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بررسی تاثیر موقعیت ژئوپلیتیک ایران بر سیاست خارجی
(قبل و بعد از انقالب اسالمی)

*

سعید جهانگیری  /1دکتر سید اسداهلل

اطهری** 2

چکیده
موقعیت ژئوپلیتیک کشورها در طول زمان و تحتتأثیر عوامل مختلفی همچون جنگها ،انقالبهاا،
تحوالت نظام بین المللی و نظام جهانی و تغییر در موازنههاا قاترت هماوارر در اال تغییار و تحاول
میباشت .ایران یکی از کشورهایی بودر است که ژئوپلیتیک آن در طول چهار دهه گذشته دچار تغییار
و تحوالت زیاد شتر است که علل آن را میتاوان در طیام مختلفای از عوامال ژئوپلیتیاک دا لای و
ارجی جستجو کرد .این مقاله با استفادر از روش تحقیق توصایفی-تحلیلای و کتابخاناه ا باه دنباال
بررسی رونت تغییر و تحوالت موقعیت ژئوپلیتیک ایاران در دوررهاا قبال و بعات از انقاالب اساالمی و
جنگ تحمیلی بودر است تا بتوانیم چگونگی و علل این رونت را مورد واکاو و بررسی ژرفتر قرار دهات.
استتالل منتج از مقاله اضر ،این است که رونت تحوالت ژئوپلیتیک ایران بسیار سریع و در دهههاا
ا یر بیشتر متأثر از رونت تغییر و تحوالت درونی جامعه ایران و پتانسیلها قترتزایی درونای باودر
است و عوامل ارجی و بینالمللی نقش ثانویه را در این رونت داشتهانت.
کلید واژهها
موقعیت ژئوپلیتیک ،تحول ژئوپلیتیک ،انقالب اسالمی ،جنگ تحمیلی.

* دانشجو دکتر  ،گرور علوم سیاسی ،مسائل ایران،دانشکتر قوق ،الهیات و علوم سیاسی ،وا ت علوم و تحقیقات،
دانشگار آزاد اسالمی ،تهران ،ایران(.نویسنده مسئول)

