار 

 .گردد ایران ای منطقه روابط کارهای و ساز با گسترد 

 تنها کشور، ارتباطي های شبکه پتانسیل و گذرگاهي موقعیت به توجه با و شرایط این با    
 بدر  کشدور  پایددار  توسدعه  اسدناد  تآکیدد  لدزوم  دردسدر،  کم و پذیر اعتماد و رترب جایگزین
 المللدي  بدین  مقیاسهای در ایران خدماتي پذیری نقش استراتژی اجرای و طراحي محوریت

 جنوبي آفریقای و مصر ترکیه،پاناما، مانند کشورهایي کنار در زمینه این در ایران. بود خواهد
 المللي، بین پایدار خدمات استراتژی تحقق الزمه. باشند مي نجها برتر کشور  10 جمله از

 منددی  بهدر   هدوایي،  و دریدایي،زمیني  تسهیالت و خدماتي گوناگون سازیهای بستر ضمن
 قبیدل  ایدن  اجدرای  لدذا . است ای منطقه و ملي امنیت جهاني و رسمي شاخصهای از کشور

 میان تعمیق با ایران،عمال در ای توسعه گسترد  فعالیت هرگونه تحقق نیز و  کالن طرحهای
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 داکتدرین  تددوین  و طراحدي  در امدر  این که بود خواهد میسر کشور ای منطقه و ملي امنیت
 منطقده  سدطح  در امنیدت  و ثبات تامین بر ایران اسالمي جمهوری تالش لزوم و ملي امنیت
 .     گیرد قرار توجه مورد اساسي اولویتي بعنوان باید آسیا، غرب

 زیدر  طشدرای  از ناشي المللي بین خدماتي هاب یک به شدن تبدیل برای ایران هایویژگی    
 گذر زمندنیا یکدیگر با بازرگاني مبادالت برای همسایه کشور 15 تعداد حداقل -الف: است

 تدرین  ارزان ایدران  مسدیر  نیدز  دیگر کشور 43 برای -باشند؛ب مي ایران سرزمیني فضای از
 واردمد  بده  توجده  بدا -ج بود؛ خواهد بازرگاني مبادالت برای گذرگا  ترین صرفه با و مسیر
 سویه ود  کنشهای اندر از بسیاری در صرفه با تبادالت برای ایران گاهي گذر موفقیت فو ،

 بدددا بازرگددداني تبدددادالت بدددرای هندددد نمونددده عندددوان بددده. اسدددت تدددرین مناسدددب
 وریافغانستان،ترکمنستان،قزاقستان،قرقیزستان،ازبکستان،تاجیکسدددددددددددددددددددتان،جمه

 مسدیر  زا تواند مي فدرال منطقه و کشور 10 کردستان،یعني آذرباییان،ارمنستان،عرا ،حریم
 با کشورها ینا از یک هر بازرگاني مبادالت گرفتن نظر در با که کنند، استفاد  ایران صرفه با

 . رسید خواهد برابر چند به تبادالت این شمار هند

 ایرانیان رایب آن مزایای یابد، دست ای منطقه جایگا  چنین به بتواند ایران چه چنان لذا     
 اقلحد موقعیتي چنین از ناشي مستقیم ارزی آمد در-الف: جمله از بود خواهد آور شگفت

 شدي نا مستقیم غیر و مستقیم های شغل شمار-ب بود؛ خواهد نفت فروش برابر 7 تا 5 بین
 تمدام  از شبدی  بدا  برابدر  ایرانیان؛ ایبر جهاني و ای منطقه مبادالت در ایران شدن کانوني از

 یسدو  بده  پیرامدوني  نزدیک فضای از تهدید-بود؛پ خواهد ایران در کنوني شاغل نیروهای
 . شد خواهد متمایل ها حداقل

 سدازی  مهیدا  نیازمندد  دسدتکم   نسدبي  مزیدت  این از راهبردی برداری بهر  همه، این با     
 اعضدای  بدا  ایدران  میدان  زدایدي  تنش بر رموث و مستمر تالش -1:است زیر اصلي بسترهای
 جدذب  و جلدب -2 سدازی؛  صدلح  استراتژی گرفتن پیش در و همسایگان و امنیت شورای

