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  چكيده

  و كشورهادر زمان كنوني، لملليا اي و بين  شتاب تغييرات و تحوالت در محيط منطقه       ربا توجه به روند پ    
هـاي روابـط خـارجي     ها و دكترين بايد خود را براي ايجاد تغييرات الزم در نگرش  ها،آنمديران سياسي 
هـاي جمهـوري    عدم توجه به اين واقعيت و در نتيجـه كـاهش محـسوس در موفقيـت              . خود آماده كنند  

 آن، نقطه تمركـز ايـن       و پيشنهاد براي تغيير   هاي گذشته     اي خود در سال     اسالمي ايران در سياست منطقه    
باور ما در اين مقاله اين است كه جمهوري اسالمي ايران بايـد جغرافيـاي تمركـز سياسـت                   . مقاله است 

 به عنوان منطقه نفوذ خود به كشورهاي شـرقي و شـمال             خاورميانهخارجي خود را از كشورهاي عربي       
اي ايران كاهش پيدا      هاي منطقه   ه با اين تغيير نه تنها تعارض      اين مقاله باور دارد ك    . شرقي خود تغيير دهد   

هـاي بزرگـي چـون ايـاالت          تواند با افزايش نفوذ خود در شرق از حمايت قدرت           كند، بلكه ايران مي     مي
نويـسنده بـا اسـتفاده از       . مند باشد  اي چون عربستان سعودي بهره      هاي منطقه   متحده، اروپا و حتي قدرت    

ايانه در حوزه عملكرد سياست خارجي در جهت تأمين منافع ملي با استناد بـه تـداوم                 گر  هاي واقع   نظريه
در تمركـز     كه تغيير  كند كه   هاي نفوذ ايران و كشورهاي عربي در منطقه، استدالل مي           تعارض ميان حوزه  

به به شرق در هر دو امتداد آن يعني شـ         ) منظور خاورميانه عربي  (اي روابط خارجي ايران از غرب       منطقه
 -مـي ، بلكـه  مي كندهاي سياست خارجي  بن بستدر  قاره و آسياي مركزي نه تنها كمك به راهگشايي          

  .جايگاهي معتبرتر و باالتر را براي ايران در سطح جهاني به ارمغان بياوردتواند 
   

   ها هژكليد وا
  كشورهاي غرب آسيا، انرژي، جمهوري اسالمي ايران، عربستان سعودي، آمريكا، اروپا

  

                                                 
* Email: saeedtaeb@yahoo.com 
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  مقدمه    
در روند توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي هر كشور در شرايط كنوني جهـان، موفقيـت                

با توجـه بـه     . در روابط خارجي، به طور عام و سياست خارجي به طور خاص، يك الزام است              
روند جهاني شدن، از يك سو و شتاب گرفتن انقالب ارتباطات و اطالعات ازسوي ديگر، هـر                 

ادي، فرهنگـي، سياسـي و      ت در سياست خارجي در روند ارتقاي زندگي اقتص        روز نقش موفقي  
تـر از هـر زمـان ديگـر در تـاريخ روابـط         كشورها جايگاهي به مراتـب اسـتراتژيك       همهامنيتي  

المللي، امكان موفقيت در      همزمان گسترش پيچيدگي در وضعيت بين     . الملل پيدا كرده است     بين
در چنين شرايطي اتكاء . تر كرده است ت به گذشته سختها نسب سياست خارجي را براي كشور

هـاي در حـال       براي دولت الملل    هاي علمي و استفاده از كارشناسان در حوزه روابط بين           به يافته 
ويژه آن گروه از كشورهايي كه ژئوپليتيك خاصـي دارنـد، بـيش از هـر زمـان ديگـر                     توسعه به 

  .قراردارد چنين شرايطي در بدون شك جمهوري اسالمي ايران.  شود احساس مي
روابط خارجي ايران پس از سي سال از پيروزي انقالب، نه تنها در حال گـسترش نيـست،                  

توان ادعا كرد ايران در ارتباطات خارجي خـود           بلكه شواهد قابل توجهي در دست است كه مي        
 هكـه همـ   البته اين در شرايطي به وقوع پيوسـته اسـت           .  بست و حتي انزوا شده است       دچار بن 

منطقه و جهـان  ) انرژي( ايران در عرصه مسائل سياسي و اقتصادي       باالي هاي  اعتراف به توانايي  
هاي گذشته عدم تجـانس ميـان امكانـات ايـران و قـدرت       توان ادعا كرد كه در سال مي 1.دارند
با روي كار آمدن    . هاي هويتي رفتار خارجي آن است       اي و جهاني ايران، يكي از شاخص        منطقه

بـست    ولت جديد در واشنگتن و لزوم تغيير در سياست خارجي آمريكا، امكان خـروج از بـن                د
هـا، پرسـش      با توجه به اين واقعيت    . شود  كنوني سياست خارجي ايران بيش از گذشته ديده مي        

كليدي آن است كه با چنين وضعيتي چه تحولي در سياست خارجي ايران بايد شـكل بگيـرد؟                   
نافع ملي كشور در حـوزه رفتـار و روابـط خـارجي، در پـيش گـرفتن       بدون شك براي تأمين م 