saeedjahangiri61@yahoo.com

** استادیار گرور علوم سیاسی ،وا ت تاکستان ،دانشگار آزاد اسالمی ،تاکستان ،ایران.
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مقدمه
ژئوپلیتیک ،در دیتگار انتیشمنتان علوم سیاسی و جغرافیا سیاسی ،هموارر از مفاهیم
ناپایتار و با تحولپذیر زیاد به شمار میرفته است که به واسطه آن موقعیت ژئوپلیتیک
متحول کشورها در سطوح مختلم نظام بینالمللی ،جهانی و منطقها مورد ارزیابی علمی قرار
میگیرد.
امروزر ،از نظر موقعیت ژئوپلیتیک جهانی ،اگر نظام جهانی یک پیکر وا ت در نظر گرفته
شود ،جمهور اسالمی ایران ،قلب این پیکرر جهانی محسوب میشود .در مقابل ،امریکا طی
نیم قرن تالش نمودر است تا به مغز جهان تبتیل شود .هچنین همزمان با وقوع انقالب اسالمی
و فروپاشی اتحاد جماهیر شورو و با پتیت آمتن نظام دوقطبی تاگرا -بشرگرا ،موقعیت
ژئوپارادایم ایران به عنوان مرکز جهان تاگرا ،مقوم رویکرد انقالب اسالمی در جهان اسالم ،به
ویژر در وزر الهامبخشی برا رهایی از سلطه بیگانگان بودر است که نشانگر موقعیت
ژئوپلیتیک ایران در بین کشورها منطقه به ویژر اورمیانه میباشت.
بایت اطر نشان کرد که هر وزر منطقها دارا قواعت رفتار ویژرا میباشت .بنابراین
کشورها منطقها  ،قترتها بزرگ و همچنین جمهور اسالمی ایران نقشها منطقها
منحصر به فرد را در هر سیستم تابع منطقها ایفا میکننت (محمت  ،متقی.)981 :9831 ،
همچنین ،محیط امنیتى هر جامعهاى ،تابع و برآینتى از تعامل و تقابل متغیرهاى محیط
دا لى و محیط ارجى آن است .بر این اساس ،محیط امنیتى ایران به اقتضاى طبیعت و هویت
انقالبى -ایتئولوژیکى اش و از جهت تاریخى ،فرهنگى و قومى به سبب موقعیت ژئوپلیتیک و
ژئواستراتژیکىاش محیطى آسیبپذیر و ساس بودر است( .فاضلینیا)19 :9831 ،
موقعیت ژئوپلیتیکی ایران ،در سا تار فضائی ژئوپلتیک جهانی همرار با دارا بودن کتها
اورمیانه ،به گونها
ژئوپلیتیک مؤثر و یلی قو در دا ل کشورها همسایه و منطقه
است که قترت ها جهانی و نیز کشورها هم منطقه با ایران را نسبت به تغییر در وزن
ژئوپلیتیکی و تحوالت دا لی و ارجی ود بسیار ساس کردر است .زیرا در بسیار از موارد
منافع ملی کشورها منطقه و منافع بازیگران دا لی کشورها منطقه در رابطه مستقیم با
شرایط ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران و تصمیمات رأس نظام سیاسی ایران قرار دارد .در
سطح جهانی اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی ایران به گونها تشریح شتر است که آن را هارتلنت
ژئوپلیتیک قرن بیست و یکم و در قلب منطقه بیضی شکل انرژ استراتژیک ،قرار دادر است.
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به طور که هرگونه تغییر در وضعیت ژئوپلیتیک ایران ،شرایط ژئوپلیتیکی کشورها منطقه-
اورمیانه را بر هم زدر و در سطح جهانی تغییرات و تبعات ژئواستراتژیک بر جا میگذارد.
ضور در فالت
همچنین ،گذشته از این موارد ،ملت ایران نیز با سابقه  1122ساله
ایران و دارا بودن ذهنیت تاریخی پر رنگ از کومت -ملت بودن ،همیشه در تکاپو ارتقا
منزلت و جایگار ود در سلسله مراتب سا تار ژئوپلیتیک جهانی و منطقها بودر است .به
طور که اولین تالش ها ایجاد سا تار دموکراتیک نظام سیاسی را در اوایل قرن بیستم
(9121م ).در قالب انقالب مشروطه و اولین انقالبها اسالم واهی را در قالب انقالب اسالمی
سال 9191م ، .یلی جلوتر از دیگر ملتها منطقه به ثمر رسانتر است که نتیجه آن بروز
تغییر و تحوالت اساسی در سا تار و موقعیت ژئوپلیتیک کشورها منطقه اورمیانه بودر
است.
با توجه به این عوامل و اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در نظام جهانی و بین کشورها
منطقه و تغییر و تحوالت زیاد که موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در طول دههها گذشته با آن
رو به ر و بودر است ،در این مقاله سعی شتر است ،ضمن تشریح و بررسی رونت تحوالت
ژئوپلیتیکی کشور ایران ،عوامل مؤثر در این تغییر و تحوالت را بیان کنیم.
روش تحقیق
در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع مورد بررسی ،روش تحقیق به کار رفته ،توصیفی-
تحلیلی میباشت که در آ ن سعی شتر است با استفادر از منابع کتابخانها برا استتاللها
پژوهش ،دنبال توجیه قانع کننتر باشیم.
مباحث نظری
موقعیت ژئوپلیتیک ایران
در سیاست جغرافیایی یا ژئوپلیتیک ،نقش عوامل محیط جغرافیایی بر روابط کشورها در
طمشی سیاست
نظر گرفته میشود .بتون تردیت یکی از متغیرها مؤثر در شکلگیر
ارجی و همچنین مبا ث استراتژیک و سیاست دفاعی هر کشور ،محیط منطقها و ابعاد
مختلم آن است .امروزر نقش هر کشور در سیاست جهانی تحت تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی آن
است .به گونها که از دیتگار جغرافیتانان سیاسی ،قترت هر کشور به شتت از ژئوپلیتیک و
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موقعیت جغرافیایی آن تأثیر میپذیرد .ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی آن ،وضعیت
ژئوپلیتیک منحصر به فرد را داراست .این موقعیت ،ایران را تبتیل به کشور بینالمللی کردر
است که هموارر در معادالت جهانی نقش برجستها به آن میدهت .موقعیت ژئوپلیتیکی ایران
با انزوا گرایی سازگار نیست و نوعی سیاست ارجی برونگرا و فعال را به سیاستگذاران توصیه
میکنت ( .لیلی ،منشاد و آزمودر )12-31 :9812 ،موقعیت اص ایران ،هموارر بستر
مناسبى را براى ایجاد تنش هاى سیاسى و نظامى و به مخاطرر افتادن امنیت ملى آن فراهم
آوردر است .در گذشته ،ژئوپلیتیک ایران به سبب عواملى ،ماننت منابع ام یا موقعیت
گذرگاهى ،مورد توجه قرار مىگرفت ،اما با پیروزى انقالب اسالمى و سقوط شار ،ایران که یکى
از متحتین امریکا و غرب در منطقه بود به نیرومنتترین دشمن آنها در منطقه تبتیل شت و
منافع آنها را آماج مالت تبلیغى ود قرار داد .از اینرو ،غرب از جانب ابعاد جتیتى از
