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 چکیده

هاي ژئوپلیتیکی موجود، امنیت ها و واقعیتتهدیدات ژئوپلیتیکی نوعی از تهدیدات هستند که بر اساس مؤلفه
ج.ا.ایران با توجه به هویت و ژئوپلیتیک خاص گیرند. در این میان، و منافع ملی کشورها مورد تهدید قرار می

خود، در گام اول انقالب اسالمی در موارد متعددي مورد تهدید و حتی تجاوز قرار گرفته است؛ اما درنهایت 
امنیتی توانسته تهدیدات شکل گرفته را دفع و حتی -هاي سیاسی، اقتصادي و نظامی رغم فراز و نشیبعلی

اي موردنظر خود  دهی به نظم ژئوپلیتیک منطقه تبدیل نماید و در راستاي شکل ها را به فرصتبرخی از آن
هاي  ها و موفقیت پاي پیشرفت هاي مؤثري بردارد. اما اینک در شروع گام دوم انقالب اسالمی، پابه گام
تهدید هاي  تر، عرصه المللی، دشمنی دشمنان هویتی و قدرتی نمایان هاي داخلی و بین آمده در عرصه دست به

رو در گام دوم  انداز پیش تر شده است. وضعیت و شرایط کنونی و چشم تر و افق رویارویی روشن گسترده
اي بر ضد ج.ا.ایران را دوچندان نموده است. انقالب اسالمی، ضرورت شناخت تهدیدات ژئوپلیتیکی منطقه

ئوپلیتیک منطقۀ جنوب غرب آسیا وتحلیل کیفی روند تحوالت نظم ژ رو، در این پژوهش با روش تجزیه ازاین
هاي اصلی متن استخراج، تهدیدات مقوله GTمورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در ادامه بر اساس روش 

گیري علیه موجودیت ج.ا.ایران و وجود انقالب اسالمی، تبیین و بر اساس مدل  موجود و در حال شکل
 مقابله با تهدیدات ژئوپلیتیکی ارائه گردیده است. هاي مؤثر براي کوربین، راهبرد-مند استراوس نظام

 

 تحوالت ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا، گام دوم انقالب اسالمی ایران. واژگان کلیدي:

 hmahdian58@gmail.com(نویسندة مسئول) استادیار علوم سیاسی دانشگاه امام علی(ع) . 1
 دانشگاه امام علی(ع)عضو هیئت علمی  -الملل از دانشگاه خوارزمیدکتري روابط بین ۀآموخت. دانش2
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 مقدمه 
و  موردتوجهی و ژئواستراتژیکی، همواره کیتیژئوپلي باالي ها تیظرفغرب آسیا به سبب 

ی از نظم امنیتی این توجه قابلي بوده و بخش ا منطقهفراي جهانی و ها قدرتمحل مداخله 
-فراي ها قدرتورود و خروج و نوع کنش و راهبرد  ةمنطقه و تحول در آن نیز به نحو

 ي در قبال آن بستگی دارد.ا منطقه
(ایران، رژیم ثیرگذار منطقه یعنی أدر منطقه، کنشگران ت کگیري شرایط آنارشیشکل

صهیونیستی و عربستان) را به سمت اتخاذ رویکرد رقابتی و گاهی نیز تخاصمی سوق داده 
است. تحلیل محور غربی، عربی و عبري از تحوالت منطقه، بر فروپاشی نظم مورد حمایت 

این تحوالت سبب شد مردم این کشورها علیه بحران هویتی تحمیلی از  ؛بود ها استوارآن
ي، قیام کنند. ا منطقهفراخواهی آنان از جانب کشورهاي  خود و علیه اسالم جانب حکام

توان از ج.ا.ایران،  این تحوالت می روند دراي متأثر و تأثیرگذار  بازیگران منطقه ازجمله
عربستان سعودي و رژیم صهیونیستی نام برد. یکی از مبانی مخالفت با جمهوري اسالمی 

سازي انقالب اسالمی ایران  اي آن، قدرت گفتمانفوذ منطقهن ۀایران و نگرانی از توسع
ستیزي و ت گرفته از آن است که ج.ا.ایران در راستاي اصل استکبارأاست. این امر نش

اي در پشتیبانی از محرومان و با توجه به ماهیت هویتی که دارد، همواره نقش تعیین کننده
بارز آن حمایت و پشتیبانی از ملت مظلوم  ۀکه نمون حمایت از ملل ستمدیده داشته

میالدي، ایران تنها از طریق روابط با  2011فلسطین است. پیش از تحوالت عربی سال 
اما با بروز  ؛هاي اسالمی توانسته بود نفوذ خود در منطقه را افزایش دهد ها و جنبش ملت

جدیدي بین ایران و  هاي قدرت در برخی از کشورهاي منطقه، رقابت ۀاین تحوالت و تجزی
و  کیتیژئوپلترکیه و عربستان براي حفظ منافع  جمله ازاي  سایر بازیگران منطقه

تالش براي انزواي ژئوپلیتیکی ایران، . شد داریپدها در سطح منطقه ایدئولوژیک آن
اي علیه جمهوري اسالمی، فشار اقتصادي فشارهاي سیاسی و دیپلماتیک و جنگ رسانه

هاي تروریستی نیابتی در ها، حمایت مادي و معنوي از گروهلب تحریمحداکثري در قا
جغرافیاي پیرامونی ج.ا.ایران، در پیش گرفتن رویکرد محدودسازي ژئوپلتیکی ج.ا.ایران و 
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سازي روابط و همسویی اعراب و رژیم صهیونیستی و ایجاد یک در آخر تالش براي عادي
رژیم دفاع هوایی مشترك بین اعراب و  ۀسامانناتوي عربی در منطقه و همچنین ایجاد 

براي مقابله با توان موشکی و پهپادي ایران، دالیل قابل توجهی هستند که نشان  صهیونیستی
 ؛رویکرد ضد ایرانی محور یاد شده براي ضربه زدن به منافع و امنیت ج.ا.ایران است ةدهند

تحوالت ژئوپلیتیک و توازن  سويواصلی این پژوهش آن است که سمت ۀاز این رو مسئل
روي ج.ا.ایران را تبیین و راهبردهاي مقابله جنوب غرب آسیا و تهدیدات پیش ۀقوا در منطق

تحلیل روند تحوالت ژئوپلیتیکی -1 با آن را ارائه نماید. اهداف این پژوهش نیز عبارتند از:
-2؛ اسالمی جنوب غرب آسیا در شروع گام دوم انقالب ۀهاي قدرت در منطقو رقابت

راهبردهاي مقابله  ۀارائ -3تبیین تهدیدات پیش روي ج.ا.ایران در گام دوم انقالب اسالمی؛ 
 تهدیدات پیش روي انقالب اسالمی در گام دوم. با

 شناسی تحقیقمبانی نظري و پیشینه
هاي صورت گرفته در خصوص موضوع و محتواي این پژوهش، موارد مشابه با بررسی