  . ها و تدابير مختلف كاري الزامي است سياست
ها بايد در چارچوب يك استراتژي و نگاه كالن كه همه موارد و متغيرها را                  اما اين سياست  

بر ايـن   . دمورد توجه قرار داده باشد تعريف شوند تا شرايط كافي براي موفقيت آنها فراهم شو              

                                                 
براي .  داراي ذخاير انرژي جهان معرفي كردنداخيرا سازمان هاي امنيتي اياالت متحده آمريكا در گزارشي ايران را يكي از سه كشور عمده . 1

 reportwww.Nsa.com/2025مطالعه بيشتر رجوع كنيد به  

http://www.nsa.com/2025
http://www.nsa.com/2025
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گيـري تحـولي در راسـتاي تغييـر       اساس و برمبناي مطالعات اوليه، باور ما اين است كـه شـكل            
، به كـشورهاي    خاورميانهتمركز سياست خارجي جمهوري اسالمي از كشورهاي غرب خود در           

شرق و شمال شرقي سرزمين خود، بستر الزم را براي تأمين منافع ملي ايران در شرايط جديـد                  
  .المللي به وجود بياورد  و بيناي منطقه
  

  سياست خارجي و قدرت ملي
ابل تميـز دادن از يكـديگر       حوزه رفتاري سياست خارجي كشورها در چند سطح مختلف ق         

تعيين اين سطوح به طور دقيق بر مبنـاي حـوزه عمليـاتي منـافع ملـي كـشورها انجـام                . هستند
نمونه مـشخص آن  . كنند يي تعريف مبعضي از كشورها حوزه منافع ملي خود را جهان   . گيرد  مي

بهار « و به دنبال رويداد 1968شوروي نيز در سال . تدر شرايط فعلي، اياالت متحده آمريكا اس
در شـرايط كنـوني، فقـط     . تأمين منافع ملي خود و سوسياليسم را جهـاني تعريـف كـرد   »پراگ

ـ                گـروه  . كنـد   ف مـي  اياالت متحده آمريكا سياست خارجي و منافع ملـي خـود را جهـاني تعري
در نتيجـه حـوزه    . كننـد   ديگري از كشورها، منافع ملي خـود را در سـطح جهـان جـستجو مـي                

  . شود عملياتي سياست خارجي آنها در سطح جهان طراحي مي
دانند اين اسـت كـه        را جهاني مي  هايي كه منافع خود       ها با كشور     تفاوت اين گروه از كشور    

فع ملي، كه پيوستگي جغرافيايي ميان تمـام كـشورهاي          خالف جهاني تعريف كردن حوزه منا     بر
هاي منافع ملي براي كشورهايي كـه منـافع           مورد توجه برقرار است، پيوستگي جغرافيايي حوزه      

بعضي از محققان سياسـت خـارجي، ايـن    . كنند وجود ندارد    خود را در سطح جهان تعريف مي      
    ).212، ص 1385 زاده، سيف(نامند اي نيز مي سطح از سياست خارجي را فرامنطقه
هـا بـر      اين كشور . گيرند  هاي اروپايي در اين گروه قرار مي        فرانسه، انگلستان و غالب كشور    

البتـه بايـد   . دهنـد  اي نشان نمي دهد عالقه خالف گروه اول به تمام مسايلي كه در جهان رخ مي     
 دليـل اصـلي   هاي بزرگ در يك جغرافياي محـدود همچـون اروپـا،    توجه كرد كه تراكم قدرت 

دليل ديگري كه ممكن است يك كشور را وسوسـه          . ري اين نوع از كشورها بوده است      گي  شكل
كند كه حوزه سياست خارجي خود را در سطح جهان تعريف كند، ايدئولوژيك بـودن سيـستم                 

  . البته در اين جا هر نوع ايدئولوژي مد نظر نيست.  سياسي آن كشور است
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. شـمول دارنـد    هايي مورد بحث است كه ماهيتي جهـان         ولوژي در بحث ايدئولوژي آن ايدئ    
هـا،   در ايـن نـوع سيـستم   .  لنيستي از اين جملـه هـستند       -هاي مذهبي و ماركسيست     ايدئولوژي

 1.رهبران باور دارند كه حوزه منافع كشور نبايد دچار هيچگونـه محـدوديت جغرافيـايي شـود                
اما تجربه نـشان    . اند   اين جمله بوده   كشورهاي اتحاد جماهير شوروي و جمهوري خلق چين از        

داده است كه در نهايت هر دو كشور تا زماني كه حوزه عملياتي سياست خـارجي خـود را در                    
  2.هاي بسياري را در روابط خارجي خود تجربه كردند كردند، شكست سطح جهان تعريف مي

وي بـا آغـاز   پينگ و شـور يالدي و با روي كار آمـدن تنـگ شـيا   چين از اواخر دهه هفتاد م    
چف با توجه به مشكالت ايجاد شده در روابط خارجي خود، اقـدام بـه محـدود                 اربورياست گ 

بنـا بـه   ( (Nossal, 1998, p. 413 ).اي كردنـد  كردن حوزه عملياتي سياست خارجي خود به منطقه
شـود، وجـود پيوسـتگي جغرافيـايي ميـان منـاطق و         بعـدي ارائـه مـي    سـطرهاي داليلي كه در    