ژئوپلیتیک ایران ا ساس طر مىکنت( .فاضلینیا )19 :9831 ،یکی از مهمترین این موارد،
عوامل اعتقاد و ایتئولوژیک و در رأس آن ژئوپلیتیک اسالمی -شیعی میباشت .ایران به لحاظ
موقعیت جغراف یایی در مرکز جهان اسالم و در قلب جهان تشیع ،واقع شتر است که در ترکیب
با عوامل و عناصر ژئوپلیتیک مهم دیگر چون ژئوپلیتیک انرژ  ،ژئوپلیتیک دسترسی و
ژئوپلیتیک سلطه موقعیت ژئوپلیتیک بسیار ساس را در ود میبینت .این موقعیت باعث
شتر است تا تحوالت ایران در مرکز توجهات قترتها جهانی و کشورها منطقه باشت که در
ترکیب با سابقه تاریخی ملت ایران و پتانسیلها ملی ،چر ه و سیکل تغییرات ،موقعیت
ژئوپلیتیک بسیار سریعی را برا آن به دنبال داشته است.
جمهور اسالمی ایران از سه بعت «ژئوپلیتیک»« ،انرژ » و «فرهنگی -ایتئولوژیک» ظرفیت
و توانایی تأثیرگذار بر نظام بینالمللی را دارد .افزون بر آن ،ایران ،ود زمانی تشکیل دهنتر
نظم بین المللی بودر است .از نظر ژئوپلیتیک ،موقعیت جغرافیایی ایران به نحو است که در
همسایگی قترتها مهمی چون روسیه و وزر نفوذ امریکا (جنوب لیج فارس) قرار دارد.
قرار گرفتن در مناطقی که قترتها بزرگ ،منافع یاتی برا ود قائلانت ،به طور طبیعی،
جایگار کشور را در تعامل میان قترتها بزرگ افزایش میدهت .از نظر اقتصاد شاهرارها
بزرگ تجار جهان در دریا و شکی یا از ایران یا از نزدیکی ایران میگذرنت و بر این اساس،
ایران با پانزدر کشور همسایه دارا مرز آبی و اکی است ،ضمن اینکه با بر وردا از بخش
قابل توجهی از انرژ جهان ،داشتن تسلط ژئوپلیتیکی بر بیش از نیمی از ذ ایر انرژ دنیا در
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لیج فارس جایگار مهم در میان کشورها صادرکننتر نفت (اپک) و نهایتاً ،نقش
منطقه
بالقور ایران در تأمین امنیت اقتصاد و انرژ به عنوان سو ت سیاست در جهان برجستگی
اصی دارد .به دلیل اهمیت و ساسیت این موقعیت ژئوپلیتیکی است که قترتها بزرگ،
مانع تقویت و نقش آفرینی یک ایران ناهماهنگ با نظام بینالمللی میباشنت( .ایزد و لفی،
)73-79 :9812
تحوالت ژئوپلیتیک ایران
تحول ژئوپلیتیکی ،عبارت است از بروز تغییر و دگرگونی در الگوها ،نظمها و سا تارها
ژئوپلیتیکی .تحول ژئوپلیتیکی ماهیتی پویا و دینامیک دارد و عمتتاً در اثر تحول در وزن
ژئوپلیتیکی و سا تار و کارکرد عوامل و متغیرها مؤثر در قترت ملی و جمعی پتیت میآیت.
( افظنیا )977 :9831 ،برا فهم تحوالت و رقابتها ژئوپلیتیکی عالور بر منافع و ادعاها،
ضرور است علل آنها و نیز انتیشهها نقش آفرینان اصلی از جمله سران ،شخصیتها با
نفوذ و نهادها تصمیمگیرنتر در کومتها ،رهبران و افراد کلیت جنبشها منطقهگرا،
ودمختار طلب و استقاللطلب را نیز درک کرد .نقش انتیشهها در ژئوپلیتیک ،بسیار مهم
است .زیرا این انتیشهها هستنت که اهتاف را تعیین میکننت .همان گونه که دادرها ماد ،
انتخاب راهبرد مناسب را امکانپذیر مینماینت( .واعظی)82-11 :9831 ،در چهار دهه گذشته،
مهم ترین عامل تأثیرگذار در تحول موقعیت ژئوپلیتیکی ایران که مبنا تعامالت ایران با قترت-
ها جهانی و منطقها را شکل دادر است ،همین انتیشهها ایتئولوژیک مردم و کومت
ایران در قالب ایتئولوژ اسالمی -شیعی میباشت .اهتاف کومت ایران بر پایه همین انتیشه
ود همچون ژئوپلیتیک انرژ و دسترسی و دیگر
تعریم شتر و هموارر از دادرها ماد
پتانسیل ها ملی ود در راستا رسیتن به اهتاف اعتقاد و ایتئولوژیک ود بهرر بردر است
و متقابالً از همین عوامل نیز تأثیر پذیرفته است.
اگر صفحات تاریخ دو هزار پانصت ساله ایران را ورق بزنیم ،به زود متوجه واهیم شت
که سرچشمه بسیار از گرفتار ها ،جنگها و تی تحمیالت سیاسی وارد شتر به این
مملکت مربوط به موقعیت جغرافیایی ایران بودر که در بسیار از مواقع به علت اهمیت سوق-
الجیشی (ژئوپلیتیک) آن مورد تجاوز ممالک همسایه واقع میشتر است .البته این نکته را نیز
نبایت از نظر دور داشت که سرعت راریابی تمتن جتیت در زنتگی مردم ایران و توسعه و
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پیشرفت امور تجار هم معلول موقعیت جغرافیایی این مملکت بودر است(.میر یتر:9831 ،
 )18به طور که صت و پنچ سال قبل ،جلوتر از تمام ملتها شرقی ،انقالب دموکراسی
واهانه مشروطه را به ثمر رسانتنت که ود زمینهساز اولین تحول ژئوپلتیک در تاریخ معاصر
ایران یعنی فروپاشی سلسله قاجاریه و تأسیس سلسله پهلو اول به دست رضاشار شت .در
زمان رضاشار ،ایران از موقعیت ژئوپلیتیک سنتی تحت سلطه روسیه و بریتانیا در شمال و
جنوب کشور ،ارج و به طور موقت بازیگر سوم یعنی کشور آلمان را به باز گرفت که در آ ر
با وقوع جنگ جهانی دوم و شکست هیتلر به وضعیت ژئوپلیتیک تک متغیرر همرار با نفوذ
کامل ایاالت متحتر امریکا در ایران تبتیل شت .ایران در قالب پیمان سنتو در موقعیت ائل
بین اتحاد جماهیر شورو و قترتها غربی در جبهه غرب قرار گرفت .با وقوع انقالب
اسالمی در ایران به رهبر امام مینی موقعیت ژئوپلیتیک ایران بار دیگر در قالب یک نوع بی
طرفی فعال نسبت به دو ابر قترت امریکا و شورو تحول یافت .در این دورر ،ضمن دورر گذار
سال اول انقالب با وقوع هشت سال جنگ تحمیلی از جانب عراق به ایران موقعیت ژئوپلیتیک
ایران در ضتیت با غرب و پیشبرد اهتاف ایتئولوژیک دفاع از منافع مسلمین جهان و منطقه
اورمیانه به صوص دفاع از ق ملت مظلوم فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی اسرائیل
شکل گرفت که هم اکنون در قالب پرونتر انرژ هستها ایران شکل شتیتتر به ود
گرفته است.
جایگاه ایران در نظریههای ژئوپلیتیک
نظریهپردازان معروف در انتیشهها ود موقعیت ایران را نادیتر نگرفتهانت و نقش بینظیر
این کشور را در تأثیرگذار بر مسائل مختلم جهانی مطرح کردرانت .مکینتر ،ایران را به دو
بخش تقسیم می کنت .از ارتفاعات البرز به سمت شمال را جزء هارتلنت یا قلب زمین و از البرز