 زیر انجام گرفته است:به شرح جدول 

 ردیف
نام و 
نشان 
 نویسنده

 نتایج عنوان مقاله و فصلنامه

امیر  1
حیات 

مقدم و 
 همکاران

عوامل ژئوپلتیکی و 
ثر بر راهبرد ؤسیاسی م

امنیتی ج.ا ایران  -دفاعی
-در مقابل تهدیدات فرا

سرزمینی  أاي از مبدمنطقه
 علمی ۀفصلنام-عراق 
 ايرشته بین مطالعات

 1396 راهبردي دانش

کید بر عوامل ژئوپلتیکی أتحقیق با ت این
 اقتصادي و سیاسی مسجل نمود دشمن

 مثل ايفرامنطقه نیروهاي ،ایران اصلی
 تروریستی- تکفیري هايگروه و آمریکا
 جغرافیاي و فضا از استفاده با که هستند
 .کنندمی تهدید را ایران.ا.ج عراق،

ترین  بر اساس نتایج این پژوهش مناسبنظام ژئوپلتیکی غرب آسیا امیر  2
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اي و نظم مطلوب منطقه قدسی
مطالعات دفاعی  -ایران

 1397 استراتژیک

الگوي ایجاد نظم براي ج.ا.ایران بر مبناي 
» تمدن و اقتصاد پایه«، »الگوي مشارکتی«

خواهد » آفرینی نرمقدرت«و با رویکرد 
 بود.

احسان  3
 یاري

ژئوپلیتیک و  لزاماتا
راهبردي  هاي  ضرورت

موشکی جمهوري  ۀبرنام
اسالمی ایران در محیط 

 -الملل آنارشیک نظام بین
 1398آفاق امنیت  ۀفصلنام

التزام بر اساس نتایج این پژوهش 
ژئوپلیتیکی ناشی از موقعیت ایران، لزوم 

اي، همراهی با تحوالت  بازدارندگی منطقه
نماندن  عقبالمللی و  فناورانه نظامی بین

تسلیحاتی، ازجمله  ۀمسابق ۀدر چرخ
اي و  ترین عوامل زمینه مهم

موشکی  ۀبرنام ۀبخش توسع ضرورت
 .باشد ایران می

حسن  4
 احمدیان

ایران و ژئوپلیتیک جدید 
ژورنال  –خاورمیانه 

بالکان و شرق نزدیک 
2021. 

بر اساس این پژوهش، توضیح منطقی 
آن  ةفزایندرفتار استراتژیک ایران و نقش 

با هدف حفظ  2011در خاورمیانه پس از 
اي و ژئوپلتیکی خود و موقعیت منطقه

 ةمقاومت در برابر روندهاي تهدید کنند
است و تالش نمود  "محور مقاومت"

المللی را در برابر یکدیگر هاي بینقدرت
 براي دفع تهدیدات متوازن نماید.

فرانک  5
 گاردنر

ثر ؤهاي نیابتی مشبکه
 –ایران در خاورمیانه 

 2020یورونیوز 

دهد، هاي این پژوهش نشان مییافته
استراتژیک براي نفوذ در  ةایران در مبارز

خاورمیانه در برابر رقیب خود، عربستان 
سعودي پیروز شده و یکی از عوامل مهم 
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این برتري، موقعیت ژئوپلتیکی و 
جغرافیایی آن است که قدرت مانور 

 دهد.به رقیب به او میبیشتري نسبت 

 مبانی نظري
 قدرت و ژئوپلیتیک

یک  ؛ اما ژئوپلیتیکالملل و ژئوپلیتیک وجود داردچند برخی اشتراکات بین روابط بینهر
ژئوپلیتیک، دانش  ).3: 2019، 1(دوگین کامالً مستقل تحلیل و تفکر استراتژیک است ۀزمین

مرکزي ز این رو دال روابط متقابل جغرافیا و سیاست در جهت کسب قدرت است. ا
اصلی ژئوپلیتیک قدرت است.  ۀواقع شاکلدر ؛)45: 1392(مهدیان،  ژئوپلیتیک قدرت است

 اي یا ایدئولوژیک تعریف کردتوان به سه صورت صورت مادي، رابطهقدرت را می
سیاسی توانایی شکل دادن و کنترل رفتار سیاسی دیگران و هدایت  ). قدرت3: 2021فلنت،(

ها در جهت مورد نظر نهادي است که قدرت را در دست دارد. از این رو، قدرت رفتار آن
سیاسی توانایی یک بازیگر سیاسی است براي ایجاد تغییر مطلوب در رفتار سایر بازیگران 

به رفتاري که در غیاب تأثیر اولی بر اوضاع عمل ها سیاسی، متقاعد کردن یا وادار کردن آن
 ).14: 2،2019(الري دست آوردن قدرت، حفظ و تداوم آن استنکنند. هدف سیاست به

المللی، تالش براي تصاحب قدرت است و سیاست  داخلی و بین ۀهر سیاستی در عرص
ت سیاست خارجی تح ۀباشد. توسع ها براي نیل به قدرت می خارجی، کشمکش دولت

-هایی براي پیشبرد طرحها یا برنامهها یا رفتار سایر دولتتأثیر مالحظات داخلی، سیاست

بر اولویت جغرافیا و تهدیدهاي خارجی » لئوپولد فون رانکه«هاي ژئوپلیتیکی خاص است. 
ترین ابزار سیاست  بنابراین قدرت مهم؛ کید داردأدر شکل دادن به سیاست خارجی ت

مین منابع ملی خود نیازمند قدرت هستند أها در جهت تآنهاست و خارجی دولت
 ).8: 3،2018کاماچو(
 

1- Alexander Dugin  
1- Almon Laroy 
2- Michelle Camacho 
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 گرایی تهاجمی واقع
جان «گرایی است که توسط نوواقع بخشی از مکتب (نئورئالیست) 1گرایی تهاجمی واقع

روز الملل باعث بمطرح شده است. از دیدگاه مرشایمر شرایط آنارشیک نظام بین »مرشایمر
 اساس بر را خود ۀنظری ). میرشایمر30: 2،2001مرشایمر( شودرفتار تهاجمی کشورها می

 :کرد استوار اصلی فرض پنج
 تا ندارد وجود ها دولت از باالتر قدرتی هیچ( است آنارشیک الملل بین نظام) 1(

 ؛کند) داوري را هایشان درگیري
 ؛هستند) محدود چند هر( نظامی هاي توانایی برخی داراي ها دولت ۀهم) 2(
 ؛کنند مشخص را دیگر هايدولت اهداف کامل طوربه توانندنمی هرگز هادولت) 3(
 ؛هستند قائل ارزش چیز هر از بیش بقا براي هادولت) 4(
 .هستند خود منافع ارتقاي دنبالبه که هستند منطقی بازیگرانی هادولت) 5( 

 رفتار تا کند می ایجاد ها دولت براي قوي هاي محرك« شرایط این میرشایمر، ۀگفت به
 با توانندنمی کشورها که آنجایی از که گرفت نتیجه او ؛»باشند داشته یکدیگر با تهاجمی
 که زمان هر که است منطقی شوند، مطلع هادولت سایر آینده یا حال مقاصد از قطعیت