 هدا  سداخت  زیر نوسازی و سازی گسترش،آماد  برای خارجي گذاری سرمایه مقیاس کالن
 هتهید -3تدن؛  میلیدون  200 به کنوني تن میلیون 20 از ریلي شبکه گنیایش بردن باال ویژ  به

 محلي و ملي مقیاس در تغییرات برای مناسب سازماندهي و مدت دراز راهبردی های طرح
 مدي  تنگاتندگ  ارتبدا   در موضدوع  ایدن  بدا  کده  زیستي محیط دقیق مطالعات انیام بویژ  و

 تغییدرات  اییاد نیازمند موقعیت، این از ایران اسالمي جمهوری موثر برداری بهر  -4باشند؛
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 اسدالمي  جمهوری مدت دراز امنیت. بود خواهد خارجي سیاست رویکردهای در راهبردی
 که است دالر میلیارد 1000 تا 800 حداقل به ایران بازرگاني گنیایش افزایش گرو ایران،در

 چندین  بده  دسدتیابي . آیدد  دست به همسایگان با مبادالت از بایست مي آن از بزرگي بخش
 . بود خواهد ایران ملي امنیت و بقا تداوم بنای زیر خشت واق  در اندازی چشم

 لحدداق  گیدرد،  صدورت  مهم این تحقق برای درکشور که مدیریتي گرایش هرگونه لذا      

 دیددگا   تددرییي  شدن کمرنگ-الف: داشت خواهد پي در را زیر شد  شناخته پیامد چهار

 تتعدامال  افزایش و خارجي بازرگاني در مردم همگاني مشارکت-ب ای؛ منطقه امنیتي های

 هدای  حساسدیت  از ناشدي  تنشدهای  شددن  کمرندگ -پ ای؛ منطقه مقیاس در مردم – مردم

 نزدیکدي  -ت  هدا؛ ملدت  سدازند   جددا  عوامل عنوان به مذهبي های تفاوت و ایدئولوژیک

 ال،حد  بدااین .  هدا  آن میدان  پدذیر  برگشدت  کمتر نهادینه همکاری و دولت بنیادین و پایدار

 و یدران ا میدان  مبادالت در مردم موثر مشارکت عدم و کاال – کاال مبادالت میزان محدودیت

 ،1394 پدور،  کریمي. )است دیپلماتیک مناسبات در ها ناپایداری  رکن و اساس همسایگان،

224-220) 

 گیریتیجهن

 تغییروتحول هرگونه که است بنحوی آسیا غرب منطقه در وساختارقدرت توازن شک بدون
 رد نویني ژئوپلیتیکي لرزشهای سبب ای حوز  درون گسترد  اتتاثیر ضمن درآن ساختاری

 قدرار  گذار از ای دور  در منطقه کنوني،این شرایط در. گردد مي المللي بین مختلف سطوح
 رهایکشدو  و قدرتها اگر و بود  همرا  گرایانه قومیت نگرشهای با شدت به که است گرفته
 ینفد  ذ کشدورهای  قطعدا  کنندد،  مددیریت  را رگدذا  و انتقدالي  دوران این نتوانند منطقه موثر

 اسداس بر را حدوز   خدود،این  ای منطقده  دراستراتژی متناسب تغییرات اییاد با ای فرامنطقه
 لیده ک در تیزیده  اییداد  هدف با مذهبي و قومي مدلهای بکارگیری با و نظمي بي استراتژی
 . کرد خواهند منطقه،ادار  کشورهای ملي بنیادهای

 بدالفعلي  و بدالقو   متعددد  چالشهای و فرصتها از هموار  المللي بین مالتتعا هایعرصه    
 بین رقابت های صحنه و فضاها در ژئواکونومیک تعامالت یافتن اولویت با. است برخوردار

 منداطق  بدرعکس  و  داد  دسدت  از را خدود  گذشدته  اهمیت جغرافیایي مناطق المللي،برخي
 ایدن  توجده  جالدب  و اند شد  برخوردار بیشتری های ارزش از غربي آسیای ازقبیل دیگری
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 دسدت  از را خدود  راهبدردی  ارزش تنها نه ، ایران کشور محوریت با غربي آسیای که است
 روابدط  شدرایطي  درچنین. است گردید  برخوردار بیشتری مراتب به اهمیت از بلکه ، نداد 
 در توسدعه  رویکدرد  بدا  بدویژ   و المللدي  بین – ای منطقه سطوح در ایران راهبردی و فعال

