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 دهیچک

 گ اهیدوره، جا نی ا آمده در دست به یهاتیو موفق تیاساس فعال بر یهر کشور یکیتیگذار ژئوپل ةدر دور     

 یس ا نهیشیب یش ناخت راهکاره ا ،قی تحق نی ا ی. ه د  ال لکندمی تیتثب یخود را در هرم قدرت جهان

چگون ه  رانی ا ک هاس ت  این قیسؤال تحق .ستایدر غرب آس کیتیگذار ژئوپل ةدر دور رانیای اقدرت منطقه

 آن نی زو روش انج ام  یبردک ار قی نوع تحق .دهد شیای خود را افزاقدرت منطقه این دورة گذار،تواند در می

گ ذار  ةتوان د در دورمی رانی ا ده د ک هنش ان میآم ده  دس ت ب ه جیاست. نتا یانهی م -یو مورد یفیتول

ای ق درت منطق ه یس ا نهیشیب ه ب این دوره،های و مزیت یکیتیوپلژئ یهاا  فرلت یریگبا بهره یکیتیژئوپل

 ةفع ال ب ه ش بک یدسترس  ،ایمنطق ه یس ا  شبکه و به کند اقدام یکیتیراهبرد ژئوپل نیتدو کمک بهخود 

بپردا د و  مین ة تحق ق بیانی ة گ ام دوم  داتیقدرت در برابر تهد یسا ی درون زیای خود و نکارگزاران منطقه

 ای را فراهم کند.انقلاب اسلامی در حو ة منطقه

 هاکلید واژه
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 مقدمه

سبب  که ا  نظر ماهوی چارچوبی پویا و دینامیکی دارد جهانی، ژئوپلیتیکی ساختارهای بیماری     

 یدیساختار جد تحت تأثیر رخدادهای ژر  ژئوپلیتیکی در جهان، مختلف و  مانی هایدوره در شودمی

به جدیدی را  جهانی ژئوپلیتیکی نظم و بگیرد شکل قدرت ا  چرخة بدیعی فرم و ابزار آرایش، با قدرت ا 

 چگونگی به آورند،می به دستقدرتی که  میزان بر اساس کشورها معمولا   گذار، دورة در. آورد وجود

 در بزرگ رویداد سه شاهد بیستم قرن در جهان .کنندمی اقدام خود یهاتیمسئولو  هاگاهیجا تعیین

 یا یقطب دو نظام فروپاشی و دوم جهانی جنگ اول، جهانی جنگ است: بوده خود ژئوپلیتیک ساختار

 تغییر یافت. همچنین جهان ژئوپلیتیک رویدادها، ساختار این ا  یک هر در. سرد جنگ دورة پایان

 جغرافیایاندا  چشم و شدند دگرگون و همکاری رقابت هایعرله و قدرت روابط قدرت، با یگران

 جدیدی هایدولت و حذ  جهان سیاسی نقشة ا  ییهادولتمیان، در این . کرد تغییر نیز جهان سیاسی

 درآمده  دست به هایموفقیت و فعالیت کنند بر اساسبر این اساس، کشورها تلاش می. شدند پدیدار

 همین حفظ کنند و ارتقا دهند که ای و جهانیمنطقه قدرت هرم در را خود نقش و جایگاه گذار، دورة

 .دورة گذار ژئوپلیتیکی شده است ةویژ سبب اهمیت دلیل،

 هایمزیت لحاظ ا  سرد، جنگ ا  پس ویژهو به  دوم و اول جهانی جنگ ا  پس منطقة غرب آسیا     

و عرلة منا عه و چالش  بزرگ هایقدرت و همکاری رقابتی هایسیاست محور و توجه مرکز خود ویژة

ها در این به همین لحاظ بیشترین تأثیرات و چالشگرفت و  ای قراری منطقهدولت ریغبا یگران دولتی و 

 با کنونی وضعیت در منطقه مهم با یگران ا  یکیعنوان  به ایران اسلامی منطقه وجود دارد. جمهوری

 کلان همة اهدا  ا  یکی منطقه در قدرت یا سنهیشی. باست شده مواجه گوناگون تهدیدات و هافرلت

این مسئله در بیانیة گام دوم انقلاب اسلامی که ا  سوی مقام معظم است که  ایران جمله ا  با یگران

 اسلامی جمهوری برای رسدمی نظر به منتشر شد، مد نظر قرار گرفته است. 7931 ماه بهمنرهبری در 

 با یگران سایر در مقایسه با قدرت یسا  نهیشیب  مینة دارد، مختلفی هایفرلت و قوت نقاط که ایران

  برای راهکارهایی ها،فرلت و هاقوت منظر ا  ایران موقعیت بررسی با مقاله، در این. تاس ترفراهم

 .شده است ارائهشدن بیانیة گام دوم منظور تحقق و عملیاتی به  ایران قدرت یسا  نهیشیب

 

 مسئله بیان .1

الملل و ط بین، تأثیرات عمیقی بر رواب1007سپتامبر  77پایان جنگ سرد و وقایع متعاقب حادثة      

 میمفاه و ش د دگرگونشدت  به 1007سال  ا  پسقدرت  هایمؤلفهنظام حاکم بر جهان داشت. 
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 محیط به بخشی شکل اس اس ژئوپلیتیکی ائتلا  و ایدئولوژیکی تمایزهای نظامی، قدرت رئالیستی

های راس قدرتسبب ه رقی ب، هایقدرت گیریشکل پتانسیل اساس، این گرفت. بر قرار جدید امنیتی

ایران کشوری شد.  غرب آسیا مانند حساسی ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک مناطق در ژهیوبهبزرگ، 

 هر مانند ایران، ای. راهبردهای منطقهستغرب آسیا ةخواهان سهمی ا  توا ن قدرت در منطقو  تأثیرگذار

 اجتماعی، شرایط و بافت بستر، معلول بلکه گیرد،نمی شکلخلأ  در دیگر، سیاسی فرایند و پدیده

ژئوپلیتیکی  و جغرافیایی موقعیت نظر ا  کشور مااست.  خود خاص اقتصادی و جغرافیایی فرهنگی،

در سیر  که این کشور ایگونهبه  دهد؛می قرار تأثیر تحت را آن عملکردهای که های خالی داردویژگی

المللی نیز ن امر سبب شده تا تحولات بینتحولات راهبردی، بخش مؤثری ا  راهبردهای جهانی است و ای

 های راهبردی در سیاست خارجی این کشور بسیار مؤثر باشند.گیری بر رفتار و سمت

 در ایران اسلامی جمهوری موقعیت الملل وسیالیت در نظام بین دوران پیچیدة شرایط به توجه با     

 چیه هنو  اما یابد؛می اهمیت و موضوعیت رتقد یسا  نهیشیب برای ایران راهکارهای مطالعة منطقه،

 یسا نهیشیب برای ایران راهکارهای دلیل همین به است؛ نگرفته لورت  مینه این در علمی پژوهش

 راهکارهای نبودنمشخص  پژوهش این اللی مسئلة بنابراین است؛ مانده باقی ناشناخته قدرت

 .آسیاست غرب منطقة در ژئوپلیتیک گذار دوران در ایران اسلامی جمهوری قدرت یسا نهیشیب

 

 تحقیق ضرورت و اهمیت .2

 گذاران سیاست و مسئولان تردقیق شناخت موجب تواندمی آن نتایج این تحقیق اهمیت دارد؛  یرا     

 در ایران قدرت یسا نهیشیب راهکارهای شناسایی موجب همچنین. شود منطقه در تحولات به کشور

 ای ایران را بر اساس بیانیة گام دوم فراهم کرده است.بستر ارتقای قدرت منطقهشده و  آسیا غرب منطقة

 و ژئوپلیتیکی هایچالش و هاهزینه کاهش سبب ای ایرانمنطقه ی قدرتسا  نهیشیبة راهکارهای ارائ

 کند.شده و مسیر اعتلای ایران در منطقه را هموار می ایران برای ایمنطقه

 

 پژوهش شناسیروش .3

  اییقدرت  تحقق بیانیة گام دوم انقلاب اسلامی در حو ة راهکارهای شناخت تحقیق حاضر، هد      

 در ایران قدرت یسا  نهیشیب راهکارهای کهاست  نیا تحقیق سؤال. آسیاست غرب منطقة در ایران

 رسدیم نظر به که این استشده  مطرح فرضیة اند؟کدام آسیا غرب منطقة در کیتیژئوپل گذار دوران

 است:شامل موارد  یر  آسیا غرب منطقة در قدرت یسا نهیشیب برای ایران راهکارهای
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 منطقه؛ تحولات به نسبت راهبردی رویکرد . اتخاذ7

 ؛(مقاومت اتحاد به مقاومت محور ا  عبور) ایمنطقه سا ی. شبکه 1

 ای؛منطقه حامیان شبکة به فعال . دسترسی9

 قدرت. سا ی. درونی 4

 است. ای مینه -موردی و تولیفی آن انجام کاربردی و روش ا  نوع و متغیرهتک  پژوهش این     

لورت به تحلیل تجزیه و روش است. اینیز کتابخانه موضوع بررسی در اطلاعات گرد آوری ابزارهای

 دست و معتبر و مرتبط منابع و مدارک ا  است شده تلاش آن پایایی و روایی برای و بوده محتوا تحلیل

 نیا  مورد هایداده و است موضوع با مرتبط مدارک و اسناد همة تحقیق آماری جامعة. شود استفادهاول 

 شدند. تحلیل و تجزیه محتوا تحلیل کیفی روش به

 

 .مبانی نظری و ادبیات تحقیق4

 (انهیخاورم. غرب آسیا )4-1

 که شودمی گفته ایمنطقهبه  7خاورمیانهبریتانیکا،  و مدیا، اینکارتاویکی  یهاالمعار  دایره در     

 مرکز در جغرافیایی موقعیت لحاظ ا  و ردیگیم بردر  را فارسجیخل و مدیترانه دریای میان یهانیسر م

 ا  و اروپا به ترکیه کشور ناحیة ا  کهی طور به است؛ گرفته قرار آفریقا و آسیا اروپا، قارة سه تقاطع

  ندگی گوناگونی نژادی و فرهنگی هایگروه ناحیه، این در. است متصل آفریقا قاره به مصر سر مین

 (.701: 7933)نبوی، . کنندمی

 کلمه، الطلاحی این که کرد توجه نکته این به باید خاورمیانه واژة خاستگاه و الطلاح بررسی در     

 آن ا  یامقاله رد آلفرد ماهان میلادی 7301 سال در بار اولین برای که هاستیغرب سوی ا شده  وضع

. ابداع این (71: 7913 رضویان،) پذیرفت را آن متحد ملل سا مانم  7343 سال در و کرد استفاده

( شرق) خاور منطقة اروپاییان، و داشت قرار جهان قدرت مرکز در اروپا که است  مانی به مربوط الطلاح

 خاور به را آسیا قارة اساس همین بر و اندستهینگر اروپا به بودننزدیک  یا دور فاللة و جهت بر اساس را

 ترکیه،) نزدیک خاور کشورهای قرار گرفتن لحاظ ا  امرو  کردند، اما یگذارنام میانه و نزدیک دور،

 آنجا ا  .ستین رایج نزدیک خاور نام به چیزی خاورمیانه، قلمرو در( مصر و اردن فلسطین، لبنان، سوریه،

 تعداد و ترکیب جغرافیایی، قلمرو و دربارة محدوده است، فرهنگی اینطقهم بیانگر خاورمیانه الطلاح که

                                                                 
1. The Middle East 
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 ندارد، وجود کشورها ترکیب در منطقه این ا  ثابتی تعریف بنابراین دارد؛ وجودنظر  اختلا  آن کشورهای

 ترکیه، بحرین، ایران، عربی، متحدة امارات ا : اردن،اند عبارت منطقه این کشورهای یکل طور به اما

 به .و رژیم لهیونیستی فلسطین یمن، مصر، لبنان، کویت، قطر، عمان، سعودی، عربستان عراق، سوریه،

  ادهمحمدکنند )می  ندگی خاورمیانه قلمرو در  مین کرة جمعیت پنجم کی ا  بیش ترتیب، این

 (.83: 7931ابراهیمی و دیگران، 

 سوق و سیاسی مسائل و تاریخیگاه نظر ا  و است اسلام جهان مرکزی بخش غربی، جنوب آسیای     

 وجود نیز و آفریقا و آسیا اروپا، قارة سه میان در ناحیه این دارد. قرار گرفتن یاژهیو اهمیت یشیالج

ها قدرت ابر است تا موجب شده 7نفت عظیم ریذخا ا  آن یمندبهره و راهبردی یهاتنگه و رودها دریاها،

 و باشند سختی رقابت در یکدیگر با آن، بر سلطه و دسترسی برای لنعتی بزرگ کشورهای و

 (.709: 7933 دیگران، و پورآورند )احمدی پدید آن در را  یادی یهابحران وها کشمکش

 توانمی یسادگ به نفت لنعت به منطقه غرب آسیا کشورهای یمحصول تک و وابستگی به توجه با     