 و خود نظامی قدرت افزایش با است، خطر ها درآن [به خصوص بقاء] اصلی امنیتی منافع
 .3کنند جلوگیري احتمالی تجاوزکارانه اقدامات از قاطعانه موضعی اتخاذ

المللی که سرشار از عدم قطعیت در مورد مقاصد در یک سیستم بیناز نظر میرشایمر 
هاي هاي دیگر در مبارزه با دولتها و کمک دولتهاي نظامی آنها، ماهیت قابلیتدولت

هاي بزرگ جهت اطمینان بقاي خود به حداکثر متخاصم است، بهترین راه براي قدرت
 ).2: 4،2014استینسون( رساندن قدرت و پیگیري هژمونی است

 و سیاسی اقتصادي، تهاجمی هاي سیاست مستلزم ۀتوسع تهاجمی، گرایان واقع از منظر 
 کسب براي هافرصت از استفادهها از نظر آن. است قدرت ۀموازن تغییر براي خارجی نظامی

3-offensive realism 
4- Mearsheimer, John 
1- For more on this, see:  https://www.britannica.com/topic/offensive-realism 
2- Sverrir Steinsson  
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 از بالقوه رقباي تضعیف و کشورها سایر قیمت به قدرت آوردن دستبه بیشتر؛ قدرت
ها آن صعود سرعت کاهش براي "خیريأت هاي تاکتیک" یا پیشگیرانه هاي جنگ طریق

 .1)44: 2017لوبل،( ضروري است

 

3- For more on this, see: 
https://oxfordre.com/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acr
efore-9780190846626-e-304 
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 تحقیق شناسی روش
هاي خود از روش تجزیه و تحلیل کیفی بهره  یافتهاین پژوهش براي استدالل و تحلیل 

هاي جسته است. در گام نخست، با مراجعه به منابع مختلف علمی و تحقیقاتی و درگاه
برداري، اطالعات مورد نیاز پژوهش گردآوري گردیده است  معتبر، با استفاده از روش فیش

بررسی و تحلیل تهدیدات شکل  ۀهاي مورد نیاز، زمین که با توصیف مبانی نظري و یافته
گرایی تهاجمی فراهم  واقع ۀگرفته بر علیه ج.ا.ایران در منطقه بر اساس مفروضات نظری

گرفته و پیش رو، ارائه شده  گردیده است. در بخش دوم راهبردهاي مقابله با تهدیدات شکل
ج و بر هاي اصلی متن استخرامقوله GTاست. ضمن اینکه با خوانش متن بر اساس روش 

کوربین ارائه -مند استراوس اساس آن در انتهاي پژوهش، مدل نهایی بر اساس مدل نظام
 گردیده است.

 ها تحلیل داده و  ها و تجزیهیافته
 هاي تحقیقالف: یافته

باشد  المللی می غرب آسیا تابعی از ساختار قدرت در محیط بین  ۀتحوالت ژئوپلیتیکی منطق
 جغرافیاي سیاسی و ژئوپلیتیک، قابل بررسی است. ۀکه دو بعد به هم پیوست

غرب  ۀموجود در منطق )Nation- stateملتی ( -نظم جغرافیاي سیاسی و دولت -الف
وجود پیکو است که در نتیجه تعدادي از کشورهاي جدید به-آسیا، متأثر از توافق سایکس 

هاي  را به واقعیت نظمی در این منطقه اي از بحران و بی توان بخش عمده آمدند و می
). از منظر نظم جغرافیاي 8: 1392(مهدیان،  جغرافیایی و فرهنگی آن مرتبط دانست

وجود آمده و نظام سیاسی ملت ایران به-سیاسی، انقالب اسالمی ایران در بستر دولت
 کشور را شکل داده است.

، »ژئوپلیتیک«: محور دانش 1نظم ژئوپلیتیکی (نظم مبتنی بر ساختار و روابط قدرت) -ب
است و نظم ژئوپلیتیکی متأثر از روابط قدرت در سطوح مختلف فروملی، ملی، » قدرت«

سیالیت و تغییر جایگاه بازیگران در ساختار قدرت است و این امر ناشی از هاي مهم نظم ژئوپلیتیکی،  یکی از ویژگی-1
 هاست.تغییر میزان قدرت آن
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باشد. از منظر نظم ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه از ساختار دو قطبی اي و جهانی میمنطقه
الملل تا فروپاشی شوروي تأثیر پذیرفته و نیز غیر بومی بود. با اعالم نظم نوین  نظام بین

 ۀمداخل ۀباشیم که زمینشاهد حضور آن در منطقه می 1990 ۀمتحده در دهنی ایاالتجها
 دنبال داشت.مستقیم را به

جنوب غرب آسیا،  ۀم. کشورهاي منطق1979اي نیز تا قبل از سال  در بعد درون منطقه 
همسو و یا  -2مخالف رژیم صهیونیستی  -1متأثر از ساختار قدرت جهانی در دو طیف: 

طرف نسبت به آن، قرار داشتند. در این میان، انقالب اسالمی در ایران به پیروزي  ل بیحداق
عبور از  ۀرسید و گفتمان غرب را به چالش کشید و این در حالی بود که جهان در آستان
قدرت را  ۀنظام دوقطبی به نظم تک قطبی بود. انقالب اسالمی با هویت دینی خود موازن

دنبال آورد. اولین اقدام قطع رابطه، بستن سفارت و سایر به ضرر رژیم صهیونیستی به
عالوه بر آن وقوع  ؛اقدامات جمهوري اسالمی براي مقابله با تجاوزات این رژیم بود

هاي اسالمی معاصر  عطفی در حرکت جنبش ۀتوان نقط انقالب اسالمی ایران را می
هاي اسالمی با رهبري امام  اسالمی با تکیه به اصول و ارزش زیرا انقالب ؛محسوب کرد

ره) توانست به شکل نهضت اسالمی و انقالبی در میان سایر دول اسالمی مطرح ( خمینی
بخش براي مسلمانان در سطح جهان شد. عامل مهم  شود و به این شکل الگویی الهام

هاي اسالمی از انقالب  شخصوص جنبهدیگري که سبب اقبال مسلمانان سایر کشورها ب
ویژه هاسالمی ایران شد، عدم سکوت انقالب اسالمی در برابر مواضع کشورهاي غربی ب

آمریکا بود و اجراي اصل نه شرقی و نه غربی و مبارزه با رژیم صهیونیستی که انقالب 
: 1،2016بناسالمی را در محور توجهات قرار داده و سبب تأثیرپذیري از آن شده است (

 ). تحوالت ژئوپلیتیک یاد شده باعث گردید، رژیم صهیونیستی ح.ا.ایران را22
اي را در ترین تهدید ژئوپلیتیکی براي امنیت و بقاء خود تلقی نموده و رویکرد خصمانهمهم

 ).13: 1395(مهدیان،  مقابل ج.ا.ایران در پیش بگیرد
رود به دوران گذار در سطح ژئوپلیتیک نظام جهانی نیز فروپاشی اتحاد شوروي و و

متحده تالش خود را معطوف به پیگیري نظم جهانی تک ژئوپلیتیکی باعث گردید، ایاالت

1- Aluf Benn  
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1ریاست جمهوري جرج دبیلیو بوش ادامه یافت ةقطبی نمایند و این روند تا پایان دور
از  .