 ،ضمن هدف کشورهای با امنیتي -سیاسي متقابل توانمندیهای و نیازها زدن وگر  همگرائیها
 اسدتراتژیک  اهمیدت  ارتقداء  موجب منطقه، سطح در ایران اثرگذار و مربت های نقش تربیت

 همسدایگان  تعددد  بلحدا   ایران کشور. گردد مي الملل بین نظام  های صحنه در کشور این
 یدک  از المللدي  بدین  روابدط  هدای  حدوز   در عمدال ( خودمختار دولت9 و کشور15 ادتعد)

 انیدام  بدرای  الزم آمدادگي  از باید همزمان بطور ایکه بگونه. است مند بهر  لوالیي موقعیت
 توسدعه  برای موقعیت این مطلوبیت. باشد برخوردار درواز  24 تعداد در گوناگون تعامالت

 در اگدر  کده  اسدت  نحدوی  بده  ایران المللي بین -ملي مناف  و امنیت متعدد ابعاد گسترش و
 بدین  خددمات  پایددار  آفریندي  نقدش  موضوع بر کشور این ملي توسعه مدت بلند استراتژی

 محدور  یدک  بعندوان  خدارجي  ارتبدا   راههای شبکه و ترانزیتي بخشهای وگسترش  المللي
 روابدط  و تیداری  یازهدای ن کنند  تامین تواند مي ایران گیرد، صورت عملي تمرکز اساسي،

 ، آسدیا  ، اروپدا  هدای  قدار   در ساکن جمعیت از نفر میلیارد نیم و یک حدود برای بازرگاني
 .باشد دور شر  و آفریقا شمال

 دسدتیابي  ونیز مکان و زمان شرایط از متقابل درکي نیازمندتحقق مسأله این در گشایش      
 قددرت  قطبهای و همسایگان با بخصو  ژئوپلیتیکي پایدار ازتعامالت مطلوب سطوحي به

 کدالن  تژیاسدترا  و ملدي  امنیت داکترین تنظیم و تهیه در ا.ا.ج حال این با. است المللي بین
 مربدو   پیرامدون  بخصدو   و بیروندي  اسدتراتژیک  محیط به که آنیا تا خود پایدار توسعه
 و میکژئواکونو روابط و سیاسي تعامالت در که است مواجه واقعیتهایي و شرایط با میشود

 کدارگیری ب در الزم توجده  رو این از. قرارگیرند ویژ  توجه و بررسي مورد باید ژئوپلیتیکي
 توسدعه  رب آن تاثیرات و جهاني جاری فضای و فرصتها از موثر استفاد  برای بهینه ابزارهای

 و پایدداری  بده  کمدک  ضمن ایران، خارجي روابط و سیاست استراتژی در ای منطقه روابط
 المللدي،  بدین  و ای منطقده  هدای  قددرت  بدا  اسدتراتژیکي  تعدادل  از کشور این خورداریبر

 فراگیر حرکت نیز و کشور خارجي سیاست های گیری جهت در مطلوب فضایي کشایشگر
 . خواهدبود ای منطقه همگرائیهای گسترش سمت به
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 هش،پدژو  ندراید  شد  مطرح فرضیه و سئوال به نهایي وپاس  همه؛درجمعبندی این با      
 امدر  یدن ا کده  دارند را اسالم جهان رهبری داعیه دو هر عربستان و ایران که گفت؛ توان مي

 پتانسدیلهای  گسدترد   تخریدب  سدبب  و گردیدد   کشور دو برای رقابتي فضایي اییاد سبب
 مراهدي ه به کشور دو این که مادامي تا لذا.است شد  ای منطقه گوناگون ابعاد در همگرایي

 همگرائیهدای  تقویدت  بدرای  الزم پتانسدیلهای  حدداقل  از ایدران  نرسدند،  مناسدب  وحدت و
 يدرحدال  ایدن . بدود  خواهدد  برخوردار آسیا غرب منطقه سطح در اقتصادی و سیاسي،امنیتي