 حد چه تا وارد کنندگان همچنین و منطقه شورهایک برای نفت جریان و منطقه این امنیت که دریافت

 را جهان در ایمنطقه هیچ که شده تبدیل راهبردی کالایی به چگونه نفت و است حیاتی و اساسی

 دو با مجاورت لحاظ ا  خاورمیانه نظامی و راهبردی کرد. اهمیت مقایسه آن با نظر این ا  تواننمی

 و سیاه دریای خزر، دریای احمر، دریای مدیترانه، دریای انندم دریاهایی وجود و هند و اطلس اقیانوس

 وجود نکهیا بر علاوه است. بوده جهانی قدرت یهاکانون توجه مورد دیربا  ا  ،فارسجیخل همچنین

 تنگة ،(مصر در سرخ و مدیترانه دریاهای اتصال محل) سوئز کانال مانند راهبردی یهاتنگه وها کانال

 تنگة ،(ترکیه غرب شمال در) داردانل و بسفر یهاتنگه ،(عمان دریای و فارسجیلخ اتصال محل) هرمز

 دریای اتصالالطارق ) جبل تنگة و (عربستان غربی جنوب در عدن خلیج به سرخ دریای) المندبباب

 بر تسلط منظور، همین به است؛ کردهچندان  دو را غرب آسیا برجستة نقش ،(اطلس اقیانوس با مدیترانه

 مناطق میان در (.111: 7930)حاتمی،  .بوده است هاابرقدرت منا عات نیتریالل ا  یکی منطقه نای

 ا  یکی ژئواستراتژیکی، و یشیالج سوق لحاظ ا  هرمز تنگة و فارس جیخل آبراه ، غرب آسیا راهبردی

 فارس جیخل مریکایی،آ ماهان آلفرد دریا سالار نظریة به بنا و دنرویم شمار به جهان مهم نقطة چهارده

 است. جهان بر تسلط آن بر تسلط و آیدبه شمار می  مین هارتلند

                                                                 
 متعلق جهان نفتی ذخایردرلد  84 یعنی است؛ بشکه میلیارد 980 فارسیجخل حو ه کشورهایشده شناخته نفتی ذخایر .7

 خود به را جهان گا  ذخایر کل درلد 90 حدود حو ه این کشورهای همچنین. است فارسیجخل حو ةکشور هفت به

 اند.داده اختصاص
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 به 1007سپتامبر  77ا  فروپاشی شوروی و واقعة  ویژه پسبه اخیر، هایسال در منطقه غرب آسیا     

 و مرج هرج وضعیت با المللیبین  و ایمنطقه داخلی، شرایط ا  متأثر که است شده تبدیل ایمنطقه

 که آنجا ا . دانست منطقه بر حاکم آنارشیک وضعیت ا  یانمونه را آن توانمی که است مواجه یاگونه

 قدرت افزایش تکاپوی در امنیت تأمین برای ناگزیر به هایشدولت است، آنارشیک ای،منطقه سیستم

 خاطر خود بقای ا  وانندتمیشان قدرت به توسل با تنها هادولت خودیار، و آنارشیک سیستم یک در. هستند

 انجام بیرونیمتحدان  به پیوستن طریق ا  درونی، یا منابع به توسل با یا هادولت قدرت افزایش. شوندجمع 

 هادولت دیگر امنیت برای ناخواسته تبعاتی است ممکن قدرت افزایش برای دولت یک تلاش اما شود،می

 آنارشیک، شرایط بر علاوه. شوند مطمئن یکدیگر مقالد و نیات ا  توانندنمی هرگز هادولت و باشد داشته

 برای مکانی به نفتی، و معدنی عمدة منابع و ذخایر وجود همچنین و ژئوپلیتیک موقعیت دلیلبه  خاورمیانه

 سطح در چه ،هاقدرت ا کدام  هر که است شده تبدیل ایمنطقه و جهانی هایقدرت رقابت و منا عه

 که کنند یده سا مان ایگونهبه  را با ی قواعد و محیط کنندمی تلاش الملل،ینب سطح در چه و منطقه

 (.718 -711: 7939 منصوریان، و پوراحمدی) کنند تأمین را خود حداکثری منافع

 جدید سرد جنگ ژئوپلیتیک گفتمان. 4-2

مقاوم ت و  کژئوپلیتی  ی،طیمح ستی  ژئوپلیتیک ژئواکونومی، جهانی، نوین نظ م ژئوپلیتی ک     

در معنای متعار ، جنگ  هستند. گذار دورة ی ژئوپلیتیکهاگفتمان جنگ سرد جدید خرده ژئوپلیتی ک

، شوروی و متحده الاتیاروابط ها در ها و رقابتها، کشمکشا  تنش یاسرد الطلاحی است که به دوره

شود که ه میگفتبه وضعیتی  سرد گجن .شدیماطلاق  7330-7340ی هادههدر طول  آنها مانانیپ هم

یر ا  غو حتی نظامی خود را  ینظام تدابیر سیاسی، اقتصادی، روانی، شبه ةن دو طر  درگیر همآدر 

 دنریگین طر  مقابل به کار مشتگذا ملی و ناکام یهایابی به هد  مداوم برای دست ةجنگ مسلحان

 (.700: 7934واعظی، )

 ژئوپلیتیک یهاگفتمان با تفاوت با وجود که مواجه است لیتیکژئوپ ا  جدیدی با شکل جهان اکنون     

 این ا  ترکیبیلورت به ژئوپلیتیکی، گذار دورة یهاگفتمان سایر و جدید سرد جنگ استعماری،

 جنگ آغا  را شرایط این (. بسیاری1: 7930و محمدی، راهیمی با) است شده ظاهر هاهینظر و هادگاهید

چند  جهان یسو بهالملل بین نظام حرکت حال عین در و متفاوت یارهاییمع با البته جدید، سردی

 است گرفته خود به یکم را و بیست قرن چهرة و رنگ که جنگی کنند؛می ار یابی چند مرکزی یا قطبی

 (.https://www.farsnews.com/news/13931012000726،7939، )حمید نیکو
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 دسته دو ماهوی، نظر ا  شود،می نامیده جدید سرد جنگ ژئوپلیتیک مشخص،طور به که گفتمان این     

 ژئوپلیتیک ا  را گراتمدن ایدئولوژی بر مبتنی هاییدگاهد و جغرافیای حقایق بر مبتنی هایدیدگاه ا 

 و جدید سرد جنگ ژئوپلیتیک ا  را ایدئولوژیک هاییریگ جبهه و نفوذ سد سیاست استعماری،

 .است داده جای خود در را گذار دورة ژئوپلیتیک هاییشهاند ا  را ئواکونومیژ و جهانی نوین نظم رویکردهای

. دارد نییتب تیقابل یکیتیژئوپل یدئولوژیا حس ب بر  دیجد س رد جن گ  کیتیژئوپل ،یماهو نظر ا      

 در است؛ متفاوت سرد جن گ دوران تیوض ع ب ا آشکار ایهگون به یدئولوژیا و کیتیژئوپل انیمرابطة 

ابر  دو ژئوپلیتیکی موقعیت بهبود در راستای س رد جن گ دوران در ای دئولوژیکی یهارقابت که یحال

 ق رار غ رب ایدئولوژیکی اهدا  خدمت در ژئوپلیتی ک، کاملا  در حال حاضر ام ا داش ت، ق رار قدرت

محور  یک حول نیز جدید سرد جنگ کلاسیک، سرد جنگ وضعیت مانند دیگر س وی ا . اس ت گرفت ه

 شده تعریف هارتلند ا  بخش ی پیش ین، وضعیت همچون نیز محور است. این وقوعدر حال  یکیتیژئوپل

 به فارسجیخل سوی ا  جهانی تحولات ریبر س تأکی د با فارسجیخل   خزر محور. است مکیندر اندیشة در

 بر مبنای یریگشکل حال در یالملل نیب نظام در ژئوپلیتیکی تغیی رات مح ور خ زر و دری ای یسو

 میان ارتباط. شودمیمشاهده نیز  در حال حاضر آن گیریشکل هاینشانه که اس ت ن وینی س رد جنگ

 فراوانی راهبردی اهمیت ا  خزر دریای حو ة و فارسجیخل یعنی جهان، انرژی و ژئوپلیتی ک ک انون دو

 نیب نظام تحولات اس اس ک انون نیز دو  نای ارتب اطی محورهای بر تسلط برای رقابت است. برخوردار

 (.1: 7930و محمدی، راهیمی باداد ) خواهد تشکیل گیری راشکل حال در الملل

 های ژئوپلیتیکی ایران. مزیت4-3

کشورها در طول  مان و تحت تأثیر  یتیکیاست. موقعیت ژئوپل ریپذ تیک، ا  مفاهیم تحولیژئوپل     

این تغییرات  که کندیالمللی تغییر م ای و بینها، تحولات منطقهانقلاب ها،جنگ مانندعوامل گوناگونی 

 مهمی لیالمللی کشورها عام ای و بینتیکی در افزایش یا کاهش قدرت، نقش و موقعیت منطقهیژئوپل

کشوری ویژه است. وسعت، شرایط اقلیمی، وضعیت ، لحاظ موقعیت جغرافیایی و راهبردی ا ایران،  .است

المللی ملی و بین یهایبند تیاولو و راهبردها اتخاذ در کننده نییتع نقشی ایران همسایگان و طبیعی

-ای آسیای مرکزیمنطقه ستمیرسیجزء معدود کشورهایی است که در چهار   کشور ماداشته است. 

ی اژهیموقعیت راهبردی و ا ، شرق مدیترانه و آسیای جنوب غربی قرار گرفته و فارسجیقفقا ، خل

به تولیف موقعیت و نقش  را تیکیعلم ژئوپل پردا ان هیهمین موقعیت جغرافیایی نظر کهاست برخوردار 

 .سوق داده استایران 
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شمال را جزء هارتلند سمت  ا  ارتفاعات البر  به است. وی ایران را به دو بخش تقسیم کرده« مکیندر»    

ماهان در  (.710: 7304)مکیندر؛ داند اخلی می)قلب  مین( و ا  البر  به سمت جنوب را جزء هلال د

 یبرقدرت  دسترسی یرقدرت دریایی خود، برای ایران موقعیت گذرگاهی قائل بود که در مس ةنظری

 نظریة (. در703: 7938گودر ی و محمد  اده ابراهیمی، ) دارد قرار جهان یهاانوسیاق به( روسیه)

 قرار بحری و بری قدرت دو رقابت موضوع دلیل، همین به و است ریملند ا  مهمی بخش ایران اسپایکمن،

 (.49: 7344اسپایکمن، ) است گرفته

 
 رانیا تیبا محور یانرژ کیتی. هارتلند ژئوپل1 نقشة

 

ساختار  ةدر نظری، اما است نهیقریکه ب کندیعنصری یاد م راایران  ،سیستمی خود ةکوهن در نظری     

ة تواند منشأ تحول باشد. در نظریکه می داندیخاورمیانه م ةهم منطقتیک جهان، ایران را بخش میژئوپل

تمدن  یهاهیتواند پاهانتینگتون، ایران مرکز تمدن اسلامی است که در اتحاد با تمدن کنفوسیوسی می

تحرک و پویایی جهان  ةایران سرچشم ،دیدگاه توال ا . داندمی ةقبل را. فولر ایران کندغرب را متزلزل 

گذار در جهان اسلام و آسیای مرکزی  تأثیر و عامل مهم ،و جهان اسلام است و ا  دیدگاه اریک ریترتشیع 

 (.703: 7938د )گودر ی و محمد  اده ابراهیمی، باقی خواهد مان

 ،فارسجیخلحو ة های کشورجنوب و مر  مشترک با  در ساحلی نوار کیلومتر هزار 1 ایران با داشتن     

 عربستان ا  پس نفتی کشور دومین همچنین .دارد دنیا گوناگون نقاط به انرژی انتقال در فراوانی توانایی

 معدنی منابع و یوماوران منابع داشتن با ا  سوی دیگر، دارد. را اول مقام منطقه در گا  ذخایر نظرا   است و

 است. فارسجیخل در معدنی منابع و هیدروکربنی ذخایر نظر ا  اول دیگر، قدرت
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، ، علاوه بر ذخایر ن ت و گا راهبردیو  یشیالجدلیل داشتن موقعیت ممتا  سوق به ایران     

سیاست  .را نیز داردکننده  انتقال نفت و گا  ا  کشورهای لادرکننده به کشورهای مصر  یهابهترین راه

ران باید با ای ایی قدرت منطقهسا  نهیشیب برای عملیاتی یزیربرنامهمرکز  عنوان بهخارجی ایران 

 بالا اسناد ی اثر گذار در آن، ا  قبیلهامؤلفههای دورة گذار ژئوپلیتیکی و نیز استفاده ا  ی فرلتریگبهره

ای ایران اقدام ی قدرت منطقهسا نهیشیبالمللی به بین  و ایمنطقه شرایط ا  دقیق یهابرداشت ی ودست

 کند.