اي بر اساس قدرت هژمون در  این رو، از منظر ژئوپلیتیکی، ساختار قدرت و نظم منطقه
سازي ژئوپلیتیکی اي بود که بر اساس آن آمریکا سیاست محدودمنطقه 2ۀمقابل قدرت هست

 ت گرفته ازهاي نشئنمود و در مقابل ج.ا.ایران نیز با پیگیري آرمان گیري می ج.ا.ایران را پی
هویتی انقالب اسالمی سیاست افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی خود و تشکیل محور  هايارزش

 (همان منبع). مقاومت را در دستور کار خود قرار داد
این واقعیت براي آمریکا روشن شد که از یک سو  ،»باراك اوباما«اما با به قدرت رسیدن    

شور را افزایش داده و هاي این ک الملل، هزینهدر نظام بین» پلیس جهانی«ایفاي نقش 
هاي نوظهوري از  ها و تعدیل قدرت ژئوپلیتیک آمریکا، قدرت زمان با افزایش هزینه هم

 ژئواکونومیک قابل توجهی پیدا  ۀجمله چین، فرصت توسع
ریاست  ةدر دور »ي جنوب شرق آسیاسو بهشیفت استراتژیک «بنابراین دکترین  ؛اندکرده

در سیاست خارجی آمریکا در مقابل رشد و  انهیگرا واقعچرخشی » باراك اوباما«جمهوري 
یی نظامی آرا صفقدرت ژئوپلیتیک چین بود. هدف این دکترین، کاهش  روزافزون ۀتوسع

ي بیشتر، کاهش مدیریت ریپذ تیمسئولدر اروپا، ترغیب متحدان در جنوب غرب آسیا به 
ي براي مهار ایران و نقش آمریکا در این منطقه و همزمان رویکرد فشار حداکثر ةشد

و نفوذ ژئوپلیتیکی رو به  قدرت باافزایش تمرکز این کشور بر شرق آسیا براي مقابله 
 ي آتی بودها دههرقیب آمریکا در  نیتر مهم عنوان بهگسترش چین در این منطقه و جهان 

 ).1-3: 3،2013کی(
اي (مانند  هاي منطقه فوق در کنار فرسایش ژئوپلیتیکی برخی از قدرت ةوضعیت یاد شد

هاي عراق و مصر) و همزمان گسترش نفوذ ژئوپلیتیکی ج.ا.ایران، از سوي برخی از قدرت

متحده براي تحمیل نظم مورد نظر خود در منطقه، هایی مانند ایاالت بایستی توجه داشت، عالوه بر خواست قدرت -2
زا و مردمی نبودن قدرت  پیکو هستند، به دلیل درون-ت سایکساي از کشورهاي منطقه که خود از محصوال بخش عمده

 اي در این منطقه هستند. هاي فرامنطقه و حاکمیتشان، خواستار حضور قدرت
3- Core 
1- Sean Kay 
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که ج.ا.ایران رقیب ایدئولوژیک و ژئوپلیتیکی خود تلقی –منطقه مانند عربستان سعودي 
یکرد تخاصمی با ج.ا.ایران را در پیش بگیرد باعث گردید، حاکمیت سعوي رو -نماید می

 ).18: 1395(مهدیان و دیگران، 
 واردکردنبا  زمان همعربی،  يهارقابت و اختالف ایران و عربستان با شروع انقالب

اش به خاك بحرین شروع شد. عربستان سعودي جمهوري اسالمی  نیروهاي نظامی امنیتی
را به برهم زدن نظم داخلی و کمک به مخالفان و براندازي داخلی در بحرین متهم کرد. 

ناشی از  ،و بخشی دیگر شد جادیااي ایران  دنبال بحران هستهبخشی از این تبلیغات به
چرا  ؛)117: 1396(ترکاشوند،  پیشرفت تسلیحات موشکی بودگیري نظامی ایران و  قدرت

هاي سیاسی، امنیتی و اقتصادي  اي، ضمن تثبیت نقش که حضور فعال ایران در مسائل منطقه
داد و ژئوپلیتیک جهانی نیز افزایش می ۀدر منطقه، اهمیت راهبردي ج.ا.ایران را در عرص

 کند ایگاه خود ارزیابی میعربستان این وضعیت را در راستاي کاهش نقش و ج
اما بایستی توجه نمود که ظهور الگوي جدید از رفتار سیاست خارجی  ؛)94: 1،2014آنجا(

هاي این کشور نداشته، عالوه بر وضعیت  گیري اي در تصمیم عربستان سعودي که سابقه
چرخش  متحده در راستاي ناآرام و بحرانی منطقه، معلول راهبرد کالن ژئواستراتژیک ایاالت

مدت آن به سمت جنوب شرق آسیا و مهار چین قابل ارزیابی است (میرزا عبدا...، بلند
دلیل نیاز استراتژیک ه). آمریکا و عربستان سعودي همواره در دوران جنگ سرد ب2: 1394

آن را  ،اي که بسیاري از تحلیلگران گونهاند، بهبه یکدیگر از روابط خوبی برخوردار بوده
، سیاست خارجی 2001ر سپتامب 11 ۀاما با وقوع حادث ؛نامند ت در برابر امنیت مینف ۀمعادل

)؛ این تغییر 2010آمریکا در قبال خاورمیانه با یک چرخش اساسی مواجه شد (کنوف،
نفر عامل حمالت، چندان  19سعودي از بین  ۀنفر تبع 15رویکرد با وجود دست داشتن 

، در  )2003( 2»رابرت بائر« CIAعامل سابق  ۀه گفتشامل حال عربستان سعودي نگردید و ب
بوش از طریق جنگ با عراق، افکار عمومی را از  3،»خوابیدن با شیطان«کتابی با عنوان 

 سپتامبر منحرف کرد.  11واقعیت اصلی حمالت 

2- Aneja  
3- Robert Baer 
4- Sleeping with the Devil 
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تا حدودي تغییر کرد تا » باراك اوباما«ریاست جمهوري  ةالبته روابط دو کشور در دور
  ةکه عمدجایی

ها روابط عربستان و آمریکا را در دوران اوباما، دوران  نظران، در بسیاري از تحلیلصاحب
هاي متضاد با منافع عربستان  گیري کنند. موضع واگرایی در روابط این دو کشور توصیف می

توسط آمریکا در قبال تحوالت عربی در منطقه، خارج کردن نیروهاي آمریکایی از منطقه و 
از جمله  2اي ایران از طریق دیپلماسی و تالش براي حل بحران هسته 1شرق آسیاتمرکز بر 

 ها را در واگرایی روابط میان دو کشور نشان داد مواردي بود که دومین نشانه
 ).18: 3،2017جرویس(

نیازي  متحده را بیبرخی از تحلیلگران، عامل اصلی تغییر رویکرد سیاست خارجی ایاالت
دانند. در طول جنگ سرد، تالش آمریکا براي تسلط  نفت خاورمیانه میاستراتژیک آن به 