تر از گسست سرزميني ميان كشور مـادر و كـشورهاي             ورد توجه منافع ملي منطقي    كشورهاي م 
  .)  زير نفوذ است

شود كـه منـافع ملـي خـود و در نتيجـه حـوزه                  مي گفتههايي    گروه سوم كشورها، به كشور    
هـاي سياسـت خـارجي        شعاع عملياتي الويت  . كنند    اي تبيين مي    سياست خارجي خود را منطقه    

. شود  جغرافيايي كه پيوستگي سرزميني با سرزمين مادري خود دارد تعيين مي       آنها در يك منطقه   
هـاي ايـن گـروه      كـشور ولي آنچه كه ميان.  گيرند هاي جهان در اين گروه قرار مي غالب كشور 

آورد، همان تفاوت ميان طول شعاع عمليـاتي و يـا گـستردگي جغرافيـايي                  به وجود مي   فاوتت
در شرايط حاضر كشورهاي چـين، روسـيه، عربـستان، تركيـه،            . ستمنافع ملي آنها با يكديگر ا     

  . برزيل و اندونزي از كشورهاي شاخص اين گروه هستند
گروه چهارم كشورها در شاخصه ابعاد جغرافيايي سياست خارجي بـه كـشورهايي مربـوط               

ايـن كـشورها داراي منطقـه نفـوذ خـارجي       .شود كه توان و قدرت ملي بسيار پاييني دارنـد  مي
تند، در ايـن    سـازي هـس      دولـت  -به طور معمول كشورهايي كه همچنان در فرايند ملت        . ستندين

                                                 
براين اساس هرگاه يك كشور مبناي فهم و اجراي سياست خارجي . ها داراي رسالت جهاني براي خود هستند بدليل اينكه غالب ايدئولوژي. 1
 .كند حوزه عملياتي آن بايد جهاني و يا حداقل در سطح جهان تعريف شود را اين نوع ايدئولوژي تعيين مي ودخ

فرانسه پس از جنگ جهاني دوم همچنان حوزه سياست خارجي خود را در سطح جهان .   اين تجربه را داشته اندگوناگونهاي  قدرت. 2
چين در دهه شصت و نيمه اول دهه هفتاد خود را درگير . زاديبخش ويتنام از وظايف خود ديدتعريف كرد و در نتيجه مسئله مقابله با جنبش آ

هاي  توانيدليل نا ههر سه كشور ب. نيمه دهه هشتاد در سطح وسيعي از جهان فعال بود هاي شصت، هفتاد و دهه د و شوروي دركر آفريقا مسائل
 .و نظامي مجبور به عقب نشيني شدند سياسي، اقتصادي
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بسياري از كـشورهاي   كشورهايي چون افغانستان، عراق كنوني، سومالي و .گيرند گروه قرار مي
  .گيرند آفريقايي در اين گروه قرار مي

 تعريـف حـوزه جغرافيـايي       كننده براي   ترين، اگر نه تنها شاخص تعيين       در واقع يكي از مهم    
هر قدر كه قدرت ملي يك كشور بيشتر باشد، نـه تنهـا      . يك كشور، قدرت ملي آن كشور است      

شود، بلكه تركيـب اجـزاي منـافع          تر مي   بلندشعاع عمليات سياست و روابط خارجي آن كشور         
مليـاتي  بندي كشورها در ارتبـاط بـا حـوزه ع           گروه. شود  تر مي   تر و پيچيده    ملي آن كشور متنوع   

  . سياست خارجي آنها، بر اساس همين شاخص انجام شده است
 بر همين مبنا چون كشورهاي گروه اول و دوم، قدرت ملي خود را بسيار فراتر از محدوده                 

يـا در  كنند، حوزه جغرافيايي سياست خارجي خود را جهـاني و   سرزميني خود اندازه گيري مي 
مسئوالن يك كشور، قدرت ملي كشور خود را غلـط  حال چنانچه . اند سطح جهان تعريف كرده  

محاسبه كنند و يا اينكه شعاع عملياتي رفتار خارجي خود را منطبـق بـا قـدرت ملـي مربوطـه                     
تعريف نكنند، به احتمال بسيار زياد سياست خـارجي آن كـشور بـا عـدم موفقيـت رو بـه رو                      

  .  خواهد شد
دهد كـه عـدم       ي بزرگ، نشان مي   ها  تجزيه و تحليل سياست خارجي كشورها، حتي قدرت       

 .1گـذاري و اجـراي آنهـا، ريـشه درهمـان دو اشـتباه اسـتراتژيك دارد                  موفقيت آنها در سياست   
هاي كرملين  هاي شوروي باور دارند كه ريشه و نقطه آغاز ناكامي  از كارشناسان سياستريبسيا

ژنف در سـال   بردر روابط خارجي خود به جهاني اعالن كردن حوزه منافع ملي شوروي توسط      
  .2گردد  بر مي»بهار پراگ«آميز ارتش سرخ در رويداد  موفقيتت ا و به دنبال عملي1968
مچنين كارشناسان مسائل بريتانيا اعتقاد دارند كه تصميم لندن در خروج از شـرق سـوئز،                ه