به سمت جنوب را جزء هالل دا لی میدانت .ماهان در نظریه قترت دریایی ،برا ایران
موقعیت گذرگاهی قائل بود که در مسیر دسترسی قترت بّر (زمینی) روسیه به اقیانوسها
جهان قرار دارد .ایران در نظریه اسپایکمن ،بخش مهمی از ریملنت است و به همین دلیل،
موضوع رقابت دو قترت بّر (زمینی) و بحر قرار گرفته است .کوهن ،هر چنت در نظریه
سیستمی ود از ایران به عنوان عنصر بیقرینه و کشور بنیادگرا یاد میکنت ولی در نظریه-
سا تار ژئوپلیتیک جهان ،ایران را بخش مهم منطقه رد شتر اورمیانه میدانت که می-
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توانت منشأ تحول باشت .از نظر هانتینگتن ،ایران مرکز تمتن اسالمی است که اتحاد آن با تمتن
کنفوسیوسی میتوانت پایهها تمتن غرب را متزلزل سازد .مجتهتزادر ،ایران را هارتلنت
جتیت در ژئوپلیتیک پست مترن تصور میکنت و فولر از آن به عنوان قبله عالم یاد میکنت.
ایران در دیتگار توال ،سرچشمه تحرک و پویایی جهان تشیع و جهان اسالم است .برژینسکی
نیز با توجه دادن دولتمردان امریکا به واقعیتها ایران ،رارکارها منطقی را به آنها پیشنهاد
می دهت .از نظر اریک ریتر ،ایران به عنوان یک عامل مهم تأثیرگذار در جهان اسالم و آسیا
مرکز باقی واهت مانت( .ا مت و پارسایی)111 :9837 ،
یافته های تحقیق
ژئوپلیتیک ایران قبل از انقالب اسالمی؛ ایران و ژئوپلیتیک دو قطبی
شکلگیر دوران ژئوپلیتیک دو قطبی در جهان ،بعت از جنگ جهانی دوم و از زمان عقب
نشینی نیروها شورو از آذربایجان ایران بودر است و بعت از دستیابی اتحاد شورو در سال
9171م .به بمب اتم و شروع جنگ کرر در سال 9112م .به طور رسمی آغاز شت.
ایران پس از جنگ جهانی دوم در چارچوب منافع امریکا و غرب و با هتف مهار شورو ،
اهمیتی ژئواستراتژیک یافت و همین امر ،منشأ سیاستها امریکا در برابر ایران و تی طرا ی
کودتا 13مرداد سال  9881با مشارکت انگلیس ،برا برکنار دولت مصتق بود .ترومن نیز
بر همین اساس «تئور دربرگیر » ود را ،مشتمل بر تصمیم امریکا به دفاع از منافع
استراتژیک ود و هم پیمانانش در برابر تهتیتات و مطامع اتحاد شورو اعالم کرد( .درودیان،
) 919 :9831موقعیت ژئوپلیتیک ایران تا قبل از انقالب اسالمى ،با تأکیت بر متغیرهاى سنتى
مورد ارزیابى قرار مىگرفت و همین متغیرها بودنت که باعث جلب توجه کشورهاى غربى ،به
ویژر امریکا ،به ایران شتر بود .هر یک از کشورهاى غربى اهتاف اصى را در ژئوپلیتیک ایران
دنبال مىکردنت .از جمله مىتوان به توجه آنها به موقعیت گذرگاهى ایران و بازار مصرفى قابل
توجه در ایران ،با توجه به متغیر جمعیت ،منابع ام و نفتى ایران ،اشارر کرد .از نظر آنها،
ثبات و امنیت منطقه [ اورمیانه و لیج فارس] در گرو امنیت ملى ایران بود( .فاضلینیا،
)18 :9831با روج نیروها نظامی انگلستان از منطقه لیجفارس در سال 9812ر.ش.
(9199م ،).ایاالتمتحتر امریکا فظ امنیت منافع غرب در این منطقه را عهتردار شت .امریکا
این وظیفه راست از منافع غرب را در ابتتا بر اساس دکترین نیکسون  -کسینجر با انتخاب
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شار ایران به عنوان ژانتارم منطقه به انجام رسانیت( .الهی )119 :9831 ،امریکاییها معتقت
بودنت ،بیثبات و بروز ناآرامی در منطقه باعث نفوذ شورو میشود که از جمله آثار آن به طر
افتادن امنیت متحتان و نهایتاً امنیت ود آنها واهت بود .به همین منظور ،سنتو (سازمان
پیمان مرکز ) را در  19اوت 9111م .به عنوان جانشین "پیمان بغتاد" به وجود آوردنت.
(آذر نجم آباد  )923-929 :9812،در واقعسیاست امریکا بعت از گرفتار جنگ ویتنام ،بر
این متار قرار گرفت که قترتها منطقها اصی را تعیین و سازمانتهی کنت تا در چهارچوب
سیاست ها امریکا و غرب عمل کننت ،از این یث کومت شار ایران ،برا اهتاف و نیات
امریکا در لیج فارس ،مناسب بود .از آنجایی که دادن امکان مانورها نظامی برا شار به
عنوان ژانتارم منطقه مستلزم تقویت قترت نظامی بود ،در سال 9191م( .یک سال پس از
روج انگلیس) یک سوم بودجه کشور صرف ریت سالح شت و ایران در مجموع ،بیش از یک
سوم اسلحه مورد معامله جهان سوم را ریتار کرد و به دنبال شوک نفتی و افزایش
درآمتها نفت ،قرارداد  1122میلیون دالر ریت اسلحه از امریکا و ریت تانکها مترن
جیفتن از انگلیس با این دو کشور ،منعقت گردیت و پایگارها متعتد ایجاد و مأموریتها
برون مرز به ارتش ایران محول شت .موقعیت جغرافیا ایران در ریملنت و در نازکترین جتار
صار امنیتی و بازدارنتگی امریکا به دور شورو  ،به عنوان رقیب در ال بسط و گسترش
ویش ،باعث شتر بود که کشور ایران بخش مرکز کمربنت امنیتی پیرامون شورو را در
اشیه جنوبی آن کشور تشکیل دهت ،این کمربنت به ابتکار امریکا و متشکل از کشورها
ترکیه ،ایران و پاکستان تحت عنوان پیمان «سنتو» در چهارچوب سیاست کانتین منت امریکا
تشکیل شتر بود ( .افظ نیا )19-11 :9837،بهانة ژانتارمی منطقه باعث شتر بود که ایران،
قبرستان صنایع و کار انهها وابسته و زراد انةر تسلیحات نظامی شود .ایران در دهه
9812ر.ش ،.سالحها و تسلیحاتی داشت که تی برا ارتش امریکا نیز گران تشخیص دادر
میشت )www.eghtesad-e-eslami.org/articles/59.doc( .از لحاظ اقتصادیتر فاصله
سالها  9888تا  9812دولت ایران با اتکا به رانت نفت ،برنامه بلنت پروازانها را برا
نوساز و صنعتی کردن کشور دنبال کرد .در نیمه دوم دهه چهل مشکالت اقتصاد و
سیاسی الگو توسعه نفت محور ،به مرور پتیتار شتر بودنت .اما از  9812به بعت ،با افزایش
سریع قیمت نفت ،این مشکالت ماننت یک غتر سرطانی بت یم در کل نظام اقتصاد و
سیاسی کشور گ ستردر شتنت و با سرعت کشور را به درون بحران اقتصاد و سیاسی سرنوشت-
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ساز فرو بردنت که نهایتاً به فروپاشی نظام سیاسی کشور در دهه
(زمانی)91 :1223 ،