وقفه منابع انرژي به آمریکا و بر خاورمیانه عمدتاً ناشی از نیاز به اطمینان از جریان بی
متحدانش بود. با رشد منابع انرژي غیرفسیلی، کشف ذخایر بزرگ نفت و گاز طبیعی در 

-(شل) و گاز طبیعی در خاك ایاالت داخلی نفتخارج از خلیج فارس و افزایش تولید 

 متحده کاسته استمتحده، از اهمیت استراتژیک منابع عظیم انرژي خاورمیانه براي ایاالت
جمهور سابق آمریکا نیز این  دونالد ترامپ رئیس در این خصوص. )2: 4،2021براین(

به حضور مستقیم در ما دیگر نیازي «برداشت را تکرار کرد و با یک توییت اظهار کرد: 
انرژي در دنیا تبدیل شده  ةکنند زیرا آمریکا امروزه به بزرگترین تولید ؛خاورمیانه نداریم

توان گفت  امنیت انرژي، می ة). با شرایط پیش آمده در حوز23: 5،2019هوسري»(است
نفت در برابر «سنتی  ۀهاي حضور در منطقه است و معادل در حال عوض کردن متد آمریکا

1- For more on this, see: Jervis, D. (2017). "Obama and the Middle East". Teka Kom. Politol. 
Stos. Międzynar. – OL PAN. 12/2. 31–57. See also: Celso, A. N. (2014). "Obama and the Arab 
Spring: The Strategic Confusion of a Realist-Idealist". Journal of Political Sciences & Public J 
Affairs. 
2- For more on this, see; Pasha A, K. (2016).»Saudi Arabia and the Iranian Nuclear Deal". 
Contemporary Review of the Middle East. 
3- Robert Jervis 
4- Brian Katulis   
5- Khalil Husari 
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ترین  عنوان سومین و مهمبه -» پول در برابر امنیت« ۀدر روابط دو کشور به معادل» امنیت
 در دوران ترامپ تغییر یافته است -هاي تغییر رویکرد سیاست خارجی آمریکا نشانه

 ).89: 1398(نعمتی، 
ا باید آمریک  ايترامپ با تکیه بر سیاست پول در برابر امنیت، اعالم نمود که مّتحدان منطقه

 بلوك یک ثرتري در قبال امنیت منطقه داشته باشند و تالش خود را معطوف ایجادؤنقش م

حفظ  ایران، نمودن محدود براي عربی ةمتّحد امارات ورژیم صهیونیستی  عربستان، میان
اسالم سیاسی  گسترش از جلوگیري و دموکراتیک اصالحات برابر در وضعیت موجود

). تحوالت یاد شده، تغییر رقابت قدرت از 1-2: 1،2018تامپسون( (انقالب اسالمی) بنمایند
قدرت  -اياي (ایران)، به قدرت منطقه قدرت منطقه-(آمریکا) قدرت هژمونیک جهانی

جنوب غرب  ۀهاي ژئوپلیتیکی قدرت در منطقاي را در پی داشته و هم اکنون رقابتمنطقه
دیگر  در مقابل(رژیم صهیونیستی و عربستان سعودي)  اي هاي منطقه آسیا بین قدرت

مرج و  و از سوي دیگر فضاي هرج ؛اي یعنی ج.ا.ایران را در پی داشته است قدرت منطقه
ژئوپلیتیکی قدرت در کشورهاي عراق، سوریه، یمن، افغانستان  ۀآنارشیک منطقه و تجزی

 آورده است. و...، شرایط را براي بازیگري نیروهاي فروملی نیز فراهم
سیاسی کشورهاي منطقه تغییر  ۀبنابراین، اگرچه از نظر جغرافیاي سیاسی، تاکنون نقش

اما از نظر ژئوپلیتیکی تغییرات محسوسی در ساختار قدرت در هر سه سطح  ؛نکرده است
اي (همسویی عربستان سعودي و رژیم  (کاهش حضور و نفوذ آمریکا)، منطقه اي فرامنطقه

و در سطح ملی و فرو ملی، کاهش   مقابل ج.ا.ایران و محور مقاومت)صهیونیستی در 
اقتدار و حاکمیت در برخی کشورهاي منطقه مانند عراق، سوریه، افغانستان  ةقدرت و حوز

 ).98: 1400(مهدیان و ترکاشوند،  و یمن رخ داده است

و چالش قدرت منفی و تهدیدزاي براي ج.ا.ایران، تغییر الگوي رقابت  ۀدر این میان جنب
 هژمون 

اي هاي منطقه(ج.ا.ایران) به الگوي رقابت بین قدرت اي(ایران) با قدرت منطقه ايمنطقهفرا
تر شده و نوعی  رنگ است که در آن الگوي رقابت ژئوپلیتیکی در بعد ژئوکالچري پر

6- Jack Thompson 
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وجود آورده که تورانی) را به-(ایرانی سنی) و قومی-رقابت و تخاصم مذهبی (شیعه
و فرسایش  1فلسطین در جهان اسالم ۀکمترین اثر تداوم چنین شرایطی فراموش شدن مسئل

 هاي مهم جهان اسالم در غرب آسیا و شمال افریقا بوده است.  ژئوپلیتیکی قدرت
 هاب: تجزیه و تحلیل یافته

اي است که نوعی بدبینی شدید در میان  گونهه ب عمالً غرب آسیا ۀتحوالت ژئوپلیتیک منطق
-کوچک طوري کهبه است وردهآوجود هبنسبت به اهداف یکدیگر بازیگران قدرتی منطقه 

شود تا می باعث نظامی به خصوص سیاسی،  اقتصادي ومختلف ترین تحرکی در ابعاد 
تحوالت  ).99: 1400(ترکاشوند و مهدیان، آوردرا به همراه  بازیگران اقدام متقابل سایر

گذشته تشدید احساس نگرانی در رژیم صهیونیستی و  ۀدهراهبردي منطقه در یک -نظامی
ها در مواضع ضد ایرانی در موضوعات مختلف عربستان را در پی داشته است. هر دوي آن

روابط تهران با جهان احساس ة اي داراي اتفاق نظر هستند و از اعاداز جمله توافق هسته
ها دیپلماتیک آن-ند، همسویی سیاسیاتهدید دارند و از همسویی منافع و اهداف پیدا کرده

هراسی براي منزوي کردن ج.ا.ایران به شدت افزایش داشته است؛ اما موضوع ایران ۀدر زمین
سازي روابط این رژیم با کشورهاي عربی منطقه و تر براي رژیم صهیونیستی، عاديمهم

ر راستاي این هاي اخیر منطقه نیز د ها از ج.ا.ایران است. تحوالت سالدور کردن آن
بوده و روند گرایش برخی از کشورهاي منطقه به سمت این رژیم صهیونیستی رویکرد 

-). البته در این میان بازیگر17: 1394(ایرانی،  جدیدي نموده است ۀرژیم را وارد مرحل

اعراب و رژیم صهیونیستی، عربستان است. بعد  سازي روابط (اما در سایه) عادي محوري
از سقوط رژیم بعث عراق، انقالب مصر و جنگ داخلی در سوریه، تالش عربستان 