 جایگدا   در کنندد مدي  تدالش  نیز ترکیه مانند کشورهایي عربستان، و ایران کنار در که است
 دو هدر  کده  شدود مدي  باعد   مذهبي و سیاسي رقابت این. بگیرند قرار اسالم جهان رهبری
 هرچند تهالب. شود منطقه برتر هژمون به تبدیل نتواند رقیب که کنند کاری الذکر فو  کشور

 بده  و جهدان  کشدورهای  بدا  را خود رابطه برجام توافقات از بعد ایران اسالمي جمهوری که
 و صدادی اقت روابدط  اییاد برای را زمینه و است ببخشد  بهبود نسبي بطور اروپایي در ویژ 

 یتیکژئوپل خصوصیات که آنیایي از لیکن است، کرد  فراهم کشورها این با موثر اجتماعي
 هرگونده  اباشدد،لذ  مدي  همسایگان با بویژ  تنگاتنگ ارتبا  و آفریني نقش لزوم بیانگر ایران

 ینبد  یشاخصدها  از برخدورداری  مستلزم نیز کشور این در ای توسعه پایدار و کالن فعالیت
 سطح در اتثب و صلح اییاد بر ایران تالش لزوم نیز و ای منطقه و ملي پایدار امنیت المللي
 .       باشد مي آسیا غرب منطقه

 ایدران  اقتصدادی  وضعیت بهبود یعني ایران المللي بین روابط گسترش عربستان نگا  از     
 امدروز . نمایدد  یلتبدد  منطقه تربر قدرت به تواندمي را  کشور این که تحریم هاسال از بعد

 عربسدتان  نآ برخالف و کندمي استفاد  خود نرم قدرت از منطقه در تاثیرگذاری برای ایران
 آن ارزبد  نمونه که کندمي استفاد  خود سخت قدرت از منطقه در تاثیرگذاری برای سعودی

 ا جایگد  سدت ا توانسدته  دیپلماسي قدرت واسطه به امروز ایران. است یمن به نظامي حمله
 و ظدامي ن بنیادهدای  تقویت کنار در باید روند این و دهد افزایش جهان و منطقه در را خود

 . کند پیدا ادامه اقتصادی

 بهتدر  ی،ا منطقده  و ملدي  مطلوب مناف  به دستیابي برای ایران کلي بطور شرایط، این با     
 :قراردهد جدی توجه مورد را ذیل محورهای که است

 با کشور سطح در ای منطقه توازن توسعه و فضایي عدالت استراتژی اجرایي بر جدی تاکید
 دفداع  بسدترهای  موثرترین آن نتییه در که مرکزی بیابانهای و مرزی محروم مناطق اولویت

 در هاقابلیت باروری به ویژ  اولویت. شد خواهد فراهم ملي تهدیدات با مقابله در غیرعامل
 امنیدت  و تهدیدات اساس بر ایمنطقه نظام یک مهندسي بر تالش و ایمنطقه هایهمکاری
 متعددد  امدور  در گرامشارکت روندهای تسری  مشترک؛ اقتصادی مناف  تعمیق نیز و مشترک
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 درسطح نسبي مزیتهای احیای با وپایدار متوازن ایتوسعه و رشد اییاد برای وتالش جامعه
 از سدازی فرصدت  کشدور؛  امدور   ادار گونداگون  ابعداد  در فضدایي  عددالت  تحقدق  و کشور

 مناسب امنیت حاشیه به دستیابي هدف با غرب در بخصو  الملليبین موجود هایشکاف
 اهدداف  بده  مخدالف  هدای قددرت  و کشدورها  خدارجي  سیاست اهداف تبدیل از ممانعت ؛

 دیپلماتیک روابط متقابل تعمیق و اعتمادسازی به ویژ  توجه ایران؛ علیه الملليبین -حقوقي
 بسدوی  کشدورها  این تدرییي حرکت هدف با اسالم جهان سیاسي جغرافیای در بخصو 

  اسالمي؛ کالن اصول بر مبتني و همگرا خارجي سیاست یک اییاد
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