 92میالد

انجامیت.

موقعیت ایران در پیمان سنتو
ژئوپلیتیک ایران ،حدفاصل پیروزی انقالب تا آغاز جنگ تحمیلی
پیروز انقالب اسالمی در ایران که نتیجه آن برانتاز رژیم شاهنشاهی و استقرار
اورمیانه را ،که عمتتاً به سود مستبتان و
جمهور اسالمی بود ،تعادل سیاسی منطقه
ابرقترتها بود ،برهم زد و نظر به اهمیت فوقالعادر منطقه لیجفارس ،برهم وردن تعادل
قوا در این منطقه ،نظام بینالمللی را نیز به طور چشمگیر متأثر سا ت و منافع عمتتاً نا ق
آنها را تهتیت کرد (.شمت زادر)92 :9891 ،ایران پس از انقالب سال 9191م .به دشمن
ایاالت متحتر تبتیل شتر بود .در الی که رژیم جتیت به دامان اتحاد جماهیر شورو نیفتاد،
اما رفتار پیشبینیناپذیر و شعارها شن آن کشور توازن قترت در منطقهها را تغییر داد و
امریکا و متحتان آن اکنون از این نگران بودنت که با ایران و شورو رو در رو قرار بگیرنت( .کمپ
و هارکاو )928 :9838 ،پیروز انقالب اسالمی یک مکتب ایتئولوژیک دیگر مخالم با
ایتئولوژ مادیگرایی غرب را به موازات ایتئولوژ فرسودر کمونیسم اتحاد جماهیر شورو در
مقابل ابرقترتها غربی قرار داد که با دارا بودن زمینهها فرهنگی قو در ملل مسلمان
جهان و منطقه ساس اورمیانه و بر وردار از ارزشها ناب اسالمی ،مبارزر طلبی ود
را با ارزشها ماد غرب اعالم نمود.
استراتژی ژئوپلیتیکی صدور انقالب
صتور انقالب اسالمی ،بنیاد ترین استراتژ ژئوپلیتیکی بعت از انقالب بودر و است که
منجر به برانگیختن ساسیتها زیاد بین کشورها منطقها و قترتها جهانی شتر
(رر)
است .محتوا و اصول این استراتژ را میتوان در بیانات اوایل انقالب ضرت امام مینی
یافت:
«ما انقالبمان را به تمام جهان صادر میکنیم؛ چرا که انقالب ما اسالمی است و تا بانگ ال
اله اال اهلل و محمت رسول اهلل(ص) بر تمام جهان طنین نیفکنت مبارزر هست و تا مبارزر در هر
جا جهان علیه مستکبرین هست ما هستیم( ».امام مینی ،9831 ،ج)983 :91
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همچنین ایشان با هشتار به کسانی که مخالم صتور انقالب بودنت این چنین فرمودنت:
«ما بایت در صتور انقالبمان به جهان کوشش کنیم و تفکر اینکه ما انقالبمان را صادر
نمیکنیم ،کنار بگذاریم؛ زیرا اسالم بین کشورها مسلمان فرقی قائل نمیباشت و پشتیبان تمام
مستضعفین جهان است ،از طرفی دیگر تمام قترتها و ابرقترتها کمر به نابود مان بستهانت و
اگر ما در محیطی در بسته بمانیم قطعاً با شکست مواجه واهیم شت(».امام مینی9831 ،
ج)121 :91
معنا و مفهوم صدور انقالب
پیروز انقالب اسالمی ایران ،سرآغاز تحقق وعتر الهی برا رهایی مستضعفان بود .این
انقالب همچون مشعل فروزانی رار رهایی ملتها را از قیت و بنت استکبار جهانی روشن کرد و به
گفته شهیت واالمقام محمت جواد باهنر:
«انقالب ایران ،اسالم عزیز را در دنیا یات تازرا بخشیت( ».نقش قیامتی انقالب اسالمی،
ص)11 .
گیز الکرافت ،دانشمنت آلمانی شرکتکننتر در همایش بینالمللی «گفتوگو فرهنگها:
افظ ،گوته و پوشکین» ،با اعالم این مطلب گفت:
«اسالم در دههها ا یر به الگو و مکتب نیرومنت تبتیل شتر که در سایه آن مبارزر
شتیت با ماد گر و برا ا یا معنویت جریان دارد».
تجتیت یات جوامع اسالمی و رشت روزافزون معنویت و بیتار ملتها تحت ستم در
سایه پیروز انقالب اسالمی باعث شت تا ماشین جنگ روانی غرب با تمام قترت و توان
ویش پروسه مختوشساز چهرر انقالب اسالمی را با شیورها و ابزارها مختلم به کار
بنتد تا در ارزشها اسالمی و امکان اجرا آنها در قرن بیستم شک و تردیت ایجاد کنت .یکی
از توطئه ها استعمار آنان تحریم و وارونه جلور دادن صتور انقالب بود به گونها که هتف
از صتور انقالب را که دعوت به اسالم بود به معنا تجاوز به سرزمین دیگران و جنگ و
زورگیر معرفی کردنت .ضرت امام مینی(رر) در مقام تبیین معنا و مفهوم صتور انقالب
اسالمی تصریح میکننت:
«ما که میگوییم اسالم را می واهیم صادر کنیم معنایش این نیست که ما سوار طیارر
بشویم و بریزیم به ممالک دیگر .یک همچون چیز نه ما گفتیم و نه ما میتوانیم .اما آنکه ما
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میتوانیم این است که میتوانیم به وسیله دستگارهایی که داریم به وسیله همین صتا و
سیما به وسیله مطبوعات به وسیله گرورهایی که به ارج میرونت اسالم را آن طور که
هست معرفی کنیم .اگر آن طور که هست معرفی بشود مورد قبول همه واهت بود( ».صتور
انقالب از دیتگار امام 19 ،9891 ،ا.)12
انزوای ژئوپلیتیک ایران
محیط ژئوپلیتیک منطقها و جهانی ایران ،تحت تأثیر شرایط جتیت سیاسی ،دگرگون شت.
ایاالت متحتر به عنوان متضرر اصلی انقالب اسالمی در ایران ،تالشها همه جانبه ود را
برا تحت نفوذ در آوردن دوبارر ایران آغاز کرد که عمتتاً ناموفق بود و به تتریج رونت وادث
در ایران ،روج این کشور را از محور غرب به رهبر ایاالت متحتر تأییت کرد.
تصرف سفارت ایاالت متحتر در تهران (و به وجود آمتن بحران گروگانگیر و وادث
صحرا طبس) و به دنبال آن تحریمها ایران از جانب امریکا را میتوان مهمترین مواجه
جت میان دو کشور پس از سقوط شار ،قلمتاد کرد( .علومی )13 :9839 ،بعت از این وادث به
تتریجایران از نظر دیپلماتیک منزو شت و در الت بحران دا لی و نظامی به سر میبرد .در
مارها پیش از آغاز جنگ نیز ،ایران از نظر بینالمللی و منطقها منزو شتر بود ،چرا که
(همانطور که گفتیم) از سال 9191م ،.تعتاد  11امریکایی را به گروگان گرفته و از سو غرب
طرد شتر بود .همچنین با شورو نیز روابط گرمی نتاشت ،زیرا جنگ شورو در افغانستان را
تهتیت برا امنیت منطقه می دانست و افزون بر آن ،کمونیسم را که وجود تا را منکر بود،
تهتیت جت برا اسالم تلقی میکرد و از مقاومت افغانها در مقابل شورو مایت میکرد.
(در )999 :9833 ،
در واقع بعت از اشغال افغانستان (توسط شورو سابق) ،امریکا در سطح معادالت بینالمللی
و منطقها در برابر رقیب ود در دوران جنگ سرد دچار چالشها اساسی شت .به همین
لیج فارس و جنوب غربی آسیا
دلیل ،نیروها واکنش سریع را تشکیل داد و در منطقه
فرمانتهی مرکز به وجود آورد تا مسئولیت بحران در این منطقه از یطه عملکرد سایر
ستادها فرمانتهی منطقها اقیانوس آرام ،اقیانوس اطلس و اروپا بیرون کشیتر شود.
(درودیان )179 :9831 ،در واقع با سقوط شار ،ستون اصلی سیاست امریکا در منطقه فروریخت
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و در نتیجه ،سا تار امنیت منطقها را در وزرها مشترک المنافع با ایاالت متحتر دگرگون
کرد و امریکا را واداشت تا استراتژ منطقها ود را مجتداً ارزیابی کنت(.همان)121 :
در ابعاد منطقها  ،به دلیل تعارض ایتئولوژیک انقالب اسالمی با ایتئولوژ و منافع بر ی از
کومتها و رهبران کشورها منطقه و ایتئولوژ و منافع قترتها جهانی ،انقالب اسالمی
در انزوا نسبی قرار گرفت .به قترت رسیتن ضرت امام مینی(رر) در ایران تغییر اساسی
در فضا سیاسی لیج فارس ایجاد کردر بود .در این بارر میتوان به دو دلیل عمتر اشارر کرد.
اولین و عمومیترین دلیل آنکه رژیم اسالمی ،با زیر سؤال بردن مشروعیت اکمان سنتی و
نیز مشروعیت رژیم بعث عراق ،وضعیت موجود را به چالش کشیت .جهانبینی ضرت امام
مینی(رر) با مفهوم دولت ملی یا سرزمینی ناسازگار بود .مبانی این جهانبینی یکی اعتقاد به
پایبنت دولتها کشورها مسلمان به اصول اسالم به عنوان شرط مشروعیت آنها و دیگر
تفسیر شخصی و غیر متعارف ایشان در صوص «والیت فقیه» بود .دومین دلیل نیز آن بود که
جاذبه بالقور ضرت امام مینی(رر) در نزد شیعیان لیج فارس تهتیت علیه عراق (و دیگر
لیج فارس با جمعیت شیعه زیاد نظیر کویت ،بحرین ،یمن جنوبی و
وزر
کشورها
عربستان) بود .اگر چه انقالب ایران موضوع فرقهگرایی را کم اهمیت جلور میداد ،اما پیروز
انقالب ایران پیروز اسالم شیعه در سراسر منطقه بود .شیعیان اعم از شیعیانی که در اکثریت
بودنت ،مثل عراق یا بحرین و شیعیانی که در اقلیت بودنت ،مثل کویت از محرومیت سیاسی و
اقتصاد رنج میبردنت( .کینگ وکارش )88-81 :9839 ،اینها به رقم دارا بودن اکثریت
جمعیتی ،توسط کمرانانی غیر شیعی رهبر میشتنت که اغلب دنبال مایت از منافع جوامع
هم منفعت ود ،یعنی اهل سنت بودنت و به هیچ وجه اضر به برقرار روابط متتاول و عاد
با رهبران شیعی ایران نبودنت و در هماهنگی با قترتها غربی از این جهت هزینهها
مضاعفی را به نهادها سیاسی و اقتصاد ایران تحمیل میکردنت.
در واقع ،در دورر قبل و بعت از انقالب اسالمی به دلیل ماهیت نظام بینالمللی و سیستم
اورمیانه بسیار دشوار و پرهزینه بودر
دو قطبی ،رفتار مستقل برا کشورها منطقه
است(.در  )19 :9833 ،روج ایران از محور غرب و تعارض ایتئولوژیکی اساسی کومت
انقالبی ایران با اتحاد جماهیر شورو باعث شت تا موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در نظام جهانی به
سرعت تنزل یافته و سرانجام اوضاع بینالمللی و محیط منطقها و درکی که عراقیها از
وضعیت سیاسی -نظامی و اجتماعی ایران داشتنت و نیز اعتقاد عراقیها به توانمنت نظامی
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ود در برابر ایران ،سبب شت ،استراتژ عراق با هتف کسب پیروز سریع بر پایه «جنگ
محتود و برق آسا» (علیه ایران) طرح ریز شود .موضعگیر و رفتار آمریکاییها در برابر ایران،
از جمله «عملیات طبس» و «طرحریز کودتا نقاب» ،برا عراق این معنا و مفهوم را در
برداشت که امریکاییها در پی «برانتاز نظامی جمهور اسالمی» هستنت و الزمه تحقق این
امر ،وارد کردن یک شوک نظامی است که با مله عراق انجام میگرفت( .درودیان:9893 ،
)18-11
ژئوپلیتیک ایران پس از وقوع جنگ تحمیلی
سرانجام ارتش رژیم عراق با اهتاف از پیش تعیین شتر ،تهاجم سراسر ود را علیه ایران
در تاریخ  89شهریور  9811از زمین ،هوا و دریا آغاز نمود .جنگ ایران و عراق یکی از طوالنی-
ترین و ونینترین جنگها پس از جنگ جهانی دوم محسوب میشود .این جنگ ،صرفنظر
از جنبهها گوناگون و چرایی آغاز آن در تاریخ دویست ساله ایران ،از آن جهت مهم است
که توانست به رونت که از اول کومت قاجاریه در محتودیت ارضی ایران و نفوذ سیاسی و
اقتصاد و فرهنگی و ...بیگانه در کشور آغاز شتر بود ،پایان دهت( .ر یمی)991 :9839 ،
موقعیت ژئوپلیتیک ایران در جنگ تحمیلی در بین کشورها اورمیانه را میتوان اینگونه
بیان کرد که بر ی از کومت هایی که روابط نزدیکی با شار داشتنت و یا اساساً نمیتوانستنت در
ارج از چارچوب سیاست امریکا و ملیگرایی عربی عمل کننت ،ایران را نه در قالب کشور
اسالمی بلکه به طور سنتی در قالب فارس و شیعه میدیتنت که با اعراب و اهل تسنن دشمنی
دارد .کشورها عرب لیج فارس بر اساس چنین نگاهی ،دشمنی سنگینی را با جمهور
اسالمی ایران شروع کردنت و با امریکا و عراق هماهنگ شتنت( .صفو و اردستانی)79 :9833 ،
در واقع ،پس از انقالب ایران ،روابط شش دولت عرب و ایران شاهت تحوالت شتیت و ناگهانی
شت که دلیل آن تهتیت ضمنی اعمال شتر بر ثبات منطقه و امنیت دا لی این کشورها و
همچنین یک سلسله بیانات تهتیتآمیز مقامات و رو انیان ارشت -از جمله [امام] مینی و
بنیصترا رژیم ایران در غلبه بر رژیمها پادشاهی لیج بود( .گرد نانمن)بنیادگرایی شیعی
کومت [امام] مینی طر آشکار برا ترکیه نیز بود .کشور که تود  92میلیون نفر از
جمعیت اش اصالتاً شیعه هستنت .در واقع[ ،امام] مینی پس از پیروز بالفاصله اعالم کرد که
رژیم ترکیه به زور سرنیزر کومت می کنت و معتقت بود رهبران ترک نیز با سرنوشتی مشابه
67