این کشور به صورت هدفمند،  ؛سعودي براي رهبري جهان عرب مضاعف گردیده است
ایران قوا در مقابل ج.ا. ۀبراي تغییر موازنرژیم صهیونیستی روند سازش کشورهاي عربی با 

-). سیاست ایران100: 1400(مهدیان و ترکاشوند،  و جبهه مقاومت را در پیش گرفته است

سازي روابط کشورهاي عربی با رژیم المقدس و عادي قرن، تغییر سفارت آمریکا به بیت ۀمعامل ۀهزینپیگیري بی -2
 هاي آشکاري از فراموش شدن موضوع فلسطین است. صهیونیستی نمونه
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هراسی، عربستان سعودي را به وضعیتی سوق داده که بسیاري از تحلیلگران مصري 
از روابط رسمی  -از ترس ایران -رژیم صهیونیستی معتقدند روابط غیر رسمی عربستان با 

مذهبی عربستان نیز گسترش پیدا کرده  ۀاین موضوع به جامع ؛استمصر با این رژیم بیشتر 
معرفی رژیم صهیونیستی هاي خود تهدید ایران را بیشتر از  و امام جماعت مکه در خطبه

ریاست جمهوري دونالد ترامپ در  ة). ضمن اینکه در دور49: 1393کنند (مرادي، می
صهیونیستی و عربستان بیش از هر  آمریکا، رویکرد حمایتی واشنگتن از [همسویی] رژیم

 1).49: 2019اندیک،( هاي اخیر افرایش داشته است زمان دیگري طی دهه
 -آمریکا ۀگانامري که بایستی مورد توجه قرار گیرد آن است که هر سه طرف ائتالف سه

-قدرت استراتژیک ناشی از رقابت ۀاز دو منظر هویتی و موازنرژیم صهیونیستی  -عربستان

 دانند:ژئوپلیتیک، ج.ا.ایران را تهدیدي براي خود میهاي 
 از منظر هویتی -الف

الملل که اسالم ناب در برابر هویت صهیونیزم بین ةعنوان نمایندهویت انقالب اسالمی به
محصول و نماینده آن است، قرار گرفته است. از این نظر رژیم رژیم صهیونیستی 

ساس تهدید هویتی دارد. ج.ا.ایران تالش نموده تا صهیونیستی نسبت به انقالب اسالمی اح
مقاومت را در برابر  ۀرا در سرتاسر جهان از بین برده و جبهرژیم صهیونیستی مشروعیت 

 ایجاد و رهبري نمایدرژیم صهیونیستی سازش براي مقابله با هرگونه توافق صلح با  ۀجبه
 ).10: 1395برجام رژیم صهیونیستی، (راهبرد پسا

اسالم شیعی در برابر هویت اسالم سنی وهابی که  ةعنوان نمایندانقالب اسالمی بههویت 
عربستان سعودي محصول و نماینده و مروج آن است، قرار گرفته است. حاکمیت سعودي 

ارتقاء موقعیت ژئوپلیتیکی ج.ا.ایران در منطقه و  -1همواره نگران دو موضوع هستند: 
 رت خود.بحران مشروعیت براي قد -2جهان 

را با » سازي هویتی از ج.ا.ایران دشمن«براي غلبه بر این دو مورد در گام اول رویکرد 
 اند:اهداف زیر دنبال کرده

1-For more on this, see:  
Martin Indyk. (2019). “Disaster in the Desert: Why Trump’s Middle East Plan Can’t Work”. 
Foreign Affairs. Available at; https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2019-10-
15/disaster-desert. 
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مذهبی  –دشمن قومی عنوان دگر و ) دگرسازي و دشمن سازي هویتی از ج.ا.ایران (به1(
 سنی -شیعی) در مقابل هویت عربی-(ایرانی

کشورهاي اسالمی و عربی براي مقابله با ج.ا.ایران (ترکاشوند، ) کسب حمایت جوامع و 2(
1396 :148.( 

دمکراسی غربی  - اسالم ناب در برابر هویت لیبرال ةعنوان نمایندهویت انقالب اسالمی به
ب اسالمی در نقالقرار گرفته است. وقوع ا ،رهبري آن را بر عهده دارد ۀکه آمریکا داعی

ین ا ؛دشوب نقالاز اپیش رویکرد دوران جایگزین محوري ندیباعث شد تا سیاست ان یرا
ي هارهنجال و صوایش به اگررب در اوج غن که جهابه وقوع پیوست مانی تغییر در ز
، لیلدبه همین د و لیسم به سر میبرالیبرو یسم رسکوال رویکردهاي [غیر دینی]مبتنی بر 

) و بر 77: 1387(پیریایی، فت میگرار قرب غرهاي هویت و ارزشمقابل  ةنقطان در یرج.ا.ا
ي ین به معناا ؛شودهویتی محسوب می» دگر«عنوان ها بهاین اساس، ج.ا.ایران براي آن

ي هارهنجاازهویت و که دي تضاب است؛ غران و یرن ج.ا.اهویتی میادي تضاد جوو
ش تالاره پا هموو ارومریکا آتی رعبابهشود. میناشی ف طرر دو فتارحاکم بر وت متفا
، سابق»روي شول قبادر مریکا ذ آشبیه به سیاست «سد نفودي هبررابا تکیه بر اند ودهنم

ایران، حرکتش به سوي اهداف راهبردي را کنترل و مهار نمایند بر ر حفظ فشاضمن 
ان عنوبهان یررت ایش قدافزاروپا و آمریکا از اخطر  ). احساس125: 1396(مهدیان، 

یش افزد، کمترین اشمن تلقی شودگر و د«چنانچه یان گرابرساخت ة» که به گفتيیگرد«
هاي غربی دو سوي قدرتید تا دباعث گر، هد شد»انظر گرفته خودر تهدید رت آن، قد

کنندگان و ن رژیم گذشته از مشوقین و حمایتمادر زمریکا) که و آپا (ارو آتالنتیس
هویت ي با شکلگیر ب ونقالاز اپس ، نددبواي هستهوري به فناان یراستیابی همکاران د

ه نگااز تبدیل شوند. اي ج.ا.ایران هستهي فعالیتهان مخالفاترین اصلیبه ان یراجدید 
ها آن» دگر هویتی«آن، جانب ه از ئه شدص اراخاي لگوهاابا ان یرکشورهاي غربی، ج.ا.ا

منطقه تحوالت بر اري تأثیرگذرت که قدد شوازه قدرتمند ندآن ابه ه گایچهبوده و نبایستی
 ).84: 1387(پیریایی،  شته باشدن را دایگر مناطق جهاو د
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هاي رقابت ۀقوا نیز بین ج.ا.ایران و محور سه گان ۀهاي ژئوپلیتیک و موازناز منظر رقابت
 قدرتی شکل گرفته است:

 عربستان-ایران -1
که  اي ج.ا.ایران و عربستان سعودي سبب شده استهاي ژئوپلیتیکی دو قدرت منطقهلفهؤم