يعني محدود كردن حوزه عملياتي و رفتاري سياست خارجي، در اواخر دهـه شـصت مـيالدي                 
ده و عميـق دو جنـگ       ل بسيار منطقي به كاهش قدرت ملي، ناشي از صدمات گـستر           العم  عكس

در نقطه مقابـل، واشـنگتن بـه دليـل          . در نيمه اول قرن بيستم براي آن كشور بوده است         جهاني  

                                                 
 ادي در اشغال عـراق غلـط محاسـبه        هاي سياسي، و اقتص     توان آمريكا را در حوزه    ) پسر(تمام شواهد مويد اين واقعيت است كه جورج بوش        . 1
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هاي منتهي به جنگ جهـاني دوم، بـه درسـتي             افزايش قدرت ملي اياالت متحده آمريكا در دهه       
 - پس از پيروزي در آن جنـگ       - خود را  دهنده منافع ملي كشور    شعاع عملياتي و اجزاي تشكيل    

اما پرسش مهم اين است كه چـرا و چگونـه سياسـتمداران دچـار       . به طور وسيعي گسترش داد    
براي پاسخ به اين دو پرسش . شوند گيري قدرت ملي كشور خود مي   خطاي محاسباتي در اندازه   

 هـا  در واقع ريشه عمـده ايـن اشـتباه        . اختبه هم پيوسته بايد به فهم و توضيح قدرت ملي پرد          
گيـران    سازان و تـصميم     براي يك كشور در درك و فهم  نادرست از قدرت ملي، توسط تصميم             

  .آن كشور دارد
دهد   الملل نشان مي    توجه به بسياري از اظهارات سياستمداران و حتي دانشجويان روابط بين          

. شـود   و اغلب ناصحيح به كار گرفتـه مـي        كه قدرت ملي، آن طور كه بايد، شناخته نشده است           
شود كه وجود منابع زيرزميني، موقعيت جغرافيايي، انـدازه و تركيـب              مكرر خوانده و شنيده مي    

بـراي مثـال در     .  دهـد   ها را قدرت ملي يك كشور تشكيل مـي          جمعيت و مسائلي در اين حوزه     
وكربني، جمعيـت   سرشار هيدر شود كه ايران به دليل داشتن منابع          كشور خودمان بارها گفته مي    

 موقعيـت جغرافيـايي اسـتراتژيك و حتـي          -هاي منطقه    به نسبت كشور   -جوان و تحصيل كرده   
منـد اسـت كـه بايـد او را بـه عنـوان                داشتن يك سيستم سياسي اسالمي از آن قدرت ملي بهره         

كـه  اما پرسش در اين است      . هاي مهم در سطح دنيا پذيرفت       قدرت اول منطقه و يكي از قدرت      
اي  هاي منطقه چرا اين چنين كشوري با اين امكانات همچنان از انزوا و بي حرمتي توسط دولت           

  برد؟  و جهاني رنج مي
ي يك كشور توانايي    قدرت مل . جمع جبري امكانات يك كشور نيست     در واقع قدرت ملي،     

يس و  تلـ (كارگيري امكانات آن كشور در جهت تحقق منافع ملي آن كشور است            يك كشور در به   
 امكانات قابل توجهي دارند، اما آنچه كـه باعـث    به نسبتكشورها، همگي ).5ص ، 1383، ديگران

ايـن  . شـود در مـديريت و چگـونگي بـه كـارگيري امكانـات اسـت                 تفاوت عمده ميان آنها مي    
ژاپن كشوري با كمترين سـهم در       . ها در قدرت ملي كشورها است       دهنده تفاوت   ها شكل   تفاوت

المللـي و      ولي با توانايي از استفاده كردن از جمعيت خود و شـرايط سياسـي بـين                منابع طبيعي، 
پـس از جنـگ    -براساس توان مديريتي صنعتي موفق شد تا خود را از يك سرزمين ويران شده        

بـراي موفقيـت ايـن مـديريت،        .  به دومين قـدرت اقتـصادي جهـان تبـديل كنـد            -جهاني دوم 
الملل توجه     بين  اقتصادي و فرهنگي خود و نظام      - سياسي عامل سيستم  سياستمداران بايد به دو   

در حقيقت امكانات يك كشور در چارچوب اين دو سيستم، قابليت تبـديل             . خاص نشان دهند  
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ما در اين جستار به قـدرت ملـي در          توجه   از آنجايي كه     .قدرت و يا توان ملي را دارد      شدن به   
الملـل و     هاي نظام بـين     ها و نبايد    ت و بايد  المللي يك كشور است، وضعي      اي و بين    صحنه منطقه 

تحوالت اقتصادي و سياسي منطقه و جهان بيشتر از سيستم سياسـي يـك كـشور مـورد توجـه        
  .است

الملـل و درك درسـت        در واقع توان و تكنيك مـديريتي اسـتفاده از شـرايط و قواعـد بـين                
دهد تـا امكانـات آن        زه مي  است كه به يك كشور اجا      يالملل   و بين  اي رات و تحوالت منطقه   يتغي