 تیکیهای ایران در دوران گذار ژئوپلی. فرصت4-4

  ندگی تاریخ طول در پویایی این پویا دارد. در نتیجة و دیالکتیک ماهیتی جهانی، ژئوپلیتیکی نظام     

 ا  جدیدی ساختار جهانی، ژئوپلیتیک بنیادین و تحولات مختلف  مانی هایدوره در بشر اجتماعی و سیاسی

 با را نوینی جهانی پلیتیکیژئو نظام و گرفته دست در را قدرت چرخة جدید، اینقشه و آرایش با قدرت

 پایانی دهة ا  ژئوپلیتیکی جدید گذار . دورة(788: 7931 پور پویان، حسیناند )داده جدید شکل فرمولی

 سر به ژئوپلیتیکی سیالیت نوعی یا ی،ثباتیب مرحلة نیز در جهان دارد. ادامه همچنان و شده آغا  بیستم قرن

 بر منسجم نداشتن کنترل آن، ضعف یا مدیریت نبود ناامنی، ی،نظمیب ژئوپلیتیکی، گذار دورة در. بردیم

 گسترش مدعی یهاقدرت شدید رقابت ناپایدار، یهاائتلا  نظامی، تجاو  جهانی، یا یامنطقه فرایندهای

 گراییتیهو ی،المللنیب و ملی تروریسم قدرت، نداشتنتوا ن  جدید، با یگران رشد و ظهور نفوذ، حو ة

 .(7: 7933نیا،  حافظ) ابدییم گسترش و توسعه آن مانند و قومی ملی، ی،اطقهمن محلی،

 . ژئوپلیتیک جدید ایران4-4-1

 ا  سه امتیا  ژئوپلیتیکی مهم در دورة گذار ژئوپلیتیکی برخوردار است: رانیا های گوناگون،با توجه به دیدگاه

 . ا  شمال به موقعیت بری اوراسیا متصل است؛7

 و دریای عمان، موقعیت بحری خوبی دارد؛ فارسجیخللیل داشتن سواحل طولانی در د . به1

 . دارای موقعیت گذرگاهی ا  لحاظ در اختیار داشتن تنگة هرمز است.9

الملل سبب ی روابط و سیاست بینهاعرلهی بنیادین در هایدگرگونو  7330تحولات جهانی در دهة 

عظیم انرژی در داخل و  منابع ی وسیع و متمایز ایران وایجغراف است. افزایش اهمیت ژئوپلیتیکی ایران شده

منحصر  تیموقع ایدئولوژیکی، عمق و گستردگی حو ة نفوذ فرهنگی، انسجامهمچنین  اطرا  آن،

های ای و سایر مزایای نسبی، ا  جمله ویژگیژئوپلیتیکی با تأثیرات متقابل راهبردی بر تحولات منطقه

 ایران در فضای جهانی است که به آن قدرت با یگری و رقابت بخشیده است.شاخص ژئوپلیتیکی 
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 ی جغرافیایی شیعههاتیظرف .4-4-2

و بحرین با اکثریت جمعیت شیعه، ارتباط با شیعیان  عراق پیوستگی سر مینی میان شیعیان ایران،

قدرت شیعة عراق  شدن لیتبدی همسایه و کشورهای شیعه در هاتیاقلو سایر  لبنان ،پاکستان افغانستان،

ة روشنی را برای تقویت ژئوپلیتیک شیعه در ندیآ ی آمریکایی ا  تهدید به فرلت،روهاینپس ا  خروج 

در حو ة  (. حجم عظیمی ا  ذخایر انرژی منطقة غرب آسیا18: 7938روستایی، ) دهدمنطقه نوید می

ی هاجنبشو  هاحرکتهانی به انرژی و نیز موضوع با توجه به نیا  ج نیا ژئوپلیتیکی شیعه قرار دارد که

شود. ی غیر دموکراتیک منطقه، سبب حساسیت بالای این موضوع میهاحکومتسیاسی مردم علیه 

المندب و داشتن اکثریت مذهب  یدی و شافعی معارض تحولات یمن با موقعیت گذرگاهی در تنگة باب 

های نظام سلطه در منطقه هستند. ری سیاستست که مقتدرترین مجهایسعودعربستان، فشار جدی بر 

 ا  ی درونی،دهایتهدویژه اینکه عربستان علاوه بر باشد؛ به  رگذاریتأثتواند بر معادلات کلان منطقه این امر می

 (.13: 7934افشردی و اکبری، ) ی دموکراتیک در جهان اسلام متأثر خواهد شدهاحکومتی ریگشکل

ی دیگر ابزارهاها و گران نیز ا  فرلتمختلف و ایستادگی در مقابل سلطهی هاحو هپیشرفت ایران در      

ی جغرافیایی شیعه ا  هاتیظرفدر این میان،  توسعة ژئوپلیتیک شیعه ا  لحاظ جغرافیایی است.

با برو  المندب و مدیترانه رو به گسترش و توسعه خواهد بود.  باب به سمت دریای سرخ، فارسجیخل

ای خود را در قالب گفتمان مقاومت افزایش دهد و ه، ایران توانست نفوذ منطقهتحولات در منطق

 .بکشاند چالشای مورد نظر خود را به های آمریکا و رژیم لهیونیستی برای با ترسیم نظم منطقهطرح

 
 انهیخاورم یمذهب تی. وضع1 ینفوگرافیا



 سعید حسن خانی ؛ ...بیانیة گام دوم حقق راهکارهای ت          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

133 

 

 . جبهة مقاومت4-4-3

ی در ابعاد مفهومی و جغرافیایی در دورة گذار اگستردهآمد و ی کارابزارهاانقلاب اسلامی ایران ا       

های وجود دارد. یکی ا  مؤلفه هایتوانمندژئوپلیتیکی برخوردار است که کمتر با یگری در منطقه با این 

ای ایران جبهة مقاومت است که در ژئوپلیتیک شیعه موجب تولید ی قدرت منطقهسا نهیشیبمؤثر در 

شود و قدرت ساختاری ایران را ارتقا و آفند راهبردی و توسعة نفوذ انقلاب اسلامی می قدرت با دارندگی

دهد. جبهة مقاومت متشکل ا  ایران، عراق، سوریه، لبنان و احزاب حماس و جهاد اسلامی در فلسطین می

جدی مواجه  قرار دادن رژیم لهیونیستی، منافع آمریکا و غرب را در منطقه با چالشی فشار تحتعلاوه بر 

ی اخیر شاهد تقویت و هاسالگیری جبهة مقاومت، در  مانی طولانی ا  شکل گذشت باکرده است. 

 (.87: 7934)افشردی و اکبری، میابودهعربی -در برابر جبهة متحد غربی توسعة این جبهه

 . بیداری اسلامی4-4-4

 77در نیز  مبارکعربستان آغا  شد.  با فرار بن علی ا  تونس به 1077بیداری اسلامی در اوایل سال      

قدرت را تسلیم کرد. در لیبی مردم پس ا  هشت ماه  رو  اعتراض در مصر، 73، پس ا  1077فوریة 

ی مردمی شکل گرفت که هاحرکت زینمقاومت و درگیری به پیرو ی رسیدند. در یمن و بحرین 

ی اخیر رهبری مصر و قدرت لدام را هادههریاض در طول : »سدینویماسپیندل  همچنان ادامه دارد.

با حملة آمریکا به عراق و  1009. بخشی ا  این دیوار سال دیدیمکلیدی بر سر راه نفوذ ایران  زیر خاک

خود را  اکنون هم هایسعودا  دست دادن مبارک بدین معناست که  جهینت در. ختیفرورسرنگونی لدام 

موضع ایران  هاانقلاب(. در این 10: 1077)اسپیندل، « نندیبیمدر منطقه  مانده یباقآخرین غول سنی 

در چند دهة اخیر که مقام معظم  گرااسلامی هاجنبشپایگاه شیعیان منطقه و حامی اللی  عنوان به

بود. با ا  میان رفتن دو سد  هاحرکتخواند، هم سو با این « بیداری اسلامی»را  هاحرکترهبری این 

بیش ا  هر  مان دیگری فرلت یافت تا بدون  رانیا یکا، یعنی لدام و مبارک،سنی مورد حمایت آمر

 .(91ی قبلی به بسط نفوذ خود در منطقه بپردا د )همان: هادغدغه

 یامنطقه یهاطیمح در کنش جدید فضای . ایجاد4-4-5

سوب های بار  آن محا  ویژگی یقطب رخلا  دوران جنگ سرد که تمرکز قدرت در قالب نظم دوب     

یا  یقطب جا که ا  نظم چندآنالملل با پراکندگی قدرت مواجه است؛ تا نظام بین ،، در فضای کنونیشدیم

 ایجاد والملل بین نظم شدن الیس قدرت، پراکندگی این تأثیر. دیآیم میان به سخن قطبی حتی نظم غیر

 عموما  ) سنتی بزرگ هایرتقد ةاراد و توانواقع  . دراست یامنطقه یهاطیمح در کنش جدید فضای
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 حضور غیر بابیشتر مایل هستند  که ینحو به یافته است؛ کاهش مناطق در مستقیم درگیری برای( غربی

 های نوایفای نقش کنند. به همین نسبت، قدرت یاقوای سیال منطقه ةبه موا ن یده مستقیم و جهت

در فضای جدید کنش، قدرت و نفوذ خود  کوشندیم که اندشده لیبه با یگرانی فعال تبد، ایظهور و منطقه

 ای ایران به دو مسئلة کلیدی توجه کرده است:د. بر این اساس راهبردهای منطقهرا ارتقا بخشن

 ای خود در منطقه غرب آسیا در چارچوب منطق ژئوپلیتیک؛ارتقای قدرت منطقه .7

آسیا در مفهوم کلی خود با افزایش جایگاه خود در میانة دو منطقه با دو منطق متفاوت؛  .1

 با منطق ژئوپلیتیکی. منطق ژئواکونومیکی و غرب آسیا

است، ار یابی عقلانی رفتار رقیب و  گذار ریتأث غرب آسیادر های ایران سیاستبر مهمی که عامل      

 در مقایسه باو ن و مقدار تأثیرگذاری بارة در منطقه غرب آسیاکدام ا  کشورهای  بررسی میزان قدرت هر

همتایان خود است. رقابت کشورهای منطقه با یکدیگر لزوما  به موارد ایدئولوژیک و ار شی محدود 

، به گذار در منطقه های تأثیرا  قدرتیک  بلکه در کنار آن، منافع ملی و امنیت ملی که هر ،شودنمی

 لالحی و)ه است گسترش رقابت میان آنها شد، سبب اندایران و عربستان برای خود تعریف کردهویژه 

 (.33: 7938 ارع، 

به ماهیت  تنها غرب آسیا ةمیرشایمر معتقد است، رقابت ایران با ترکیه و عربستان در منطق     

، بلکه به منافع و امنیت ملی ایران برای حفظ جایگاه و قدرت خود در گرددیایدئولوژیک ایران برنم

یر کنند، سیاست فوق ا  سوی ایران، در نخبگان سیاسی در ایران تغی حتی اگر .منطقه مرتبط است

 (.7938ه تداوم خواهد داشت )میرشایمر، قسیاست خارجی ایران در منط

ه با تأکید بر سود و  یان و بررسی میزان قدرت رقیب در منطقه تلاش منطق در تأثیر گذار با یگران     

دیگر را کاهش دهند. در همین یکای نفوذ منطقه ای و برونهای منطقهاتحاد و ائتلا  کمکبه کنند می

که ایران قصد تغییر موا نه را به نفع ند در واکنش به رفتار ایران در منطقه معتقدهای رقیب راستا، کشور

چه بیشتر بر کشورهای  در منطقه، نفوذ خود را هر قدرت خویشگسترش  باکند تلاش می و خود دارد

 لالحی و)سوریه و لبنان را به خود وابسته کند و سیستم امنیتی کشورهای عراق،  دهدمنطقه گسترش 

 (.33: 7938 ارع، 

 

 ایقدرت منطقه -5

در تشریح  الملل است. مطهر نیامفهوم دانش روابط بین نیتریچالشو  نیتریاساستردید قدرت بی     

 بهه الملل است که نة نظام بینوارة اللی و روح جاری در اندام جوهرقدرت : »دیگویمفهوم قدرت م
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(. در 113: 7913)مطهر نیا، « الملل و گویای نظمی مشخص استة روابط بینمشخصویژگی  عنوان

نوعی  ةذات و جوهر گفت، توانیم ؛ بنابراینبا یگران گریزی نیست میان یارابطه تصور ا تعریف قدرت 

ایدئولوژی است ا : عبارت  ترین عنالر قدرتمهم ت.تحمیل اراده همواره در بطن مفهوم قدرت مستتر اس