فصلنامه راهبرد سیاسی؛ سال دوم ،شماره  ،6پاییز 9317

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرنوشت شار رو به رو هستنت .کمی پس از این اظهارات ،ارتش ترکیه وارد عمل شت و کودتا
 91سپتامبر 9132م .در ترکیه رخ داد .بنابراین ،به رغم اینکه ترکیه طی جنگ ،روابط
دیپلماتیک ود را با ایران و عراق فظ کرد و تی رار دسترسی ایران به غرب را نیز فراهم
کرد ،پیروز نهایی عراق نفع بیشتر برایش داشت .زیرا جلو گسترش نفوذ انقالب ایران را
ست میکرد (.رمی ) 11 :9839 ،بعت از وقوع انقالب اسالمی سا تار ترکیبات فضایی و روابط
اورمیانه به طور اساسی دگرگون شت و وقوع جنگ تحمیلی
ژئوپلیتیکی اکم بر منطقه
معادالت این سا تار را در منطقه به نسبت زیاد نهادینه نمود.
نقش جنگ در شکلگیری ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه:
 ایجاد کمربند امنیتی یا تداوم دکترین کیسینجر -نیکسونامریکا با تجربه ا که از سقوط محمترضا شار پهلو به دست آوردر بود برا سلطه بر
اورمیانه ،ضمن تقویت عربستان میبایست ترتیبی اتخاذ میکرد که سایر کشورها منطقه به
نوعی به عنوان پشتوانه عربستان تجلی کننت .بتین ترتیب میبایست یک کمربنت امنیتی از
پاکستان تا مصر به وجود آیت ،تا ضمن ایجاد یک پردر آهنین به دور انقالب اسالمی ،مایت
دولت ها منطقه را به هنگام وقوع بحران برا عربستان تأمین کنت .تقویت پاکستان،
بازگردانتن مصر به جامعه عرب ،تالش در ل و فصل مساله فلسطین -اسرائیل و تشکیل
شورا همکار لیج فارس که در مجموع میبایست انعقاد یک پیمان دفاعی دسته جمعی را
ممکن کنت ،در راستا به ثمر رسانتن این سیاست بود .دستیابی به این هتف دقیقاً در
راستا اجرا دکترین کسینجر -نیکسون بود که به کارگیر منابع محلی را تجویز میکرد.
(الهی)131 :9831 ،
 تشکیل شورای همکاری خلیج فارسکشورها وزر لیج فارس متأثر از ا ساس تهتیت از کومت شیعه ایران و با آگاهی
نسبت به ضعم استراتژیک ود در مقابل قترت سیاسی و نظامی ایران ،ا ساس طر کردنت و
با تشویق ایاالت متحتر اقتام به تشکیل شورا همکار لیج فارس نمودنت .این شورا اولین
اجالس ود را در مار مه  9139م .تشکیل داد .این شورا در بتو امر صرفاً یک سازمان اقتصاد
و سیاسی بود ،ولی ضمناً به سمت توسعه مناسبات نظامی و امنیتی میان اعضا نیز رکت
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میکرد( .ر .سیوتز)919 :9831 ،تا به تتریج وزن ژئوپلیتیکی ود را در مقابلقترت منطقها
ایران باال ببرنت به ویژر که ایاالت متحتر هم از آنها مایت سیاسی -نظامی میکرد.
لیج فارس در طول جنگ تحمیلی از عراق مایت بیدریغ نمود ،به
شورا همکار
طور که بنادر کویت و تی جزیرر «بوبیان» عمالً در ا تیار عراق بود .عربستان و کویت
هزینهها تسلیحاتی عراق را تأمین کردنت که این کمکها تا سال 9817رقمی معادل82
میلیارد دالر را شامل می شت .عالور بر این ،این دو کشور در طول جنگ تحمیلی روزانه تود
 822هزار بشکه نفت از جانب عراق به فروش میرسانتنت( .الهی )787 :9831 ،تشکیل شورا
لیج فارس سیاستی بود که غرب به ویژر امریکا بر اساس زمینهها موجود در
همکار
منطقه و تشتیت ا ساس نگرانی برا کام منطقه از نا یه انقالب اسالمی و تجاوز شورو ،
مطرح کردر بود ( .افظنیا)92 :9837 ،
 تشکیل نیروهای واکنش سریعمسأله انتقال نیرو به منظور یورش سریع نظامی در مناطق مختلم جهان و به صوص
لیج ف ارس برا فظ منافع امریکا و غرب در سیاست دفاعی امریکا از دهه ( 9872دهه
9112م ).مورد بحث بودر است .بحران انرژ سال 9198( 9811م ).موضوع مزبور را وارد
مر له جت تر سا ت که تبلور آنرا در فرمان شمارر  93ریاست جمهور میتوان
مشاهتر کرد .وقایع بینالمللی سالها 9132-9191( 9811-9813م ).زمینه کافی برا
اقتام عملی در این زمینه را برا امریکاییها ایجاد کرد .به دنبال این تحوالت در
99اسفنت( 9813اول مارس9132م ).مرکز فرمانتهی نیروها واکنش سریع تحت فرمانتهی
آمادگی امریکا تأسیس گردیت .در د ( 9819ژانویه 9138م ).نیروها واکنش سریع از
فرمانتهی آمادگی ،جتا شتر و تبتیل به مرکز فرمانتهی امریکا شت که مستقیماً به وزیر دفاع
گزارش میدهت(.الهی)119 :9831 ،
 جبهه پایداری عربجبهه پایتار عرب ،الجبهه الصمود )Steadfastness The Front of Arab( ،با شرکت
کشورها الجزایر ،سوریه ،لیبی ،عراق ،یمن جنوبی و سازمان آزاد بخش فلسطین (ساف) در
اعتراض به رونت سازش مصر و اسرائیل تشکیل گردیت .رونت که متعاقب سفر انور سادات،
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رئیسجمهور وقت مصر ،به تلآویو در نوزدهم نوامبر 9199م .آغاز شت .نخستین گام در پیتایش
این جبهه به نشست سران عرب موسوم به  Hard-Lineدر طرابلس باز میگردد که به ابتکار
معمر قذافی ،رهبر لیبی ،به منظور ایجاد هماهنگی در سیاستها کشورها ط مقتم برا
مقابله با رونت سازش و تسلیم دولت مصر از دوم تا پنجم دسامبر 9199م .برگزار شت .طبق
منشور این جبهه ،کشورها عراق ،سوریه ،الجزایر ،لیبی ،یمن جنوبی و سازمان آزاد بخش
فلسطین (ساف) جبهها را تشکیل میدادنت که هتف آن متحت کردن تمامی تالشها و منابع
نظامی ،اقتصاد و سیاسی اعضا جبهه ،ملت و تودرها مبارز عرب به اطر تتاوم مبارزر
برا آزادساز سرزمینها اشغالی عربی و بازیابی قوق مردم فلسطین در آزادساز سرزمین
ود اعالم گردیتKeesing S. Contemporary( .
غصبشترشان و تعیین ق سرنوشت آینتر
).7-11918 .Longman. P & London: Keesing S Publication،vol.XXIV.1978 ،Archives