توانـد بـدون توجـه بـه          به سخن ديگر، هيچ كـشوري نمـي       .  تبديل كند  را به قدرت ملي    كشور
رد سياست خارجي خود هاي ناشي از آن در منطقه خود و جهان، در پيشب   ساختار قدرت و الزام   

اي موافقت  الملل به طور حتم به معن       بدون شك توجه به نظم و ساختار قدرت بين        .  موفق باشد 
كننـد كـه اگـر موافـق نظـام       متأسفانه بعضي از سياستمداران در كشور تـصور مـي         . با آن نيست  

تجربه چين كمونيست نشان داد كـه       .  الملل نيستند، نبايد قواعد حاكم بر آن را رعايت كنند           بين
  .جود آوردتوان تأثيراتي را در جهت تغيير آن به و الملل بهتر مي با همراهي با قواعد نظام بين

المللـي را در پـذيرش        توان تمايل و خواسـت سـاختار قـدرت بـين            هايي كه مي    يكي از راه  
الملل درك كرد، فهـم ژئوپليتيـك آن كـشور از ديـدگاه               جايگاه يك كشور در صحنه روابط بين      

هاي استراتژيكي يك     بر خالف بعضي از تصورها كه تبيين خصوصيت       . هاي بزرگ است    قدرت
اي  يت منطقـه دانند، اهم  بيروني يك سرزمين ميهاي محيط ها و خواسته  از الزام كشور را مستقل    

بـراي  . خـورد  اي رقم مـي  المللي و منطقه  هاي بين   المللي يك كشور بر اساس منافع قدرت        و بين 
 كـه اهميـت     1858نمونه بيش از دوهزار سال است كه بشر نفت را شناخته است، امـا از سـال                  

 كشف شد، نه تنها نفت به يك        ها  تحوالت صنعتي توسط آمريكايي    چوباقتصادي نفت در چار   
ز بـه   هـايي كـه داراي ذخـاير سرشـار آن بودنـد نيـ               ماده استراتژيك تبديل شد، بلكه سـرزمين      

 تنگـه   مثـل هـا و گـذرهاي آبـي    مثال ديگر تنگه. نظر تبديل شدندهاي استراتژيك از اين    كشور
 تجارت و تصرفات نظامي منـاطق دوردسـت بـراي            از وقتي كه   . است هرمز يا دماغه اميد نيك    

هاي كليدي در سطح جهـاني        ها ويژگي   هاي بزرگ اهميت استراتژيك پيدا كرد، اين آبراه         قدرت
 .پيدا كردند

اهميت اين موضوع آن است كه بدانيم امكانات استراتژيك يك كشور را بـدون توجـه بـه           
. كـرد  توان تشخيص و تبـين  اي نمي  طقههاي قدرتمند جهاني و من      تحوالت و اهداف ملي كشور    

اي تعيين محدوده و حوزه عملياتي و رفتاري سياست و روابط خارجي يـك كـشور                ردر واقع ب  
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بر ايـن اسـاس     . اي توجه خاص كرد     المللي و منطقه    بايد به روند، جهت و ماهيت تحوالت بين       
المللـي   اي و بـين  شود تا با مروري بر تحـوالت عمـده منطقـه    است كه در اين قسمت سعي مي    

البتـه   .كشور را به طور علمي تبيين كنـيم ايران، منطق حوزه رفتاري سياست خارجي   مربوط به
در شرايط كنوني تمركز جغرافيايي ايران و يا به عبارتي اولويت جغرافيـايي سياسـت خـارجي                 

 . اسـت  خاورميانـه ايران مناطق و كشورهاي غرب جغرافيـايي كـشور يعنـي كـشورهاي عربـي                
 بر مسائل مربوط بـه لبنـان، عـراق،          ران، اغلب در حوزه موضوعات كشوري     ياست خارجي اي  س

  .سوريه و فلسطين متمركز است
  

  المللي اي و بين سياست خارجي ايران در بستر تحوالت منطقه
هـا از حاكميـت بـر مبنـاي           نـشيني دولـت     با فروپاشي نظام دو قطبـي و شكـست و عقـب           

المللـي و     اقتصادي در سـطح بـين      -هاي سياسي   قدرت و رقابت  ايدئولوژي كمونيستي، ساختار    
 اقتـصادي در    - سيـستم سياسـي    يريدر اين راستا با تغ    . ي دچار تغييرات بسيار زيادي شد     ا  منطقه

و اصالحات عميق اقتـصادي در چـين، دشـمني شـرق و غـرب بـه رقابـت سياسـي و                      روسيه  
 و تمركز سياست خـارجي     1979در سال   اما با وقوع انقالب اسالمي ايران       . اقتصادي تبديل شد  

هاي تندروي سياسي و نظامي در        العمل  گيري عكس   ، بستر شكل  عفانضتهران در حمايت از مست    
ايـن بـستر    . ، به طور خاص عليه دنياي غرب فـراهم شـد          خاورميانهجهان اسالم، به طور عام و       

وم ناكــامي تـدا . مي مــديريتي در جوامـع اسـالمي شـد   هـا محروميـت و ناكـا    پاسـخگوي دهـه  
، خاورميانهسياستمداران و روشنفكران منطقه در ايجاد تغييرات عميق سياسي در جوامع مسلمان             