 ییایجغراف(، وضعیت 3: 7939، قوام))عنصر مؤثر در افزایش روحیة ملی و تجهیز منابع و امکانات( 

، ، عامل انسانی )جمعیت(شامل آب و هوا، اقلیم، منابع طبیعی، وسعت خاک و موقعیت سر مینی)

 ی اطلاعاتی(هاشبکهتشدید  ها وفراتکنولوژیعنصر جدید در دورة ) یفناور (،روحیة ملی ها وویژگی

(. 39: 7914 ،نیا فر ین) (حدود استفاده ا  عوامل قدرتدة کنننیی)تع رهبری ( و100: 7938 ،وحیدی)

الملل مفهوم قدرت، به الملل فهم متعار  ا  رشتة روابط بینبا وجود ساختار آنارشیک در سیستم بین

(. امرو ه، منطق مبار ه 71: 7917گالبرایت، ) رده استیی پیوند خوگرا واقعتنگاتنگ با نظریة  ایگونه

 سطح مناطق بسیار آشکار است هاتفاوتالملل و مناطق تغییر کرده و در این برای قدرت، در سطح بین

 (.31: 7931نای، )

 منطقه یکی ا  مفاهیم کلیدی و محوری در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک است. این مفهوم، به      

شود که پیوستگی جغرافیایی و عنالر مشترک طبیعی اطلاق می جوار همملی و کشورهای ی فراهامحدوده

(. نظم و منطق حاکم بر 731: 7937)مجتهد  اده،  شوندیمیا انسانی دارند و ا  مناطق پیرامون متمایز 

یک و ل) شدت تحت تأثیر آن استبه  بلکه الملل جدا نیست،مناطق ا  نظم و منطق حاکم بر نظام بین

ی مطرح شد. در نظام دوقطبای مفهومی است که پس ا  پایان نظام منطقه قدرت .(738: 7937مورگان، 

 ای با یگرانی هستند که جایگاه و کارکردشان اهمیت فراوانی دارد.ی منطقههاقدرتجهانی،  مراتب سلسله

همچنین ممکن  .وندشیمای تعریف ی امنیتی منطقههامجموعهای، در ساختار های منطقهقدرت     

رسد ا  لحاظ ی قدرت چندان مناسبی نباشند، اما به نظر میافزار سختاست دارای منابع مادی و ابعاد 

 (.139 :7934)نصری،  و موقعیت جغرافیایی، وضعیتی مساعد دارند دارشهیری هاسنتالالت تاریخی، 

توان به چیس، که ا  آن جمله می اندگفتهای سخن اندیشمندان متعددی دربارة متغیرهایی قدرت منطقه

توان این موارد  یر استنتاج کرد: می آنهاهیل، کندی، شومن، شرم و فلمس اشاره کرد که ا  امتزاج آرای 

 ریتأثای، منابع قدرت، ارتباط متقابل، نفوذ و ساختار سا ی منطقه ای،سرحدات، ادعای رهبری منطقه

خلوت را  نقش حیاط منطقه ای،های منطقهبرای قدرت ای.و پذیرش قدرت منطقه یای منطقهگذار

شان در معرض و موقعیت قدرت در غیر این لورت، مهم است. آنهانظم و امنیت  حفظ رو نیا  ادارد؛ 

 تهدیدات جدی قرار خواهد گرفت.
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 ایمنطقهسازی  قدرت. بیانیة گام دوم و 5-1

 ،یا   ندگ یدیبه فصل جد یاسلام یو ورود جمهور یمانقلاب اسلا یرو یسالرو  پ نیمناسبت چهلم به

شکن مردم در  با تشکر ا  حضور سرافرا انه و دشمن یمهم و راهبرد یاهیانیدر ب رهبر معظم انقلاب

 ةکنند رهیافتخار چهل سال گذشته و برکات خ پر ریمس یهایژگیو نییبهمن، به تب 11 ییمایراهپ

 واقع دیبر ام دیبا تأک . همچنینملت پرداختند ةستیشا گاهیبه جا زیزع رانیدر رساندن ا یانقلاب اسلام

ها، خطاب به جوانان و آرمانسوی  جوانان در برداشتن گام بزرگ دوم به لیبدیو نقش ب ندهیبه آ نانهیب

 .کردند انیب یفصل اساس سر هفتجهاد بزرگ را در  نیمقتدر، الزامات ا رانیا سا ان ندهیآ

در  رانیاست. راهبرد ا راهبردیگسترش عمق  رانیا یانقلاب اسلام یرین دستاوردهاتا  مهم یکی     

محور  لیتوانسته است با تشک رانیمقاومت بوده است. ا یهاگروه تیخود، تقو راهبردیعمق  شیافزا

 آنشدن  کیو ا  نزد کرده ریخود درگ یمر ها یلومتریک 7100مقاومت، رژیم لهیونیستی را در حدود 

با عراق و افغانستان  یتیامن ینظام ةگسترد یهایهمکار جادیبا ا همچنین. کند یریک خود جلوگبه خا

با وقوع انقلاب  7911که در سال  یتوان خود افزوده است. ا   مان نیبه ا ن،یلات یکایآمر یو کشورها

نفوذ  یها هتاکنون حو ،گرفت شیتعهد مثبت را در پ نبود استیا  بلوک غرب جدا و س رانیا ،یاسلام

 رانیا یتیامن طیکه مح ، غرب آسیاو  فارسجیاست. در خل گسترش یافتهتهران در نقاط مختلف جهان 

حضور فعال و مثبت، توانسته است خود را  راهبردگذشته، با اتخاذ  ةده کیدر  رانیا د،نشویمحسوب م

 شده،ی زیربرنامه یهااستینا بر سب زین گرید مناطقکند. در  یمهم و تأثیرگذار معرف یگریعنوان با  به

 قبل ا  انقلاب قابل در مقایسه با کشورمان راهبردیواقع اکنون عمق  فعال داشته است. در یحضور رانیا

 .گسترش دهد اریتوانسته است آن را بس رانینبوده و ا سهیمقا

داشته است.  یحسوسکاملا  م شرفتیسال گذشته پ 40در  زین رانیای ااقتدار منطقه ن،یبر ا علاوه     

 رانیبدون مشارکت ارا  ایدر غرب آس یامسئله چیامرو ه ه ،کردند دیطور که رهبر معظم انقلاب تأکهمان

 تیرژیم لهیونیستی و تقو یبه مر ها رانیطرفدار ا یروهاین دنیرس نی. علاوه بر اتوان رفع کردنمی

 ا  یاسابقهیتا رژیم لهیونیستی هراس بشده است  سبب نیمقاومت فلسط یهاالله لبنان و گروه حزب

گرفتار کرده  یتیرژیم لهیونیستی را در هراس امن ران،یای اواقع اقتدار منطقه داشته باشد. در رانیا

های مقتدر، امرو  هم مانند آغا  انقلاب با چالش رانیا»آمده است:  یراهبرد یةانیب نیا  ا یدر بخش .است

کردن دست  بر سر کوتاه کای. اگر آن رو  چالش با آمرداراکاملا  معن یتفاوت اما با ،روستمستکبران روبه

بود، امرو  چالش  یجاسوس ةلان دنکر رسوا ایدر تهران  یستیونیله میسفارت رژ یلیتعط ای گانهیعمّال ب

 ةا  منط کایبساط نفوذ نامشروع آمر دنیو برچ یستیونیله میرژ یمقتدر در مر ها رانیبر سر حضور ا
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دفاع  ی،اشغال یهانیدر قلب سر م ینیا  مبار ات مجاهدان فلسط یاسلام یجمهور تیحما ،ایغرب آس

ا   یریمنطقه است. اگر آن رو ، مشکل غرب جلوگ نیا راسرالله و مقاومت در سا  پرچم برافراشته حزب

به  یرانیا ةشرفتیپ یهاا  انتقال سلاح یریامرو  مشکل او جلوگ بود، رانیا یبرا ییابتدا حاتیتسل دیخر

و  مایبا چند هواپ ایفروخته  خود یرانیآن بود که با چند ا کایمقاومت است. اگر آن رو  گمان آمر یروهاین

با  یتیو امن یاسیس ةمقابل یامرو  برا د،یفائق آ رانیت الو م یخواهد توانست بر نظام اسلام دبالگر

و البته با  هم  ندیبیمرعوب م ایها دولت معاند رگ ا  دهائتلا  بز کیخود را محتاج به  ،یاسلام یجمهور

در  رانیملت ا ةستیو شا یمتعال یگاهیبه برکت انقلاب، اکنون در جا رانی. اخوردیشکست م ییارویدر رو

 .«است شیخو یدشوار در مسائل اساس یهاگردنه یکرده ا  بس و عبور انیچشم جهان

 

 ای ایران در غرب آسیاقهی قدرت منطسازهنیشیب. راهکارهای 6

 . اتخاذ رویکرد راهبردی به تحولات منطقه6-1

ابزارهای قدرت ملی، خواهان  همهبا یگران با  ةهمی که در شرایط در دوران گذار ژئوپلیتیکی و     

 هایظرفیت با ایمنطقه قدرتعنوان  به ایران ،افزایش نقش و نفوذ خود بر مبنای مهار و نفوذ هستند

 یرگذاریتأث برای المللبین روابط یهایدگرگون ا  باید تلاش کند المللیبین یهاعرله در یبا یگر مؤثر

های دورة ها و مزیتبا برخورداری ا  فرلت کشور ما. ژئوپلیتیکی منطقه بهره ببرد ساختارهای و روابط بر

 جامع بد که راهبردیی قدرت خود در منطقه دست یاسا نهیشیبتواند به گذار ژئوپلیتیکی در لورتی می

 نیا نام دارد. ژئوپلیتیک کند که راهبرد تدوین و طراحی یکیتیژئوپل و جغرافیایی یهاتیواقع بر متکی و

 است؛ قدرت مولد جغرافیایی یهاتیواقع بر مبتنی راهبردی نگرش با عملیاتی ینگر جامع یک راهبرد

 هد  با ممکن سطح بالاترین در و هزینه حداقل با را قدرت یهالحنه به ورود بستر کهی نحو به

 یزیر طرح این یهاتیاولو ترین. مهمکندمی فراهم کشور ةجانب همه منافع بهینة نیتأم و با نمایی

 که باید به آنها توجه کرد، عبارت است ا : راهبردی

 جهانی؛ ای ونطقهم تحولات بر آگاهی با پایدار امنیت و ثبات حفظ برایمدت  بلند اندا یچشم . ترسیم7

 تقابل در خارجی و داخلی هایچالش و تهدیدها درک برای متناسب هایسیاست تدوین و . شناسایی1

 خارجی؛ مسائل بحرانی یهاجلوه با

 کشور؛ جانبةهمه  منافع با منطبق المللیبین و ملی اقتدار . تحقق9

و  )آذرشب کشور سیاسی حاکمیت روی پیش هایچالش و تهدیدها تعدیل و با نمایی برای . تلاش4

 (.711: 7938، منیؤم

http://ensani.ir/fa/article/author/189366


 ـــــ ــــــــــــــــــــــــــ3000 تابستان، 31، پیاپی 2 شماره، پنجم؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسی

 

133 

 

 عبور از محور مقاومت به اتحاد مقاومت()ای ی منطقهسازشبکه. راهکار 6-2

همچنین  .ودش تبدیلدر منطقه قدرت  کانون به تواندمی مرکزی استثنایی موقعیت ا  استفاده با ایران     

ی ا  شرایط دورة گذار ژئوپلیتیکی، حو ة قدرت خود را در منطقه گسترش دهد. مندبهرهباید تلاش کند با 

 باید مدنظر قرار دهد: را محوری واقعیت سه خود کلان و ملی راهبرد تنظیم و تهیه اساس، در این بر

 پیرامون؛ تهدیدهای . تراکم7

 ناپذیر؛کنترل  مر های .1

 المللی.بین  حمایتی چتر تن. نداش9

 
 خاورمیانه در ایران راهبردی جایگاه. 2 نقشة

 

نفوذ و  ةاعمال قدرت، به گسترش حو  یهاتیبراساس ظرف ،المللروابط بین ةکشورها در عرل     

تیک حساس یژئوپل یهامند هستند. ا  جمله حو هایش نقش در منطقه یا مناطق پیرامونی خود علاقهزاف

 ةبا داشتن نقش محوری در گسترتواند میایران رو ؛ ا  این ستمنطقة غرب آسیاان، پیرامون ایر

خواهی و گسترش  نقش بسزایی در قلمرومنطقه،  در این نینش عهیش یهانیجغرافیایی شیعیان و سر م

طقی ماورای مر های خود و مناسوی  باید به کشور ما نگرشی، توجهای ایفا کند. پیرو چنین علایق منطقه

لحاظ کمی و موقعیت  ا ا  جمعیت شیعه،  فراوانیمعطو  شود که با داشتن درلد  غرب آسیاا  