ها شکل بگیرد. هاي استراتژیک، اقتصادي و ژئوکالچري تعارض و رقابت بین آندر حوزه
گرایی تهاجمی میرشایمر علت اتخاذ رویکرد تخاصمی عربستان در مقابل از منظر واقع

، درك مرج و آنارشی حاکم بر منطقهوایران را باید در عواملی از جمله شرایط هرج
(بر اساس  اي ج.ا.ایران، احساس توان مقابلهتحوالت و رویکرد منطقهنادرست سیاسی از 

اي) بر سازي منطقهکننده در ایجاد ائتالفتجهیزات نظامی، قدرت اقتصادي و نقش تعیین
ها شکل گرفته آمیز آنعلیه ج.ا.ایران جستجو نمود که در بستر تحوالت ژئوپلیتیکی تعارض

 ). 98: 1400(مهدیان و ترکاشوند:  است

 آمریکا-ایران -2
خرین اي، آمنطقهن یک هژموان عنوبهان یرر اظهوها از س آمریکاییتراز منظر ژئوپلیتیک، 

بیشترین د جنگ سراز پس به ایران بوده است. مریکا نسبت آمنیتی ش اعامل مؤثر بر نگر
م تحکیاي مریکا برده و آبومناطق ژئوپلیتیکی سطح در مریکا آمنیت ملی اضد ات تهدید

جهان بوده تژیک استرامناطق ر در مند حضوزنیام ژئوپلیتیک جهانی نظاد در موقعیت خو
ت مبتنی بر ثبادر سیستم نجا که )؛ بنابراین از آ103-104: 1387ر، (قهرمانپو ستا

به چالش را جهانی ن هژمورت که قداي منطقهن هژموهاي ر قدرتحضون مکا، اهژمونیک
به ان یرن ج.ا.اتبدیل شداز ست تا مانع ش نموده اتالمتحده تا ایااللذ ؛اردندد جو، وبکشند

). این در حالی 50: 1389د (سجادپور و اجتهادي، شودر غرب آسیا تمند رقدر یک کشو
هاي آمریکا در سطح جهانی وارد رقابت ةمتحداست که در شرایط جدید که ایاالت

ژئوپلیتیک غرب آسیا  ۀمنطق ژئواستراتژیک با چین شده است، موضوع ایران و مهار آن در
 ).102: 1400(مهدیان و ترکاشوند:  براي این کشور اهمیت دو چندانی پیدا کرده است
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 رژیم صهیونیستی-ج.ا.ایران -3

ترین دغدغه براي این رژیم گیري رژیم صهیونیستی، مهم اول پس از شکل ۀدهطی 
سبب  57ی ایران در سال ). پیروزي انقالب اسالم62: 1394موجودیت و بقا بود (زرگر، 

ها ها، ایران تنها کشوري باشد که بقا و موجودیت آن صهیونیست ۀشد که در ذهن و اندیش
کند. از این رو، رژیم صهیونیستی ایران را یک تهدید وجودي، ماهوي و را تهدید می

راهبرد ) و 9: 1395(راهبرد پسابرجام رژیم صهیونیستی،  کندنابودگر براي خود تلقی می
همچنین بعد از به قدرت رسیدن  تخاصم در مقابل ج.ا.ایران را در پیش گرفته است.

ها افزایش یافته و ضمن تهدید مستقیم ایران همواره تالش نتانیاهو، رویکرد ضد ایرانی آن
متحده را وارد یک اقدام نظامی بر علیه جمهوري اسالمی نماید. به ویژه داشته که ایاالت

اي موسوم به برجام مصرانه تالش کرد که این توافق به شکل کامل افق هستهبعد از تو
باختري را گسترش  ۀها در کران سازي خواهند شهرك حتی حامیانش از او می ؛عملیاتی نشود
  )، شکل2: 1،2017الك( ها خارج نماید هاي بیشتري را از تصرف فلسطینی دهد و زمین

 .تري به خود گرفته است جدي
توجه به کلیت شرایط موجود منطقه، آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان در  لذا با
 هاي زیر از ناحیه ج.ا.ایران احساس نگرانی دارند:  زمینه

اي ایران و محور مقاومت و به تبع آن افرایش مقبولیت ارتقاء قدرت و نفوذ منطقه-1
 ؛انقالب اسالمی

 ؛هوري اسالمیقدرت در برابر جم ۀنگرانی از تغییر موازن-2
گسترش نارضایتی جهانی از اقدامات رژیم صهیونیستی در نقض حقوق فلسطینیان و به -3

   ؛تبع آن فشار به کشورهاي حامی سازش از جمله عربستان

 ؛رویکرد مثبت جهانی نسبت به انقالب اسالمی و افزایش قدرت نرم آن-4
در کشورهاي ضد محور کاهش مقبولیت و افزایش بحران مشروعیت سیاسی داخلی -5

 مقاومت.

1- Lake 
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درك مشترك عربستان سعودي و رژیم صهیونیستی از تهدید ایران، راهبرد آمریکا براي 
محدود کردن نفوذ ایران و متّحدانش و همچنین طرح آمریکایی معامله قرن، سبب 

گیري مثلث عربستان سعودي، رژیم صهیونیستی و آمریکا شده است که در این  شکل
سازي و سپس تقویت روابط عربستان سعودي و رژیم صهیونیستی  ا به عاديمثلث، آمریک

، مشاور امنیت 1»یاکو ناگل«کند.  اطالعاتی کمک می-هاي مختلف از جمله نظامیدر زمینه
سازي روابط بین عربستان  عادي«گوید:  ) در این خصوص می2020ملی نتانیاهو (در سال 

ترین تحوالت سیاسی غرب  ذشته یکی از بزرگهاي گ سعودي و رژیم صهیونیستی در دهه
طور رسمی علیه دشمن مشترکی به نام  آسیا بوده و دولت یهودي و پادشاهی عربستان به

ایرانی کاخ سفید به همین جا ختم  ضد ة). مبارز102: 2،2020رینهولد( شوند ایران متّحد می
یشتر موانع اقتصادي و برجام، سعی در افزایش ب  نشد و واشنگتن حتی پس از ترك توافق

هاي ثانویه افزود. همین فشارها باعث شده است که  تجاري ایران کرد و بر شدت تحریم
، شجاعت الزم براي انجام  ها ویژه اروپایی، به اي حتی برخی از امضاکنندگان توافق هسته

 ؛)12 :3،2019ونگ(  برجام را نداشته باشند تعهدات خود و برآورده کردن منافع ایران در
) براي رژیم صهیونیستی اي خود (عربستان و متحده از متّحدین منطقهعالوه بر این ایاالت

ثرتر سیاست فشار حداکثري استفاده نموده تا به حکومت اسالمی شیعی در ایران ؤاعمال م
افکنی در این میان عربستان سعودي بیشتر نگران قدرت .)8: 4،2019گلسینن( پایان دهند
بر تهدید وجودي رژیم صهیونیستی که حالیدر ؛ایران در خلیج فارس است ژئوپلیتیکی