هاي جوان آن كشورها به عنـوان تنهـا راه     ها و راهكارهاي مذهبي و تندرو را براي گروه          انديشه
گـر  رهايي از وضعيت نامطلوب و تحقيرآميز موجود، آنچنان جذاب كرد كـه گـويي هـر راه دي                 

  .خيانت به اعتقادهاي ملي و ديني، آزادي و استقالل سياسي است
تـوان    هـاي عربـي مـي       هاي خارجي در كشور     با اندكي تأمل در تاريخ مبارزاتي عليه قدرت        

هـاي شـصت و    هاي ماركسيستي در دهه هاي روشنفكران عرب با انديشه مالحظه كرد كه تالش   
هاي آزاديبخـشي     همزمان جنبش .  ب را تأمين كند   هاي مردم عر    هفتاد ميالدي نتوانست خواسته   

اگرچـه  . بخشي منجر نشد هاي ناسيوناليستي نيز در آن دو دهه به نتايج رضايت  با اتكا به انديشه   
هنوز مطالعات كافي براي فهم عدم موفقيت اين دو نحله فكري در جهان عرب صورت نگرفته                
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 قابـل    جـايگزين  ن، اسـالم سياسـي بـه       ايـرا  است، اما در هر صورت با وقوع انقـالب اسـالمي          
و پايين جامعـه بـراي اصـالح     پذيرشي در ميان برخي از روشنفكران و جوانان طبقات متوسط

هاي اشغال شده خودشـان پذيرفتـه         هاي خود و حتي كسب استقالل و آزادي سرزمين          حكومت
ي هـا   دامتـر كـردن اقـ       در چنين وضعيتي بود كه بخشي از فعاالن سياسي گسترش و عميق           . شد

بخـش و انجـام تكليـف         تـرين و تنهـا راه رهـايي         عنوان انقالبي  افراطي و يا اسالم سياسي را به      
   .)1382علي بابائي، (مذهبي خود يافتند

. دولت انقالبي ايران نيز براساس همين تفكر بـه تبيـين سياسـت خـارجي خـود پرداخـت                  
 يك سو و تداوم ناكـامي مـردم         حاكميت ايدئولوژي اسالم سياسي بر ذهنيت مسئوالن تهران از        

را  خاورميانـه هاي مادري خود از سوي ديگر، توجه به مسايل  گيري سرزمين پس فلسطين در باز  
حملـه  ). 120، ص   1380كريمـه ملـه،     (ترين و الويت اول سياست خارجي تهران تبديل كـرد           به مهم 

م تـسليحاتي   نظامي و اشغال بخش بسيار مهمي از خاك كشور توسط عـراق در شـرايط تحـري                
آمريكا، وضعيت بسيار حساسي را نه تنها براي بقاي نظام انقالبي در تهران، بلكـه بـراي حفـظ                   

هاي مـالي و سياسـي    صدام حسين با اتكا به تأييد و كمك  .  تماميت ارضي ايران به وجود آورد     
يـران  موفق شده بود كه جنگ تجاوزگرانه خود عليه ا       ) 1379اخوان كاظمي،   (هاي عرب   ديگر كشور 
  . را ادامه دهد

رژيم بعث عراق سعي داشت تا جنگ با ايران را جنگ ميان عرب و فـارس از يـك سـو و              
به همين دليل برقـراري   ).187، ص 1380عبدي، (جنگ ميان سني و شيعه از سوي ديگر نشان دهد       

هـا   نـه تن 1با دمشق كه در رقابت قدرت و ايدئولوژيك بـا بغـداد بـود        ايران  رابطه بسيار نزديك    
توانست عراق را از غرب خود نگران كند، بلكه شكافي اساسي در پشت جبهه عربي بغـداد                   مي

با اين گرايش و همچنين مخالفت شديد بـا قـرارداد صـلح كمـپ ديويـد و در                   . به وجود آورد  
در واقع آنچه .  تا در قلب دنياي عرب نفوذ كند       نتيجه مصر، رهبر سنتي اعراب، تهران موفق شد       

 بـا   انجـام دهـد و     پهلوي دوم نتوانست انجام دهد، جمهوري اسالمي موفق شـد            كه هيچ وقت  
عنوان يك بـازيگر كليـدي    ، به خاورميانهايجاد شكاف در دنياي عرب موقعيت خود را در منطقه           

                                                 
هـر دو كـشور سـعي در        . ميالدي ميان دو حزب بعث عراق و سوريه شكاف ايجـاد شـد              با كودتاي احمد حسن البكر در اواخر دهه شصت        . 1

ق بنيان گذار حزب بعث به دمشق رابطـه ميـان دو كـشور بـه                 با فرار ميشل افل    درنهايت. رهبري دنياي عرب بعد از جمال عبدالناصر را داشتند        
ويژه حملـه عـراق بـه ايـران و         و به   ايران با وقوع انقالب  بنابراين  . وجود شاه در ايران امكان گسترش اين شكاف را كم كرده بود           . تيرگي كشيد 