تواند ایران را چنین موقعیتی می شکبیتیک ا  نظر کیفی در منطقه ا  جایگاه ممتا ی برخوردارند. یژئوپل
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در موقعیت  ای یاری و آن رانیل به اهدا  راهبردی و ارتقای قدرت منطقه ،مناسب یبردار در بهره

 (.111 :7930حاتمی، ) دهدرهبری قرار 

 با ی در یابرجسته نقش ایران، تا شد سبب غرب آسیای دورة گذار ژئوپلیتیکی در هاسال تحولات     

 در آنها مؤثر حضور و راقع در ایران نفوذ تحت شیعی احزاب یابی قدرت. آورد دست به منطقه سیاست

 و با سا ی نظامی، -سیاسی لحاظ ا  لبنان در الله حزب اختیار و نفوذ ةدامن گسترش قدرت، ساخت

و  سوریه در رگذاریتأث و مستشاری حضور بحرین، در الوفاق جنبش تقویت یمن، در هایحوث سامان دهی

 جایگاه سبب شده است تا ،دهندیم نسبت کشورمان به را خود فکری مرجع که ییهاگروه تحرک نیز

 .شود تقویت شدت به ایمنطقه نفوذ لحاظ ا  عربستان و کویت در ایران

ترین آثار نفوذ ایران برای ارتقای نقش بیشتر خود در منطقه، افزایش موقعیت خویش در یکی ا  مهم     

ایران  گرا،برون سا یا نه مو الگوی در .استی تحت عنوان محور مقاومت سا  ائتلا با  غرب آسیامنطقه 

بخشی شکلپردا د )ب سا یموا نه  و اتحاد سا ی سا ی،ائتلا   به گراییچند جانبه  راهبرد اتخاذ با باید

در تجزیه و  شده شناختهیی اهواژهبه اتحاد مقاومت(. واژة مقاومت و جبهة مقاومت، در منطقة غرب 

و  هاگروهی ا  امجموعهائل منطقه هستند. محور مقاومت که مس والملل ی مربوط به روابط بینهالیتحل

دهد که معادلات منطقة می نشان ،ردیگیم برکشورها را ا  لبنان، فلسطین، سوریه، عراق، ایران و یمن در 

ای نیز باید در معادلات خود، جبهة تواند رقم بخورد. رقبای منطقهغرب آسیا بدون نظر محور مقاومت نمی

 استیس جدی مد نظر قرار دهند. طور بهی مربوط به این جبهه را هاتیظرفکشورها و  مقاومت و

 که باشد هاییفرلت ا  سا ی به دنبال استفاده موا نه باید با ایران در دورة گذار ژئوپلیتیکی، خارجی

 ی ا  دورة گذار(.مندکند. )بهره را تحکیم اشیامنطقهقدرت  نسبی جایگاه

مبار  فلسطینی، آرایش  یهاالله لبنان و گروه و عضویت سوریه، حزب ایرانوریت این جبهه با مح     

مقاومت( الطلاح یا عنوانی  ةجبه) را ت غییر داده اس ت. محور مقاومت غرب آسیا ةسیاسی با یگران منطق

 ،ایران مانند، شیعی چندین کشور اسلامی عمدتا  میانای است که است که منظور ا  آن، ائتلا  منطقه

و با هد  د های مقاومت( وجود دارگروهفلسطین ) و (الله انصاریمن ) ،(الله حزبلبنان ) ،عراق ،سوریه

 «فلسطین سا ی دفاع در آ اد»و « کشورهای غربی در خاورمیانه ةسلط»، «رژیم لهیونیستی»نبرد علیه 

این  میانواب ستگی م تقابل امنیتی خالی را البته عوامل مختلف نوعی پیوس تگی و  ؛شده استایجاد 

 .است کرده جادیبا یگران منطقه ا

گیری یک شکل شاهد ایران، با اعضا اتحاد تکمیل و( فرعی و مرکزی اعضای) مقاومت محور تقویت با     

های فردی اعضا، جانبه و انگیزه هستیم. ترکیب وابستگی متقابل نظامی، تعهدات دو نیابتی -مدل حامی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
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. مدل اتحاد کردبندی مفهوم« اتحاد»یعنی  ،ترچنین روابطی را در قالب مناسبتوان می دهد کهمی نشان

 ،. در این چارچوبدهدنشان میرا  اعضای یک محور یهاتیها و مأمورنقش ،مؤثرتر وضعیتشکلی به

یونیستی، سا ی تهدیدات کلی دشمنان یعنی رژیم له اتحادها در خدمت متوا ن بیشتر مانندمحور 

جمعی و دفاع متقابل متعهد هستند و آمریکا و عربستان سعودی قرار دارد. محورها )اعضا( به امنیت دسته

عنوان ضامن اتحاد عمل  ایران بهدر این میان، کنند. را حفظ می خود همچنین اهدا  خاص امنیتی

)قیاسوندی و ترکاشوند،  کنندمیکه متحدان با دارندگی وسیع را برای ایران فراهم  الیح در ؛کندمی

7938 :731.) 

جمله درک تهدید خارجی  ا  ،گیرددهی به اتحاد در نظر میمحور چندین محرک را برای شکل     

یک ا   شود و جایگاه هرطیفی میدو واقع با چنین نگاهی محور مقاومت  مشترک و اتحاد ایدئولوژیک. در

ها این گروه ةکند. هموابسته را نوع روابط با تهران مشخص میدولتی و  های غیرگروهویژه  ، بهبا یگران

به  با توجهاما  ،حیاتی است ایمسئله این  یرادر حفظ هویت ایران و حمایت ا  آن اشتراک نظر دارند؛ 

د. ا  نشوهای مختلف نوع شراکت و ایفای نقش متفاوت میگیری نفوذ ایران بر گروه و استقلال در تصمیم

  دسته ا  با یگران پرداخت: دوتوان به شناسایی یاین حیث م

، حشد الشعبی، سا مان الله حزبیی مانند هاگروهی متحد: شامل کشورهای سوریه و عراق و هاگروهالف( 

 (.74: 7933، قاسمیو   مبینی) هحوثیالحق و بدر، عصائب 

ی نائب هاگروه. ون و چندین گروه شیعی سورینظامیون فاطمیون،  ینبی شبه ی نائب: شاملهاگروهب( 

 کاربرد دارند.در نبردها  گروه متحدفرماندهی  تحت

ای ایران قرار دارد. نفوذ منطقه راهبرددر کانون   یرا باشد؛ مهم تواندمیلحاظ ایجابی  ا محور مقاومت      

. داردای بسط نفوذ و نقش منطقه منظور ، بهبرای ایران راهبردیدر حکم ابزار اجرایی و  اتحادواقع این  در

تری به موضع قوی ی آنتیاستفاده ا  دستاوردهای نظامی و امنی به اتحاد مقاومت و دهبا شکل کشور ما

در  ای ایراناین نفوذ و نمود قدرت منطقه یافت.خواهد علیه رژیم لهیونیستی و آمریکا و عربستان دست 

 منجر خواهد شد: ایقدرت منطقهسه راه به افزایش ا   قالب اتحاد مقاومت

سا ی با یگران محلی انجام  آمو ش، مشاوره و توانمند بااین کار  :متحدانی نظامی توانمندسا . 7

کمک به  ،بزرگ عملیاتی یگذار رییابی به تأث ایران را در دست ییشود. چنین رهیافتی کارامی

پذیری، افزایش  انعطا  سببدر عین حال . کردخواهد هزینه و اقدامات کوچک فراهم  راهبردهای کم

بر شراکت و  ی، ساخت قدرت مبتنة خودحضور، کاهش وابستگی ایران به افت و خیزها در مناسبات جاری

تواند به تنوع مقاومت می راهبردهایشد. خواهد مدت  منافع ایران در بلند نیها به تأموفاداری گروه

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/759390/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d9%85%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/227787/%d8%a8%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%af_%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/227787/%d8%a8%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%af_%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c
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 نی و کسب امتیا ات سیاسی و  توان ایران را برای چانه د وشومنجر ایران ها در سیاست خارجی گزینه

 (.71 :7934 کشاور  مقدم، و آدمی) ببخشداقتصادی در منطقه شدت 

مبار ات خود را حفظ  گیچگون توانندمی ی وابسته در اتحاد مقاومتهاایران و گروه ای:. همیاری منطقه1

ه اتحاد مقاومت در راستای حمایت و پشتیبانی ا  یکدیگر به ی وابسته بهاگروه واقع و هدایت کنند. در

 محور مقاومت به 7ایجایگیری منطقه شوند.پردا ند و در برابر دشمنان متحد میای میهمیاری منطقه

ها گسترش یابد و اسباب تشدید سرعت به سایر حو ه تواند بهای است که درگیری در یک حو ه میگونه

تواند نیروهای بسیج الله در لبنان می مثال اقدام نظامی علیه حزب؛ برای فراهم کندای را جنگ منطقه

 امر،این دلیل الله تحریک کند.  ها در یمن را برای جبران تهاجمات به حزبمردمی در عراق یا حوثی

ابراین اگر بن ؛هایش استها و توانمندیبه دفاع متقابل و پراکندگی جغرافیای ظرفیتاتحاد مقاومت تعهد 

  مان در چندین جبهه برخوردار است. درگیری برو  یابد، محور ا  توان لا م برای پیگیری نبردهای هم

شده با  ای متنوع ا  مبار ان قدرتمند آ مودهایران در حال حاضر مجموعه :نظامی -ی سیاسیپوشان هم. 9

ای جنگی را در عملیات متنوع نظامی کسب هو محورهایش مهارت کشور مانبرد را در اختیار دارد.  ةتجرب

شان مشروعیت به با وان نظامیتوانند میاند. با رشد ظرفیت نظامی و مهارت سیاسی، شرکای ایران کرده

عیار و  تمام یالله به نیروی مثال حزب برایرا کنار بزنند؛  خود رقبای داخلی در حو ة سیاسی و دهند

نیروهای بسیج  و فرماست . در عراق نیز چنین وضعیتی حکمشودیمرقیب در دولت لبنان تبدیل بی

دلیل  هب .کنندمیقدرت سیاسی خود را تثبیت  ،یافته عنوان نیروهای قدرتمندتر و مشروعیت مردمی به

ای های منطقهدر بحران کشور ما ةحضور نیروهای متحد و نائبان ایران در کشورهای مختلف اعتبار و و ن

دست منزلت سیاسی به و  باشدگر تواند یک میانجیاین اهرم می کمکبه . ایران دیابمیشدت 

 (.19: 7938، روستایی) یابد

                                                                 
1. Regional Tinderbox 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/44393/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%a2%d8%af%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/44393/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%a2%d8%af%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/282486/%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d9%85_%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2_%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85
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 یران. مناطق تحت نفوذ ا3 نقشة

 

 باید بر ایران دفاعی راهبرد ژئوپلیتیکی، گذار دورة ای محور مقاومت دربر اساس جایگیری منطقه     

 منطقه برای ناامنی معنای به ایران برای ناامنی هرگونه یعنی شود؛ تعریف وستهیپ هم به امنیت راهبرد

با  تواندمی شود، تهدید رقیب و دشمن کشورهای ناحیة ا  بود؛ به عبارت دیگر، اگر تهران خواهد

 هایچالش با راآنها  خود، نواب یهاگروه نیز و منطقه کشورهای در خود موقعیت و نفوذ ا  مندیبهره

 .کند ورروبه وسیعی

 ای. راهکار دسترسی فعال به شبکة حامیان منطقه6-3

 های دورة گذارو فرلت هاتیمزی ا  مندبهرهواسطة ایران به ایمنطقه موقعیت و نفوذ حو ة افزایش     

 نفوذ تحت کشورهای کمک به تواندکشور ما می. شود تقویت ایران راهبردی عمق تا است شده سبب

 برای تسلیحاتی و مالی کمک ارسال در لجستیکی مسیری ایجاد برای ریهسو و عراق جمله ا  خود،

تنیدگی اتحاد گسترش در هم  ضمن روا  این  کند؛ اقدام فلسطین و لبنان در خود نیابتی یهاگروه

 ائتلا  با مقابله به رژیم لهیونیستی، یعنی خود ایمنطقه تهدید نیتربزرگ با شدن مر  هممقاومت و 

 در سا ی موا نه و سیاسی انزوای ا   مینه خروج و کرده اقدام خود علیه سنی بلوک رهایکشو یسا 

و حضور ایران در آن و جنگ در سوریه  بستر ایجاد کریدور  مینی با کند.را فراهم می اعراب برابر

کز عراق مسیری که ا  ایران وارد مرکند؛ متصل میمدیترانه  را بهتهران ، گسترش نفوذ ایران در عراق

ا  گذرگاه مر ی « سنجار»و با عبور ا  شهر  دهدتغییر میسپس راه خود را به سمت شمال غرب  شده و
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در  یمسیر دوم نامید،مسیر شمالی  توان آن راکه می فوق در کنار کریدور .شودمیوارد سوریه « ربیعه»