با آغاز جنگ عراق علیه جمهور اسالمی ایران در 11سپتامبر9132م 89( .شهریور ،)9811
اعضاء جبهه پایتار عرب مواضع مختلفی را اتخاذ کردنت .الجزایر ،یمن جنوبی و سازمان
آزاد بخش فلسطین (ساف) با اعالم بیطرفی در جنگ از موضعگیر صریح در قبال جنگ
عراق علیه جمهور اسالمی ایران طفرر رفتنت .اما سوریه آشکارا و لیبی با صرا ت کمتر ،به
مایت از ایران بر استنت و مله نظامی عراق را محکوم کردنت .علیرغم این موضعگیر -
ها متفاوت اعضاء ،سیاست و طمشی اصلی جبهه پایتار عرب تحت تأثیر نفوذ سوریه،
مایت از جمهور اسالمی ایران در مقابل عراق بود .سیاستی که کمو بیش تا پایان جنگ
ادامه یافت .در همین چارچوب ،جنبش در آغاز جنگ در مخالفت با عراق و اتحادیه عرب
موضع مایت از ایران را اتخاذ نمود و آغاز جنگ توسط عراق را رسماً و علناً محکوم کرد( .دفتر
سیاسی سپار پاستاران انقالب اسالمی ،رویتادها و تحلیل ،نشریه شمارر :9817/92/18 ،91
91اا)99
استراتژی تنبیه متجاوز ایران و صفبندیهای جدید ژئوپلیتیک
در ابعاد جهانی ،بعت از آزادساز رمشهر و اتخاذ استراتژ تنبیه متجاوز از سو رهبران
سیاسی -نظامی ایران و عبور نیرو ها ایرانی از مرز بینالمللی ،به دلیل سنگینی وزن
ژئوپلیتیک ایران در صحنه نبرد ،موقعیت ایران در بین قترتها جهانی با تنزل همرار شت به
طور که اتحاد جماهیر شورو (سابق) نیز که در قبال تجاوز عراق بیطرفی و سیاست صبر و
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انتظار را پیشه کردر بود ،در مقابل ایران و به نفع عراق اعالم موضع کرد .امریکا که بیشتر ط-
دهی و انسجام بخشیتن به رفتار بازیگران بینالمللی را در پشتیبانی از رژیم عراق به عهتر
داشت ،تالش شایانی صرف این مسأله کرد که ماشین جنگی ایران را که شتاب فزاینترا پیتا
کردر بود ،متوقم سازد .فرانسه تحول جبههها را شتیتاً به ضرر منافع ود ارزیابی کرد .به ویژر
اینکه این کشور پس از شورو دارا روابط گستردر تجار و نظامی با عراق بود .اما در این
دورر موضع چین همچنان بر مایت از صلح استوار بود .با توجه به تحول صحنه نبرد و سعی
ایران برا ورود به دا ل اک عراق ،در مواضع این کشور تفاوت آشکار نسبت به دورر
اشغال سرزمینها ایران به دست ارتش عراق به چشم نمی ورد( .اردستانی-912 :9833 ،
 )919در سالها 9137 -9138م .شورو ها از عراق مایت میکردنت .شورو از عراق
مایت میکرد زیرا ضور یک دولت قو اسالمی را در مرزها جنوبیاش تهتیت برا
جمهور ها مسلماننشین ود تلقی میکرد .مسکو در همین زمان ضمن عقت قرارداد فروش
دو میلیارد دالر سالح به عراق در عین ال میکوشیت تا با فشار کرر شمالی و دیگر کشورها
کمونیستی از فروش سالح به ایران جلوگیر کنت( .درویشی و ر متی)71 :9837 ،
زمانی که نیروها ایران وارد اک عراق شتنت و دولت عراق به طر افتاد ،شورو برا
برقرار توازن در جنگ و جلوگیر از پیروز ایران ،کمک مالی و تسلیحاتی ود را به عراق از
سر گرفت و در همان ابتتا ،کمک  9/1میلیارد دالر در ا تیار بغتاد گذاشت .در ادامه این
کمکها ،میگها  18و  11و تانکها تی  91و موشکها زمین به زمین و زمین به هوا و
سیل جنگافزاره ا مختلم روسی به عراق سرازیر شت و دو هزار مستشار شورو برا تقویت
رو یه ارتش عراق که بسیار ضعیم شتر بود ،به فعالیت پردا تنت .رهبران شوروى به وضوح
به این نتیجه رسیتر بودنت که پیروزى نظامى ایران ممکن است تهتیت جتى براى توازن قوا در
منطقه به شمار رود .بنابر این تمام توان را براى جلوگیرى از این امر به کار بردنت( .امیرا مت ،
)31 :9837
در ابعاد محلی و در صحنه نبرد ،در سال اول جنگ به دلیل شکستها پی در پی
نیروها ایرانی در عملیات ها آفنت نظیر نصر (ابوذر) ،توکل و غیرر و نیز شکافها سیاسی
موجود در بتنه کومت ،پرستیژ و موقعیت ایران در سطوح مختلم منطقها و جهانی یلی
ضعیم مینمود .اما عملیات ثأمناالئمه به دلیل نقش اساسی که در تغییر رونت جنگ به نفع
جمهور اسالمی داشت به میزان عمترا تصور بازیگران بینالمللی را در صوص ایران تحت
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تأثیر قرار داد .امریکاییها به وبی میدانستنت که پیروز ایران میتوانت همه چیز را در منطقه
به ضرر امریکا به جریان بیانتازد و دولت ایران را در موضع برتر در منطقه بنشانت و اعتماد به
نفس مضاعفی در رویارویی دو کشور به ایران بتهت (صفو  ،اردستانی .)71-73 :9833 ،اجرا
عملیات والفجر  3و تصرف شبه جزیرر فاو نیز تغییر محسوسی در نگرش کشورها ارجی و
دو طرف جنگ پتیت آورد .اما به معنا توافق با ایران نبود و آنها اضر نبودنت پس از این
پیروز به واسته ها و قوق ایران تن دهنت .تأثیر دیگر فتح فاو ایجاد زمینه ،برا مذاکرات
سیاسی بود و آمریکا از رار ها دیپماتیک درصتد بازساز روابط با جمهور اسالمی ایران بر
آمت(.قاسمپور)91 :9833 ،در آن زمان با توجه به برتر ایران در صحنه جنگ هر دو ابر
قترت منافع ود را در پایان جنگ میدیتنت .همچنین رکود در موفقیت عملیاتها نظامی
ایران باعث شتر بود ،به تتریج شور و شوق اولیه در بین عموم مردم نیز برا ادامه جنگ کم
شود .در این هنگام قترت ها بزرگ تمام تالش ود را برا تسلیح قوا نظامی عراق ،به کار
بردنت .سرانجام عراق در سال آ ر جنگ در صحنه نبرد به موقعیت برتر نظامی دست یافت و
از لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک منطقها و همگرایی با قترتها جهانی بر ایران برتر یافت که
منجر به پذیرش قطعنامه  113شورا امنیت برا برقرار آتشبس میان دو طرف منازعه،
گردیت.
اگر چه در اوا ر جنگ ،لجستیک ،ادوات و قترت نظامی عراق از نیروها ایران بیشتر شتر
بود ولی رژیم عراق به هیچ یک از اهتاف اولیه ود در آغاز جنگ نرسیت و با مله عراق به
کویت و شکست از نیروها ائتالف بینالمللی به رهبر ایاالتمتحتر و تحمل تحریمها بین-
المللی تا اوایل سال. 1228م به طور کامل رونت تنزل موقعیت ژئوپلیتیک منطقها و جهانی
ود را طی نمود .در مقابل ،نظام اسالمی اکم بر ایران به رهبر ضرت امام مینی(رر) در
قالب یک نظام سیاسی مردم ساالر دینی کامالً نهادینه شتر بود و سرتاسر دهه بعت از جنگ
را به سازنتگی و پیشرفت و توسعه ،طی نمود .به طور که در دهه اول قرن بیست و یکم
میالد از لحاظ قترت ملی ،پرستیژ ایتئولوژیک و وزن ژئوپلیتیکی در سطح منطقها و جهانی
از بالنتگی فعال بر وردار بود.
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نتیجه گیری
موقعیت ژئوپلیتیک کشورها هموارر از مهمترین عوامل تأثیرگذار در سرنوشت ملتها آن-
ها بودر است .در این میان ملتهایی موفق و سربلنت از آزمایش تاریخ بیرون آمترانت .آنها از
طریق فرآور قترت ملی ود ،بیشترین استفادر و منفعت را از این موقعیت در راستا افزایش
وزن ژئوپلیتیکی و در نتیجه به گردش درآوردن عناصر ژئوپلیتیکی پیرامون در متارها وزر
نفوذ ود با استفادر از ابزارها گوناگون سیاسی ،فرهنگی ،اقتصاد  ،نظامی و علمی-
تکنولوژیک ،به دست آوردرانت .وزن ژئوپلیتیکی که ضامن بقا این کشورها در موقعیتها
ساس تاریخی واهت بود و توانایی انعطاف و قترت فرآور پتانسیلها ملی که در نبود آن
موجودیت آن کشور یا وا ت سیاسی -جغرافیایی مستقل با تهتیت مواجه واهت شت.
ایران برجستهترین مثال از موفقیت یک کشور ( کومت -ملت) در تشریح وضعیت فوق در
طول تاریخ بودر است .ایران در دوران قبل و بعت از اسالم ،بعت از مالت بنیانکن مغولها و
بعت از رنساس اروپا و دورر صفویه و در آ رین مورد آن ایران بعت از انقالب تکنولوژیک و
اطالع رسانی از این قابلیت انعطاف و پتانسیلها ملی بر وردار بودر است.
ایران در زمان کومت پهلو ها و بعت از جنگ جهانی دوم از لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی
بخشی از بلوک غرب به شمار میرفت که در ط مقتم مبارزر با بلوک کمونیسم قرار داشت و
باز یک نقش نیابتی از جانب غرب را در صحنه ژئوپلیتیک جهانی بر عهتر داشت ،در این
زمان پتانسیلها درونی ملت ایران به صورت راکت نگهداشته شتر بود و قترت ملی ایران کامالً
متکی به قترتها جهانی بیگانه همچون ایاالت متحتر سازمانتهی شتر بود.
با به ثمر رسیتن انقالب اسالمی که متکی بر آرمانها و ارزشها واال و نهادینه ملت
ایران بود ،موقعیت ژئوپلیتیک ایران در صحنه جهانی به طور کامل دگرگون گردیت و از نقش
بازیگر پیرامونی به نقش سردمتار یک مکتب فکر که اسالم و دین باور بود ،ارتقاء یافت .از
همان ابتتا این نقش جتیت ،به وسیله ابرقترتها و قترتها منطقها به چالش کشیتر شت
که با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به اوج ود رسیت و با پیروز ایران در این جنگ
موقعیت ژئوپلیتیک ایران به عنوان رهبر بلوک اسالم واهان و دینباوران در مقابل بلوک
سرمایهدار و ماد گرایان تثبیت گردیت.
قبل از انقالب اسالمی هموارر موقعیت ژئوپلیتیک ایران در ارتباط با شرایط قترتها
ارجی تعریم گردیتر است و ژئوپلیتیک ایران در ت یک منفعل در مقابل فاعل عمل میکردر
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است و قترت ناشی از موقعیت ژئوپلیتیک ایران به دست کومتها وابسته و در ارتباط با
ارجی معنادار میشتر است .اما بعت از انقالب اسالمی ،عامل قترتزا مذهب
قترتها
تشیع ،عامل اصلی قترت ایران گردیت و این عامل به موقعیتزائی ژئوپلیتیک برا کشور ایران
پردا ت و ایران را در رأس جبهه دینباوران و تاگرایان اورمیانه و جهان و در برابر جبهه
ماد گرایان قرار داد.
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درویشی ،فرهاد (« .)9837روابط ایران و شورو