  .حمايت تهران از دمشق اختالف بغداد و دمشق به اوج خود رسيد
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اگرچه تهران در ميان مدت موفق شده بود كه در اردوگاه عرب عليه خود تزلـزل و                 . تثبيت كند 
. هاي شديدي را نيز براي كـشورهاي عمـده عـرب توليـد كـرد                انيشكاف ايجاد كند، ولي نگر    
هاي عرب را وادار كرد       ، پايتخت خاورميانههاي توسعه نفوذ ايران در        گسترش نگراني از سياست   

  .    تر شوند تا براي مقابله با ايران نه تنها به آمريكا، بلكه به اسراييل هم نزديك
تهـران از وجـود     . رد توجـه خـاص خـود قـرار داد         را مو تهران اقليت بزرگ شيعه در لبنان       

 شـده توسـط     نوشـته هاي آن كشور، كه ناشي از قانون اساسـي             در ميان اقليت   اي ريشهاختالف  
مـذهبي   -گيري يك گروه سياسي     كشور استعمارگر فرانسه بود، بهره گرفت و با كمك به شكل          

 .هاي سياسي لبنان كـرد      رقابتجديد به نام حزب اهللا، خود را به صورت يك بازيگر مهم، وارد              
ترين موفقيـت      در ارتباط با كمك به شيعيان آن كشور به بزرگ          سياست ايران در لبنان   در نتيجه   

 خـروج   .)56، ص   1382اسـداللهي،   (سياست خارجي تهران پـس از پيـروزي انقـالب تبـديل شـد             
   عـرب  و تـضعيف جايگـاه فرانـسه، اسـراييل و كـشورهاي     1نيروهاي آمريكايي از آن كـشور 

  . به تصوير كشيد راهمچون مصر و عربستان سعودي، از ايران چهره قدرت بزرگ منطقه
را به موضـوع فلـسطين معطـوف         پس از سوريه و لبنان حكومت انقالبي تهران توجه خود         

هـا و باورهـاي اسـالمي بـراي آزادسـازي             هاي مبارز فلسطيني با انديـشه       حمايت از گروه  . كرد
  . شد كننده منافع جمهوري اسالمي ايران تلقي مي  چند دليل تأمينهاي اشغالي به سرزمين

 كمك به مردم فلسطين به منزله عمل كـردن در چـارچوب شـعارهاي انقالبـي خـود يعنـي           .1
  . مبارزه عليه زور و حمايت از مظلوم بود

ا هاي اسالمي و غير اسالمي، ارتبـاط منطقـي ر          قائل شدن ميان گروه    فاوتگيري و ت     با جهت  .2
  . كرد با ماهيت حكومت ايران برقرار مي

هاي عرب راه صلح و مصالحه را بـا اسـراييل در دسـتور كـار                   در شرايطي كه عمده كشور     .3
هاي مبارز نه تنها وجهه تهران را در افكار عمـومي             خود قرار داده بودند، حمايت ايران از گروه       

يران در ميان معادالت سياسـي منطقـه     بخشيد، بلكه باعث افزايش نقش و نفوذ ا         منطقه بهبود مي  
  . شد مي
 .رزه غير مستقيم با اسراييل بـود      هاي اسالمي فلسطيني، مبا      انتخاب سياست حمايت از گروه     .4

ها بـر اسـراييل، آن رژيـم در شـرايط دفـاعي قـرار                 هاي اين گروه    در اين راستا با افزايش فشار     
                                                 

 نظامي آمريكايي شد واشنگتن دستور خـروج تمـام پرسـنل            225مقر نيروهاي آمريكايي در بيروت كه منجر به كشته شدن           بدنبال انفجار در    . 1
 .گفته مي شود كه اين انفجار توسط حزب اهللا صورت گرفته بود.  نظامي خود از لبنان را صادر كرد
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در واقع بـا ايـن سياسـت،        . ه مي شد  كاست   گرفت و در نتيجه از توان تهاجمي آن عليه تهران           مي
ايران مرزهاي دفاعي خود در مقابل اسراييل را از مرزهاي جغرافيـايي خـود دور كـرده بـود و                    

توان گفـت كـه هـدف ديگـر از            در نتيجه مي  . كرد  ها را در مرزهاي اسراييل تقويت مي        درگيري
كـه دولـت تهـران آن را عليـه     اسراييل بود  -اجراي اين سياست، ايجاد اختالل در صلح اعراب     

 -با اين كار يعني جلوگيري از موفقيت رونـد صـلح اعـراب            . كرد  منافع مردم فلسطين تلقي مي    
هاي عـرب مخـالف خـود را در بـين مـردم               اي ناكارآمد از عملكرد دولت      اسراييل، تهران چهره  

ي عـرب    جهـان اسـالم و دنيـا       كشيد كه باعث افزايش نفوذ خـود در         جهان عرب به تصوير مي    
تر كردن خواست و نيت رهبران ايران در اينكه           تر كردن و واضح     اين موضوع در پررنگ   . شد  مي

هـاي متحـد او    هاي غربي و در رأس آنها آمريكا و دولـت     دولتي انقالبي و اسالمي، عليه قدرت     
  .كرد هستند كمك شاياني مي

عليـه اسـراييل، آمريكـا و       ها در منطقه، ايران به مركـز مبـارزه            گرفتن اين سياست   پيشبا در 
هاي بـزرگ در حـل       هاي قدرت   ناكارآمدي سياست . هاي عرب منطقه تبديل شد       حكومت عمده