 یابدمیسمت غرب و شمال ادامه  لحرا به عبور ا ا   پس شود کهترسیم میامتداد فرات ا  بغداد خارج 

 .شود سوریه وارد و برسد« القائم»تا به شهر مر ی 

به بتواند  اشیکیتیژئوپل ةایران با استفاده ا  موقعیت راهبردی در حو شود کریدور سا ی سبب می     

 در این منطقه در کشور ماحضور  بپردا د.تیک یعنوان مکمل ژئوپل سا ی در شرق مدیترانه به قلمرو

، برای نخستین بار خودنیا های امنیتی و راهبردی  نیعلاوه بر تأم  یرا ؛شودراستای منافع ملی ار یابی می

 کند.فراهم میدسترسی به دریای مدیترانه را پس ا  هخامنشیان 

 در ادامه، دستاوردهای راهبردی دسترسی فعال بیان شده است:

 گسترش دهد و بسترسواحل مدیترانه  ترسی خود را تاتواند دسمیکریدوری  با ایجاد چنینایران  .7

این موقعیت ژئواستراتژیک . کندرا فراهم  انتقال نیرو و تسلیحات در نزدیکی مر های رژیم لهیونیستی

 کند.توانایی تهران برای تهدید رژیم لهیونیستی، اردن و متحدان آمریکا را تقویت می ،اندا ه ار شمندبی

با راهبرد دسترسی  در ماورای مر های خود راهبردیسیاست تعمیق عمق  گرفتن پیش درایران با . 1

ا   ییکه راهی مؤثر برای رها -مهم اقتصادی یهانیا های امنیتی در پروژه نیعلاوه بر تأم تواندمی فعال

 یها ده، با سا ی کارخانه مشارکت کند. حضور در با سا ی مناطق جنگ -جانبه است همه یهامیتحر

 است ییابزارها ترینمهم ا  سوریه و عراق کشورهای در دهید بیآس یهارساختیاحداث   و شده بیتخر

 (.77: 7938، کریمی)دامنه حضور خود در این کشورها را افزایش دهد  کمک آنبه تواندمی کشور ما که
 

 
 ترانهیمد-تهران ینیزم دوریرک یشمال ریمس. 4نقشه 

ق راهبردی همراه با توانمندی جغرافیایی اقتصادی )ژئواکونومیک( استقرار شیعیان در بطن مناط. 9

اسباب افزایش نفوذ شده و تیک قدرتمند را سبب یژئوپل ةارتقای جایگاه ایران و تبدیل آن به مؤلف
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 ای ایران را برای دورو قدرت مانور منطقه راهبردیبه همین دلیل عمر ؛ آوردای ایران را فراهم میمنطقه

ای افزایش ها و با یگران منطقهاهرمکمک  ی مقاومت، بههاگروه یها و حفاظت ا  توانمند دن تحریم

 .دهدمی ایران ایمنطقه راهبردی به بیشتری پویایی و پذیری انعطا  تینها درداده و 

اگر . است وابسته منطقه به لجستیک هوایی در نیروها جایگزینی و چرخش برای ایران حاضر حال . در4

 ها،افغان برای امکان این کنند، عبور سوریه و لبنان مر  ا   مینی ا  راه توانندمی اللهحزب  نیروهای چه

اگر شمار  یادی ا  این هواپیماها ا   ،ایرانی هامیتحردلیل  به ها وجود ندارد.راقیع حتی یا هاپاکستانی

 و رت پیدا کند. علاوه بر این، حملکار بیفتند، ممکن است جایگزینی این روش با یک پل  مینی ضرو

سرعت مسیر خود را تغییر دهند، در  توانند به مینی می ةتر است و وسایل نقلیای بسیار ار اننقل جاده

ظرفیت ،  مینی راهلورت لزوم توقف کنند و در میان ترافیک غیرنظامی پنهان شوند. انتقال کارکنان ا  

، کند )بصیریهای پیشرفته آ اد میمانند سلاح ،کالاهای ار شمندترنقل هوایی را برای انتقال  و حمل

 (.11: 7938 و موسوی، نژادمجیدی

. با توجه به اینکه اشته باشدد تسلیحات انتقال ابزارعنوان  به یفراوان کاربرد تواندمی  مینی مسیر .  یک1

 محموله انتقال اگر چه. آیدبه شمار می مناسبی ةیر  مینی گزینمس ،دسترس است در یراحت کامیون به

 و توقیف دارد. یریبرای رهگ فراوانی ریسک است،  مینی و هوایی و نقل حمل ا  کارآمدتر دریایی راه ا 

 سازی قدرت . راهکار درونی6-4

 سعی منطقه اللی با یگران همة که است ایگونه جنگ سرد نوین به پر تحول و رقابتی ماهیت     

 یهادولت ا  نقش یکی در نیز ایران. کنند تقویت خود ملی امنیت و منافع بر اساس را جدید نظم دارند

 ا  حمایت برای ایران هایتلاش. نیست مستثنا امر این ا  امنیتی، مشروع یهاینگران با و ایمنطقه مهم

 این قدرت ساخت در نخبگان جدید ا  نسل حمایت و منطقه سطح در دوست سیاسی احزاب وها گروه

 ملی منافع و تیضد امن یهاائتلا  وارد یراحت به و دارند ایران دربارة دوستانه یهادگاهید که- کشورها

با  ایران باید تلاش کند .استیی گرا واقعدر راستای توجه به الل خود یاری ا  منظر  -شوندنمی کشور

کمک  بهنسبی  یهایتوانمند با افزایش حداکثر منافع خود را ا  ابزارهای داخلی و خارجی یریگبهره

 در جدید تحولات با سا گاریمنظور به و مبنا این بر. کند نیتأمدر دورة گذار ژئوپلیتیکی  قدرت ةموا ن

 که است این خارجی سیاست راهبرد برسد که کارآمدترین نتیجه این باید به ایران ژئوپلیتیک، محیط

 و محلی هایویژگی به توجه با سپس و کرده تعریف ژئوپلیتیک خود راهبرد در ار کلان الل چند

 هایپویایی. کند سا گار منطقه در سیاسی انتقال حال در محیط با را خود خارجی سیاست ای،منطقه

ای، یعنی ی قدرت منطقهسا نهیشیبراهکار  دو تدریجی ترکیب ضرورت ای،منطقه جاری تحولات

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/486419/%d8%b3%db%8c%d8%af_%d8%b9%d9%84%db%8c_%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%af%db%8c_%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af
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 که کندمی ناپذیراجتناب  را سوم راهکار یک معرفی و ایای و دسترسی فعال منطقهقهی منطسا شبکه

 .کرد یاد «سا ی قدرت درونی» راهکارعنوان  به آن ا  توانمی

 راه ایشان نگاه شده است. ا  دیتأکسا ی قدرت ا  سوی رهبر معظم انقلاب بارها راهکار درونی      

 ملی قدرت و اقتدار ارتقای ها،توطئه و هادشمنی مقابل مؤثر دگیایستا وعزت  به دست یابی پیشرفت،

 رهبر سوی ا  گزاره نیا .است توأمان لورت به معنوی و مادی عنالر وها مؤلفه شامل این قدرت. است

 :بدین گونه مطرح شده است 7933 ماهید 11 جمعه نما  هایخطبه در اسلامی انقلاب

 اگر باشد... این ملت شدن قوی و کشور شدنقوی  برای شانتلاش شورک مسئولین و ملت ایران باید» 

 تهدید جرئت حتی دشمنان که شد خواهدچنان  آن دوریچندان  نه ةندیآ در ایران شد... ملت]محقق[ 

 این به وابسته ملت، یک بالندگی و ملت یک حیات اساسا : »ندیفرمایمایشان همچنین «. نکنند پیدا هم

 مورد بهنگام، و لا م جای در راآنها  و کند تقویت خود در را قدرت عنالر و قدرت یهافهمؤل که است

 ما. است مخالف اسلامی جمهوری اقتدار با دشمن،(. »03/04/7931« )بدهد قرار استفاده و برداریبهره

 «بدهیم افزایش اسلامی جمهوری داخل در را قدرت عنالر کنیم سعی دشمن، رغم علی باید

(18/01/7931.) 

 اتصال و ی قدرتهامؤلفه سا یتنوع کمکبه  ایران ملی قدرت عیار توسعة جدید، راهکار این مبنای     

 راهبردی نقش و ار ش افزایش برای ژئوپلیتیک امتیا  ا  یبردار بهره و سو کی ا  پیرامونی محیط با

 حضور با که ایران .است دیگر یسو ا  خود اطرا  محیط در امنیتی فوری تهدیدات دفع منظوربه  کشور

 تجهیزات و تسلیحات در تحریم است، همچنین مواجه فارسجیخل منطقة در آمریکا نظامی نیروهای

 ، بایدستروبا مشکل روبه نوین افزارهایجنگ و نظامی فناوری توسعة و واردات در و بردیمنظامی به سر 

 نظامی هایفناوری و افزارهاجنگ  کمبود قدرتمند، و نامتقارن جنگی هایتوانایی توسعة با کند تلاش

 (.731: 7931بر گر، . )کند خنثی و جبران را خود

 نظامی تشکیلات نامتقارن یهاتیاولو یسو بهباید افزار  جنگ و تسلیحات تولید و توسعه با ایران     

موعة وسیعی ا  تواند با تولید مجای خود میی قدرت منطقهسا  نهیشیبحرکت کند. همچنین برای 

استناد دارد که جزء الول  یخواه به مفهوم استقلال یدفاع ییکفا خود .اقدام کند در داخل هاسلاح

 یدر الل نهم قانون اساس گانگان،یبه ب نبودنه وابست یمبنا و تلاش برا نیا نیاست. همچن یانقلاب اسلام

 ینظام جمهور استقرارکه ا   یسال در چهل ،اساس نیاست. بر ا شده دیتأک رانیا یاسلام یجمهور

 یو نظام یدفاع یهامبنا قرار داشته که کشور در برنامه نیها بر اهمواره تلاش گذرد،یم رانیا یاسلام

کشور در  یدفاع استیس ةدربار انقلابمعظم  رهبر داتیا  تأک یکی .برسد ییخود، به استقلال و خودکفا
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گام دوم انقلاب خطاب به  یةانیکشور بوده است )ب یعلم ی ا درون توان بر هیگام دوم انقلاب، تک یةانیب

 (.11/77/7931 ران،یملت ا

افزارها  جنگ ةاست. توسع دشمنان حملة ا  کشور حفظ برای مناسب سا ی قدرت راهبردیدرونی      

 و لسیراسریع   رهی یهاقیقاپیچیده، مانند  هایفناوری بدون و سبک  رهی و هزینهکم  هایسیستم و

لورت  به ایران مجاور هایآب در آمریکا سخت قدرت با مقابله راستای در دریایی هواپیماهای

و کشورهای رقیب در  آمریکا اقتصادی منافع قرار دادن هد  برای گزینه بهترین هجومی، هایتاکتیک

 خاورمیانه،  ن قوا درو توا تواند ضمن با دارندگیسا ی قدرت میمنظور درونی  به ایران .هستند منطقه

 دهد: ی  یر توسعههاروشقدرت خود را به 

 آمریکا؛ ی تسلیحاتیهامیتحر کردنخنثی منظور  به داخلی افزارهایجنگ  انبوه تولید و توسعه الف(

 غزه؛ در حماس لبنان و در اللهحزب  مانند نظامیشبه  عوامل و نیروها آمو ش ب(

ی نظامی کشورهای مخالف با توسعة نفوذ و شبکة هاگاهیپاو  یاقتصاد منافع شدن به نزدیک ج(

 دسترسی فعال.