در دورر

جنگ ایران و عراق سالها

 9811تا

 9819با تأکیت بر مسئله افغانستان» ،فصلنامه راهبرد ،سال بیستم ،شمارر  ،81پاییز ،صص -11
.11
ر یمی ،سن ( « .)9839نقش رهبر سیاسی در جنگها معاصر ایران» ،فصلنامه پیکنور ،سال
هفتم ،شمارر دوم ،تابستان ،صص .912-921
ر.سیوتز ،کارول ( .)9831اتحاد شوروی و خلیج فارس در دهه 1891م ،ترجمه

بیژن است ،

تهران :مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.
زمانی ،هاد ( .)1223نفرین نفت :تجربه ایران؛ موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در
ایران ،لنتن ،ج .1
صدور انقالب اسالمی از دیدگاه امام خمینی ،تهران :نشر عروج.
صفو  ،یحیی ( .)9833مبدأ تحول در استراتژی نظامی ایران عملیات ثأمناالئمه ،تهران :مرکز
اسناد و تحقیقات دفاع مقتس.
طباطبایی ،علی ( « .)9831تأثیر قراردادها همکار ناتو و کشورها
امنیت ملی جمهور

اشیه جنوبی لیج فارس بر

اسالمی ایران» ،فصلنامه راهبرد ،سال نوزدهم ،تابستان ،شمارر  ،11صص

.99-11
علومی ،ابراهیم (« .)9839بحران گروگانگیر

و تحریم ایران» ،فصلنامه راهبرد ،سال هفتهم،

تابستان ،شمارر  ،79صص .919-13
مجتهتزادر ،پیروز ( .)9839جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی ،تهران :سمت.
محمت  ،منوچهر ( «.)9837دکترین تعامل سازنتر در سیاست ارجی کشور» ،فصلنامه راهبرد ،سال
اول ،تابستان ،شمارر  ،7صص .912-981
میر یتر ،درر ( .)9831تحوالت پنچ دهه اندیشه و جستار در جغرافیای سیاسی ،مشهت :انتشارات
پاپلی.
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فاضلینیا ،نفیسه ( «.)9831ژئوپلیتیک شیعه و مسئله امنیت ملی ایران» ،فصلنامه شیعهشناسی،
سال چهارم ،بهار ،شمارر  ،98صص .81-19
واعظی ،محمود ( .)9831ژئوپلیتیک بحران در آسیای مرکزی و قفقاز بنیانها و بازیگران ،تهران:
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
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