 ). 4: 5،2019سوکولسکی و میلراي تمرکز کرده است (ایران مجهز به سالح هسته
ها همسو هستند؛ و در راستاي فائق  عرصه ۀاز این رو طرفین این ائتالف ضد ایرانی در هم

 اند:ردهاي زیر را در پیش گرفتهها راهبهاي یاد شده، آن آمدن بر نگرانی

سازي هویتی از انقالب اسالمی و معرفی هراسی با دگرسازي و دشمنراهبرد ایران -1
: 1395(مهر عطا،  هاي غربی عنوان دشمن اعراب سنی منطقه و هویت و ارزشج.ا.ایران به

2-Yaakov Nagel 
3- Jonathan Rynhold 
4- Edward Wong 
1-  KathyGilsinan  
2- David Miller and Richard Sokolsky   
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عجم را با  دنبال این هستند تا جنگ روانی عرب علیهها به). در این میان صهیونیست124
(مهدیان و  کار ببرندسنی و حتی ترك در برابر فارس را علیه ایران به-آمیختن چاشنی شیعه

 ؛)102: 1400ترکاشوند: 
استراتژیک قدرت براي رویارویی نظامی احتمالی آینده با ج.ا.ایران از جمله  ۀتغییر موازن-2

طرح دفاع هوایی و  1)4: 2020آهیا،)((ناتوي عربی از طریق: تشکیل یک اتحاد نظامی
 ؛2)5: 2022ساب،(رژیم صهیونیستی مشترك اعراب و 

-اي و جهانی) و محدودسازي راهبردي ج.ا.ایران به(منطقه ایجاد انزواي ژئوپلیتیکی -3

عنوان بازیگر اصلی محور مقاومت و به حاشیه بردن این کشور از مناسبات منطقه و عقب 
 ؛راندن آن تا مرزهاي خود

هاي از طریق وارد کردن کشور در انواع بحران ژئوپلیتیکی ج.ا.ایرانفرسایش  -4
 ۀدر جهت تضعیف و در نهایت فروپاشی سیستم اقتصادي کشور تا مرحل ژئوپلیتیکی

 ؛ناکارآمد نشان دادن نظام و از دست رفتن پشتوانه مردمی نظام و انقالب اسالمی
و در نهایت ضربه زدن به نظام  کشیدن بحران به داخل مرزهاي ایران و تضعیف نظام-5

 .ج.ا.ایران در داخل مرزهاي آن
بایستی توجه نمود راهبردهاي فوق تطابق نسبتاً کاملی با راهبردهاي جنگ ترکیبی آمریکا 

 علیه ج.ا.ایران دارد. 
 
 
 
 
 

3-For more on this, see: Ahiya, Raved, (2020) Arab NATO: Goals, challenges, 
https://theiranproject.com/blog/2018/08/03/arab-nato-goals-challenges. 
4-For more on this, see: Saab ,Bilal Y. (2022)" Integrated Air and Missile Defense Will Enhance 
Security in the Middle East”, https://nationalinterest.org/feature/integrated-air-and-missile-
defense-will-enhance-security-middle-east. 
 
 

                                                           

https://nationalinterest.org/profile/bilal-y-saab
https://nationalinterest.org/feature/integrated-air-and-missile-defense-will-enhance-security-middle-east
https://nationalinterest.org/feature/integrated-air-and-missile-defense-will-enhance-security-middle-east
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 هاگیري و پیشنهاد نتیجه
قدرت و  ۀموازن الملل،اخیر همزمان با تحوالت ژئوپلیتیک دوران گذار نظام بین ۀدر یک ده

جنوب غرب آسیا نیز در حال تحول است. در زمان کنونی، نظم   ۀنظم ژئوپلیتیکی منطق
 ةدهند رسد این نظم در غیاب یک اصل سازمان نظر می گیري است که به نوینی در حال شکل

پوشان، پویا  اي از تحوالت هم مشخص در حال تکامل باشد. به جاي چنین اصلی، مجموعه
انداز آن  اند که باعث پیچیدگی چشم ناقض چیرگی خود را بر منطقه نشان دادهو اغلب مت

تر  تر، متعددتر و پیچیده بزرگ ۀهاي امنیتی منطق اند. در پی تحوالت اخیر نیز چالش شده
گرفته  تر نسبت به ج.ا.ایران و منافع عالئق آن شکلاند و در این میان تهدیدات جدي شده

ب اسالمی در گام دوم، هاي انقال شرایط کنونی و اهداف و آرماناست. با در نظر داشتن 
غرب آسیا بایستی چند  ۀیابی به نظم ژئوپلیتیکی مطلوب ایران در منطقبراي دستج.ا.ایران 

 گام اساسی را بردارد:

به  حرکت ةمدت و بلندمدت پوشش دهندکه در میان کشور تدوین استراتژي ژئوپلیتیکی-1
 ؛اسالمی باشدسمت تمدن نوین 

دهی  اي آن. در این خصوص سامان منطقه  ۀزناتوجه کمی و کیفی به تولید قدرت و مو -2
ثر در راستاي ترسیم نظم ؤهاي قدرت براي مقابله با تهدیدات و ایجاد بازدارندگی م مؤلفه

 ؛جدید مورد نظر ج.ا.ایران ضروري است
منطقه با تأکید بر منافع مشترك تالش براي مدیریت و توقف منازعات ژئوپلیتیک  -3

هاي نیابتیِ  ترین حرکت براي توقف جنگ این گام اساسی ؛هاي اسالمی منطقهقدرت
مذهبی و جلوگیري از فروپاشی ژئوپلیتیکی و جغرافیاي سیاسی در بخش مرکزي  -قومی

  ؛جهان اسالم (غرب آسیا) است
اي و جهانی براي خنثی منطقه ۀمندانه در عرصسازي عزتدر پیش گرفتن راهبرد اعتماد-4

صهیونیستی. در این خصوص  -سعودي -هراسی مثلث آمریکاییهاي ایرانکردن سیاست
هاي  سازي و اعتمادسازي در سیاستقدرت براي شفاف ۀتوجه به ابعاد نرم و هنرمندان

-ملت -بخشی به حفظ ساختار دولتناعالمی و اعمالی ج.ا.ایران از جمله کمک و اطمینا

هاي موجود در منطقه  هاي منطقه و کاهش هوشیارانه رویکردهایی که از طرف حاکمیت
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ساز مدت بسترتواند در بلندگردد. در پیش گرفتن چنین رویکردي میتهدید تلقی می
هاي انقالب اسالمی براي حرکت به سمت تمدن نوین اثرگذاري نرم و هنرمندانه ارزش

  ؛اسالمی باشد
هاي ژئواکونومیکی  یی و مشارکت اقتصادي بر اساس قابلیتتالش براي همسو -5

هاي امنیتی و در  هاي همسو جهت رفع خالءکشورهاي منطقه و تقویت جایگاه دولت
امنیتی. البته -صورت موفقیت در این زمینه حرکت به سمت همسویی و مشارکت سیاسی

 ؛شود محقق نمی مدتاین امر منوط به محقق شدن گام دوم و امري است که در کوتاه
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