 اسلامی جمهوری قدرت و توانایی به ایرانی مسئولان و کارگزاران برداشت تقویت تواند باایران می     

 در وابسته یهاگروه گسترش و نظامی توان یسا  یبوم طریق ا  یکنندگ دیتهد قدرت مانند ایران،

 ای خود اقدام کند.افزایش قدرت منطقهبه  منطقه

 

 هاافته. تجزیه و تحلیل ی7

ا  نظر  بان، مذهب، ملیت و هویت شبیه  که استهای خاص با ویژگی یکشورغرب آسیا، یران در ا     

چالش کهن تنهایی راهبردی و ژئوپلیتیکی در و به بیان دیگر دارای  ا  کشورهای منطقه نیست کی چیه

برای ایران کمرنگ و ، با کشورهای منطقه یسا امکان اتحاد و ائتلا  جهینت . دراستهای گوناگون دوره

ایران  یهادر مقابل تصور اتحاد همسایگان علیه ایران محتمل است. تا  مان وقوع انقلاب اسلامی، حکومت

 ا  انقلاباما پس  ،کردندیممبادرت های جهانی قدرت ااتحاد ب بهبودن در منطقه،  برای حل مشکل تنها

ائتلا   جنگ سرد نوین و ایجادمنطقه شاهد ، 1007سپتامبر  77ویژه پس ا  واقعة و به اسلامی 

ماهیت  است، چه این کشورها را به ترس ا  ایران واداشتهاست. آنای علیه ایران ای و فرامنطقهمنطقه

ای ای و فرامنطقهبای منطقهرق با گسترش نفوذ ایران در منطقهفرهنگی و ار شی انقلاب اسلامی است که 

 .است کرده نگرانرا  ایران
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کشور ما برای مقابله با تهدیدات محیط پیرامونی خود بر اساس منطق رئالیسم، ناگزیر به ارتقای      

ها و رسد با توجه به فرلتتوان راهبردهایی را که به نظر میرو می ای خویش است؛ ا  اینقدرت منطقه

ی ایران باشد،  مینة توا ن قدرت را در منطقه فراهم راهگشاتواند ئوپلیتیکی میهای دوران گذار ژمزیت

 به حفظ بقای این کشور کمک کند، در سه حو ه مد نظر قرار داد: تیدرنهاکرده و 

درت، قبیعی ساخت طهای ویژگی علاوه بر نایرا فوذن شافزای یهاشهیر ای:الف( افزایش نفوذ منطقه

. گرددیبا مدورة گذار نیز ناشی ا   یتغییرات ژئوپلیتیک به نیای فرهنگی ایرافجغراسیاست، ژئوپلیتیک و 

ام لدطالبان و )و غرب آن  قدر سرنگونی دشمنان ایران در شر 1007پس ا  سال های آمریکا سیاست

فضای سیاسی مناسبی برای حضور ایران در منطقه را  1077ی عربی در سال هازشیخوقوع  ( وحسین

سنتی آمریکا در  مانانیپ ایران و  یان هم دتوا ن سنتی قوا را در منطقه، به سو که ینحو بهکرد؛ فراهم 

 .رب و رژیم لهیونیستی به هم  ده استعجهان 

 موا ات بهگری با یگران فروملی سو ظرفیت کنش در هندسة در حال تغییر منطقه غرب آسیا که ا  یک

دگرگونی است،  در حالا  سوی دیگر معادلات قدرت بین دولتی  تحولات سیاسی جدید گسترش یافته و

ی راهبردی علیه آن هاائتلا و  اتحادهای ریگشکلتوان رشد و نفوذ ایران را بستر و ظرفیتی برای می

ای با ایجاد بحران در ای و رقبای منطقهکشور دانست. در قالب جنگ سرد نوین با یگران فرامنطقه

کنند دامنة نفوذ خود را برای مدیریت تحولات و ایجاد تهدیداتی علیه تلاش می یرانکشورهای هم سو با ا

امنیت ملی ایران فراهم کنند که همین امر سبب شده است ضرورت گسترش نفوذ ایران برای مدیریت 

 بحران احساس شود.

ای آن یت بهتر منطقهتواند در ایجاد موقعای ایران میافزایش نفوذ منطقهای: ی موقعیت منطقه( ارتقاب

سقوط رهبران و تغییر ساختارهای  پی آن و در در غرب آسیا و شمال آفریقا هازشیختأثیر گذار باشد. 

 کارمحافظهی هادولتسیاسی در برخی کشورها، همچنین کاهش میزان مشروعیت و پایگاه مردمی 

 ی خود منجر شده است.امنطقه به تقویت موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در برابر رقبای منطقه

 ساختار در آن قدرت نسبی موقعیت و جایگاه ایران خارجی سیاست کنندة تعیین عامل و منبع ترینمهم

 مجموع ا  آن سهم میزان برآیند معلول نیز ایران نسبی قدرت موقعیت. است ایمنطقه و جهانی قدرت

 سطح دو در قدرت تو یع چگونگی و آن ملی هایتوانایی و مقدورات یعنی ای،منطقه و جهانی قدرت

 که است ایگونهبه  ژئوپلیتیکی گذار دورة پرتحول و رقابتی ماهیت .است ایمنطقه و المللیبین  نظام

. کنند تقویت خود ملی امنیت و منافع بر اساس را جدید نظم دارند سعی منطقه اللی با یگران همة

مستثنا  امر این ا  امنیتی، مشروع یهاینگران دارای و ایمنطقه مهم یهادولت ا  نقش یکی در نیز ایران
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ا   حمایت و منطقه سطح در دوست سیاسی احزاب وها گروه ا  حمایت برای ایران هایتلاش. نیست

 و ندارند ایران دربارة غیر دوستانه یهادگاهید که -کشورها این قدرت ساخت در نخبگان ا  جدیدینسل 

در راستای توجه به الل خود  -شوندنمی کشور ملی این منافع و یتیضد امن یهاائتلا  وارد یراحت به

 .استیی گرا واقعیاری ا  منظر 

در محیط آنارشیک ناشی ا  دورة گذار، ضرورت دفاع ا  خود برای ایران ج( افزایش ضریب استقلال: 

نیا های تسلیحاتی خود، در  نیتأمحیاتی است. رقابت در منطقه در حال افزایش است و ایران ا  لحاظ 

 ریناپذ زیگریی امری اتکا خودرو راهبرد  ؛ ا  ایناستای در مضیقه و تحریم مقایسه با سایر رقبای منطقه

 با افزایش ا  ابزارهای داخلی و خارجی حداکثر منافع خود را یریگبا بهره کندیماست و ایران تلاش 

 کند. نیتأمدر دورة گذار ژئوپلیتیکی  قدرت ةموا نکمک ایجاد  بهنسبی  یهایتوانمند

موا نه  ایران در منطقة غرب آسیا خارجی سیاست غالب رفتاری راهبرد جنگ سرد نوین، چارچوب در     

 -دفاع موا نة و نیات جغرافیایی، مجاورت و قرابت خود، نسبی قدرت یةبر پا ایران که ایگونهبه  سا ی است؛

 و گرادرون سا یموا نه  به آن برابر در و کندمی ار یابی و برآورد را خود هب کشورها سایر تهدیدات تهاجم،

در  جانبه یکلورت  به و خود ملی مقدورات بر تکیه ایران با گرا،درون موا نه یة. بر پاپردا دمی گرابرون

اساس ه استناد ی توان موشکی(. این موضوع بسا ی بوممانند ) است تهدید با مقابله و قدرت افزایش لدد

 ا  منظور نجایدر ا .اکتفایی است استقلال و خودو بر اساس دو الل  قانون اساسی و اسناد راهبری کشور

  ا مبتنی باشد.اتکایی و قدرت درون که بر خود استجانبه  همه ومعنای عام استقلال به

 

 یریگجهینت

گام دوم انقلاب و  یةانیمعظم انقلاب با لدور ب رهبر ،یانقلاب اسلام یرو یسالگرد پ نیچهلم ةآستان در     

و  یخودسا  ةمرحل نیافتخار، وارد دوم پر ةچل کیپس ا   رانیملت ا مندانقلاب شکوه نکهیاعلام ا

 جادیا ریدر مس ،است شدهچهل سال دوم ی بزرگ و جهان ندایعنوان فر به یسا  و تمدن یپردا جامعه

 ،یمقام معظم رهبر اناتیب بر اساس .ردیها درس بگشناسد و ا  تجربهگذشته را ب دیبا یاسلام نیتمدن نو

آمد  دیپد یو معرفت اسلام مانیا  متن ا رانیانقلاب ا .است شده لیمقاومت در منطقه تبد یبه الگو رانیا

 بیآن وجود نداشت. بلکه خود با ترک یبرا ییالگو رو نیا  ا ؛بود یجهان ةدر عرل دیجد ایو تجربه

انقلاب را به ثمر رساند. ا   نیا ینیامام خم یهاشهیو اند یاله تیداه بر هیو با تک تیو اسلام تیجمهور

در مقابل نظام سلطه سبب  رانیا یاسلام یو مقاومت جمهور ره() ینیامام خم یهاشهیاند گرید یسو

جهان  یهاملت ریسا یبخش برا الهام ییبه الگو ره() ینیامام خم یهاشهیانقلاب آن و اند ران،یا شد
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 لیاست، دل یخارج استیسة در عرل رانیاستقلال عمل ا ةدهند که نشان موضوع نید. انشو لیتبد

مقاومت در برابر  ةجینت در رانیکشور و ملت ا همچنیناست.  رانیبا ا کایآمر یتداوم دشمن یبرا یگرید

 اد،مستقل، آ  یبه کشور و ملت ،یداخل یاهیو اتکا به توانمند یو جهاد یانقلاب کردینظام سلطه، اتخاذ رو

در برابر نظام سلطه به  یریچشمگ یو دستاوردها شده لیدر علم تبد شرفتهیپ و نیمقتدر، باعزت، متد

 .دست آورده است

 همچنین. آسیاست غرب منطقة در قدرت توا ن ا  سهمی خواهان تأثیر گذار کشوریعنوان  به ایران     

فراوان جمعیتی، سر مینی، اقتصادی،  ظرفیتیدئولوژیک آن ا  و توان و با توجه به ماهیت و هویت ا

به قدرتی مسلط در  تواندمی منطقه غرب آسیاآن در  راهبردیو موقعیت  کیتیهای خاص ژئوپلویژگی

ا  نفوذ  تواندببرد. همچنین میها و اهدا  سیاست خارجی خود را پیش و دیدگاه شودمنطقه تبدیل 

عنوان مدل و الگوی اللی کشورهای منطقه  به تینها و در کندنطقه جلوگیری دشمنان خود در م

 مطرح شود.

 بلکه گیرد،نمی شکلخلأ  در دیگر، سیاسی فرایند و پدیده هر مانند ایران، ایمنطقه راهبردهای     

 نظر ا  ایراناست.  کشور این خاص اقتصادی و جغرافیایی فرهنگی، اجتماعی، شرایط و بافت بستر، معلول

 تأثیر تحت را آن عملکردهای که است برخوردار خالی هایویژگی ا  ژئوپلیتیکی و جغرافیایی موقعیت

 امر این که است جهانی راهبردی ا  مؤثری راهبردی، بخش تحولات سیر که در ایگونهبه دهد؛می قرار

 این خارجی سیاست در دیراهبر هایگیری سمت و رفتار بر متقابلا  نیز المللیبین  تحولات شده سبب

 .باشد مؤثر بسیار کشور

 جنگ ا  پس ویژه و بهو دوم  اول جهانیا  جنگ  پس که است مناطقی جمله ا  منطقة غرب آسیا     

و  بزرگ هایقدرت یو همکار رقابتی هایسیاستو محور  توجه مرکز خود ویژة هایمزیت سرد، ا  لحاظ

رو در دورة گذار گرفت؛ ا  این  ای قراری منطقهدولت ریغعرلة منا عه و چالش با یگران دولتی و 

، دورة گذار ژئوپلیتیکیدر کنیم. ها را در این منطقه مشاهده میژئوپلیتیکی بیشترین تأثیرات و چالش

توجه بوده و ا  اقتصاد، قدرت نظامی،  که دارای توان ژئوپلیتیکی قابل شوندیبا یگرانی جدی گرفته م

 در منطقه مهم با یگران ا  یکیعنوان  به ایران اسلامی جمهوریی پایدار برخوردارند. جمعیت و ایدئولوژ

 منطقه در قدرت یسا  نهیشیب طبیعتا . است شده مواجه گوناگون تهدیدات و هافرلت با کنونی وضعیت

 دارای که ایران اسلامی جمهوری برای رسدمی نظر به. است ایران جمله ا  با یگران کلان اهدا  ا  یکی

 .استتر فراهم با یگران سایر به نسبت قدرت یسا  نهیشیب  مینه است، مختلفی هایفرلت و قوت نقاط
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 ا  یریگبهره و تدافعی هایسیاستدر چارچوب  منطقه در شتریب حضور افزایش ایرانی در نگاه     

 به است؛ منطقه در ظهوردر حال  امنیتی جدید تهدیدهای وها چالش ا  پیشگیری برای ها،فرلت

 ماهیتی با ایران ایمنطقه قدرت افزایش ای ایرانای و فرامنطقها  منظر رقبای منطقه آنچه دیگر عبارت

 منطقه در مؤثر حضور راه ا  ملی امنیت و منافع حفظ هد  با ایران در شود،می گرفته در نظر تهاجمی

های دورة گذار ژئوپلیتیکی حداکثر   فرلتایران برای ارتقای جایگاه فعلی خود باید ا .شودمی تعبیر

تلاش کند تا با ایفای نقشی مشارکتی برای  هاائتلا و  هایهمکاردادن به استفاده را ببرد و در قالب شکل 

 مؤثر داشته باشد. ای حضوریی منطقههایسا اهدا  و تدابیر کلان خود در تصمیم  نیتأم

ای ایران در درک مناسب ی قدرت منطقهسا  نهیشیبهکارهای ، تحقق راشده گفتهبا عنایت به موارد      

ی لحیح در سیاست خارجی ایران و ریگ میتصمهای دورة گذار ژئوپلیتیکی برای ها و مزیتا  فرلت

در منطقه لورت قطب قدرت  به شدن لیتبدمنظور دستیابی به منافع ملی با سا ی مناسب به فرلت 

تکیه کند،  به آن خود در منطقهعامل اللی عنوان  تواند بهایران می ترین عاملی کهمهمگیرد. می

است. با توجه به جمعیت شیعه که  منطقه غرب آسیاگذاری عمیق بر شیعیان  تیک شیعه و تأثیریژئوپل

یابی  های جمعیتی، امرو ه شرایط منطقه برای دستدر منطقه سکونت دارند و تأثیرات ایران بر این گروه

 .تر شده استبرتر ا  هر  مان دیگر مناسب یموقعیت ایران به

 تواند با ایجادمی در دورة گذار ژئوپلیتیکی آمده دست بهی ا  نفوذ و موقعیت ریگبهرهبا ایران      

تسلیحاتی به  ةرا برای انتقال نیرو و سیستم پیشرفت مینه تا سواحل مدیترانه  خودکریدوری ا  مر های 

توانایی تهران برای تهدید  ،اندا ه ار شمندبی کاین موقعیت ژئواستراتژیند. فراهم ک سواحل مدیترانه

سا ی قدرت و تقویت سیستم همراه درونی دو راهکار فوق بهکند. را تقویت می دشمنان خود در منطقه

 دورة هایویژگی بررسی با ی قدرت ایران در منطقه کمک شایانی خواهد کرد.سا  نهیشیبیی به اتکا خود

 قدرت یسا  نهیشیب راهکارهای ها،فرلت و هاقوت منظر ا  ایران موقعیت و منطقه در ژئوپلیتیکی گذار

 :ا  است عبارت آسیا غرب منطقة در ایران

 منطقه؛ تحولات به راهبردی رویکرد . اتخاذ7

 ؛(مقاومت اتحاد به مقاومت محور ا  عبور) ایمنطقه یسا  شبکه. 1

 ای؛منطقه حامیان کةشب به فعال . دسترسی9

 قدرت. سا ی . درونی4

که به پیشنهاد  شودیمبه چند نکتة کلیدی اشاره  شده مطرحی هادگاهیددر پایان با مراجعه به آرا و      

 نویسنده نیا مند تحقیق و مطالعه و بلکه تأمل بیشتر هستند:
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یت مذهبی و موقعیت ی منابع انرژی، جایگاه راهبردی، اهمبعد چهار. ایران با داشتن قدرت 7

تواند در آیندة ای دارد که میی در تحولات منطقهنیآفر نقشی برای رینظکمژئوپلیتیکی، ظرفیت 

حو ه که در عرلة سیاست  نیترمهم رسدیمپساگذار ژئوپلیتیکی بسیار مؤثر باشد. در این میان به نظر 

نظام ایران باید  مداران استیسو  رانگذااستیسخارجی ایران به تحول نیا  دارد، حو ة نگرشی است. 

ی و اجرای راهبرد کلان زیربرنامهبه خود و محیط پیرامونی داشته باشند، سپس به  نانهیبواقعابتدا نگاهی 

رسد، توجه به سه بپردا ند. آنچه در تنظیم این راهبردها ضروری به نظر می مدت انیمی هاکیتاکتو 

بودن مر ها ا  سوی  کنترل قابل ریغمع تهدیدات محیطی و پیرامونی، واقعیت اساسی است: تزاید و تج

 المللی.برخی کشورها و نبود عنصر حمایتی بین 

 در ایران یکیتیژئوپل یهایتوانمند یریکارگبهو  ایران جغرافیایی هایمزیت و شرایط دقیق شناخت. 1

 سیاسی. یهایبا  لحنة در سیاسی و نة افزایش راستای
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 منابعفهرست 

 الف( منابع فارسی
 «(7337 -1070) ییه و آمریکا در قفقا  جنوبسرقابت رو» .(7930  و محمدی، مصطفی )شهرو، راهیمیبا

 .11-7 لص ،3 ةشمار چهارم، سال ،مرکزی لعات اوراسیایمطا دوفصلنامه

 و نیاحافظمحمدرضا  ةترجم  ،بیس تم ق رن در ژئوپلیتی ک هاییشهاند .(7930) گ رانید اتوتایل، ژئاروید و

 .یلالملنیب و سیاس ی مطالعات دفتر: تهران نصیری، هاشم

امنیتی محور مقاومت در سیاست خارجی  ةجایگاه مجموع» .(7934) کشاور  مقدم، الهام و آدمی، علی

 .10-7 لص ،4شمارة  ،مطالعات سیاسی جهان اسلامة فصلنام ،«جمهوری اسلامی ایران

ای و استراتژی امنیتی ایران الزامات امنیت منطقه» .(7938) جواد سید محمد، منیؤم و تقی محمد ،شب آذر

 .787-791 لص ،1 ةشمار ،سال اول، راهبرد سیاسی ةفصلنام ،«در خاورمیانه

 ،«نفوذ انقلاب اسلامی ةتأثیر عوامل ژئوپلیتیکی شیعه بر توسع» .(7934حسن )و اکبری  نیحس محمدافشردی 

 .10-41 لص ،10ة امنیت، شمار آفاق ةفصلنام

مطالعات راهبردی،  ةفصلنام ،«منطقه قوای توا ن در یا ایران خارجی سیاست راهبرد» .(7931) بر گر، کیهان

 .101-734 لص ،4 ةرسال بیست و یکم، شما

واکاوی تهدیدات امنیتی داعش بر » .(7938) موسوی، سید قائم و نژاد، سید علی مجیدی ،علی بصیری، محمد

شمارة  ،مطالعات انقلاب اسلامی ةفصلنام ،«محور مقاومت و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

 .18 - 1 لص ،43

 انتشاراتتهران:  ،ونینی لدوق حسن ةترجم ،ژئوپلیتیک یدهایکل .(7937)فرانسوا  توال، لورو و پاسکال،

 بهشتی. شهید دانشگاه

 4 ةشمار ،سوم ةدور ،خارجی روابط ةفصلنام ،«خاورمیانه ةمنطق ساختار و تحولات» .(7930) محمدرضا ،حاتمی

 .191-109 لص ،(71 پیاپی)

ایران و سه قدرت  یاچارچوبی نظری برای تحلیل مذاکرات هسته» .(7939) محمد ریام حاجی یوسفی،

 .31-17 لص المللی،سیاسی و بین یهاافتیره ةفصلنام ،«اروپایی

و  13 یهاشماره جغرافی ایی، تحقیق ات ةفص لنام ،«ژئوپلیتیک ا  نو تعریفی» .(7913) محمدرضا نیا، حافظ

 .33-17 لص ،13

 پاپلی. انتشارات :مشهد ،ژئوپلیتیک مفاهیم و الول .(7931) محمدرضا نیا، حافظ

 ةدور ،ژئوپلیتیک ةفصلنام ،«جهان ظهور حال در ژئوپلیتیکی ساختار ةنظری» .(7933) محمدرضا نیا، حافظ

 .3-7 ،9 ةشمارششم، 
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 ،«ژئوپلیتیکی مناطق در روابط وپلیتیکیژئ و جغرافیایی یهامؤلفه تبیین» .(7931پویان، رضا ) پور نیحس

 .109-789 لص ،1ة شمار نهم، سال ،ژئوپلیتیک ةفصلنام

 تحلیلی بر حمایت ایران ا  محور مقاومت در بحران سوریه با تکیه بر رویکرد آرمان» .(7938) تقی روستایی، محمد

 .34 - 83 لص ،71 ةشمار، الملل بین ةشناسی دینی معرفتی در عرل جریان ةمجل ،«گرایی گرایی و واقع

مطالعات  ةفصلنام ،«خاورمیانه ةمنطق امنیت بر آن تأثیر و قدرت خلأ» .(7938) ارع، رحمان  و مختار لالحی،

 .774- 39 لص ،40 ة، شمارة دهمدورالملل، روابط بین

 ،«هند -گ ا  ایران ةلول  خ ط  ومیژئواکون و ژئوپلیتیک تحلیل» .(7931) یهاد ویسی، و هللاعزت عزتی،

 .41-11 لص ،1 ةشمار دوم، سال ژئوپلیتیک، ةفصلنام

 ،73 ةراهبرد دفاعی، سال پنجم، شمار ةفصلنام ،«ایقدرت منطقه یهاشاخص» .(7938عسگری، محمود )

 .11-44 لص

 ةمجل ،«قدرت و سیاسی خارجی جمهوری اسلامی ایران: با شناس عنالر قدرت» .(7914نیا،  یبا ) فر ین

 .774-13 لص ،7 ةسیاست خارجی، سال نهم، شمار

  رین. انتشارات :تهران ،حقوقی -سیاسی الطلاحات و هاواژه ختهفرهی فرهنگ .(7911الدین ) شمس فرهیخته،

 .انتشارات سمت :تهران ،چاپ دهم ،الملل ینب یاستو س یخارج یاستالول س .(7939) قوام، عبدالعلی

 ةفصلنام ،«ی نیابتی و امنیت خاورمیانههاجنگ، کایآمر» .(7938) ترکاشوند، جلال و قیاسوندی، فاطمه

 .101-781 لص ،4 ةهفتم، شمار سال سیاسی جهان اسلام،ی هاپژوهش

ة ماهنام ،«امنیتی محور مقاومت ةبخشی به مجموع قش ج. ا. ایران در هویتن» .(7938) کریمی، ابوالفضل

 .74-7 لص، 10 ةشمار ،دوم ةدور، پژوهش ملل

 سروش. :محبوبه مهاجر، تهرانة ترجم ،قدرت آناتومی .(7917) ایت، جان کنتگالبر

هرمز در  ةژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی تنگ گاهیجا» .(7938فر اد ) اده ابراهیمی،  محمد و گودر ی، مهنا 

 .714-701 لص ،9ة ششم، شمار ةسیاست جهانی، دور ةفصلنام ،«ای ایرانسیاست منطقه

سید  ة، ترجمنوین جهان درسا ی  امنیت ای؛منطقه یهانظم .(7937ام ) ،لیک، دیوید ای و مورگان، پاتریک

 مطالعات راهبردی. ةجلال دهقانی، تهران: پژوهشکد

فکری سید حسن  ةاسلامی لبنان در منظوم متودستاوردهای مقا» .(7933) قاسمی، بهزادو  مبینی، محمد

 .99 - 1 لص ،44 ةشمار ،آفاق امنیت ةفصلنام ،«نصرالله و تأثیر آن بر امنیت محور مقاومت

 .انتشارات سمت :تهران ،جغرافیایی سیاست و سیاسی جغرافیای .(7937پیرو  )  اده، دمجته

 نور. پیام دانشگاه :تهران ؛ژئوپلیتیک و سیاسی جغرافیای ؛(7934سهراب ) عسکری، و پیرو  مجتهد اده،

 اوباما؛ ایخاورمیانه راهبرد» .(7931) جواد دیس  اده، جمعه امام و محمدرضا ملکی، ،فر اد ابراهیمی،  اده محمد

 .13 ةشمار ،هشتم ةدور ،المللی بین سیاسی تحقیقات ةفصلنام ،«محدود همراهی تا ولیتئمس واگذاری ا 
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https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/98275
http://prb.iauctb.ac.ir/issue_114097_115304.html
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انتشارات و ارت  تهران: ،الملل ینروابط ب و یاستبر مفهوم قدرت در س یننو یینیتب .(7913نیا، مهدی ) مطهر

 .امور خارجه

 علوم ةدانشکد انتشارات :تهران ،خارجی سیاست والملل بین سیاست پیرامون مباحثی .(7913) هوشنگ مقتدر،

 اجتماعی. و سیاسی

 ةشمار سیزدهم، سال ،جغرافیایی تحقیقات ةفصلنام ،«جدید تعریفی ةارائ: ژئوپلیتیک» .(7911) دره ،دریح ریم

 .مشهد ،4

مطالعات آمریکا و اروپا  مؤسسةسخنرانی در « سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه» .(7938شایمر، جان ) میر

 ن.ایران، تهرا(. )یوریکا

سعید میر ترابی، تهران:  ةترجم ؛شدن یتا جهان ییگرا ا  واقع اطلاعات، عصر در قدرت .(7931) نای، جو   اس

 مطالعات راهبردی. ةپژوهشکد

طالعات راهبردی، ة مفصلنام ،«ای امنیتبر مکتب بافتار منطقه یشناخت روش یتأمل» .(7934) رینصری، قد

 .801-138 لص ،13 ةهشتم، شمار سال

 للح» تا «جدید سرد جنگ» ا گانه/  پنج سناریوهای /روسیه و غرب ژئوپلیتیکنبرد » .(7939) حمید، نیکو

 .https://www.farsnews.com/news/13931012000726 ،««جدید سرد

مطالعات  ةفصلنام ،«للالم بین روابط در قدرت مفهوم تحول و فراتکنولوژی» .(7938) الرضای موسوحیدی، 

 .114-831 لص ،4 ةشمار ،راهبردی، سال دهم
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