هـاي سياسـي      هاي منطقه در پاسخگويي بـه خواسـت         اسراييل و ناتواني دولت    - مسئله اعراب 
در چنين شرايطي، الگوي دولـت      .  مبارزه را در منطقه تقويت كرد      مردم كشورهاي خود، فضاي   

ايران براي مردم منطقه و بسياري از كشورهاي اسالمي به عنوان تنها الگوي رسـيدن بـه                  اسالمي
تهران با استفاده از ايـن وضـعيت موفـق شـد خـود را بـه       . استقالل بسيار جذاب شدعدالت و  

همزمـان بـا تـداوم حمايـت        . عنوان بازيگري مؤثر و قدرتمند به منطقه و جهـان معرفـي كنـد             
 عراق كه در ضمن سني نيز بودند، در جنگ عليه ايران شيعه، دولـت شـيعه                 كشورهاي عرب از  

هاي شـيعه     تهران را برآن داشت تا اندك اندك با تأكيد بر باور مذهبي خود و حمايت از اقليت                
در چند كشور عربي، خود را به عنوان يك قدرت جديد در منطقه كه خواهـان نقـش رهبـري                    

 آگاهانـه يـا غيـر       -ع ايران با در پـيش گـرفتن ايـن دكتـرين           در واق . است، به جهان معرفي كند    
از راه توانمنـدتر كـردن جوامـع شـيعه و           بازنويسي سـاختار قـدرت در منطقـه،          براي   -آگاهانه

و البتـه  . ه عربستان، مصر و آمريكا برآمـد تضعيف قدرت كشورهاي عمده عربي و غربي به ويژ        
  .   بود نيزستيزي انقالب د استكباري و ظلماين دكترين به طور دقيق، در چارچوب شعارهاي  ض

رسيد كه ايران به خوبي امكانات خود را براي افزايش قدرت             در آن مقطع زماني به نظر مي      
اما موضـوع اساسـي     . اي و جهاني خود مديريت كرده است        ملي و در نتيجه افزايش نفوذ منطقه      

 بود كه آيا اين قدرت، نتيجه مستقيم مديريت امكانـات مـادي و معنـوي ناشـي از رويـداد                     اين
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اي و    هـا و شـرايط مقطعـي منطقـه          انقالب و ژئوپليتيك ايران بود يا ناشي از بعـضي از رويـداد            
تواند نفوذ بـه دسـت         نشان خواهد داد كه آيا ايران مي        المللي؟ در واقع پاسخ به اين پرسش        بين

حفظ كند و يا حتي اين قدرت به دست آمده به منبع يك تهديد عظيم عليه ادامه بقـاي                   آمده را   
جمهوري تبديل خواهد شد؟ براي يافتن پاسخ بايـد بـه چنـد متغيـر و رويـداد در سـه سـطح                       

  .     اي و ملي توجه خاص كرد المللي، منطقه بين
 قواعد حاكم بـر دوران      الملل پس از فروپاشي شوروي در آغاز به دليل          اگرچه تحوالت بين  

تـر    گذار از يك نظم به نظم ديگر، شرايط را براي گسترش نفوذ كشورهايي چون ايران مناسـب                
الملـل    هاي جديدي را نيز در جهان به وجود آورد كـه بـازنگري در سـاختار بـين                   كرد، اما الزام  

ور شـدن  د فروپاشـي شـوروي و تـداوم    .ع غير قابل اجتناب تبديل كردقدرت را به يك موضو 
  احساس -حداقل در حوزه اقتصادي و در واقع شكست كمونيسم         -چين از تفكرات كمونيستي   

با روي كـار آمـدن محافظـه     .(Nossal, 1998, pp. 16-41)پيروزي استراتژيك را به آمريكا بخشيد
كند تا با امنيتي كردن موضوعات سياسـي منطقـه و             كاران جديد در واشنگتن، آمريكا تالش مي      

  . آرزوي بازگشت به دوران هژمونيك خود را جامه عمل بپوشاندجهان، 
 اشغال عراق و سرنگوني طالبان در افغانستان به بهانـه جلـوگيري از گـسترش تـسليحات                 

، 1386ميرمحمـدي،   ( هاي بارز اين تفكر غالب در واشنگتن بود         كشتار جمعي و تروريسم از نمونه     
روي اي سياسـي، امنيتـي و حتـي اقتـصادي           ره اجراي اين سياست باعث افزايش فشا      ).108ص  

اين اصطالح بـه     ( اصطالح كهنه  هكشورهايي چون روسيه، عربستان سعودي، پاكستان، اروپاي ب       
به  توسط وزير دفاع آمريكا   بال مخالفت فرانسه و آلمان در همراهي آمريكا براي اشغال عراق            دن

شـايد در   . در لبنان و فلسطين شد      مي  هاي اسال    و جنبش  )228، ص   1387مشيرزاده،  ()كار گرفته شد  
 -دو دشمن اصـلي تهـران     . مدت هيچ كشوري به اندازه ايران از اين سياست بهره نگرفت            كوتاه

ايـن  .  توسط يك دشمن ديگر، اياالت متحده آمريكـا سـرنگون شـدند            -سين و طالبان  صدام ح 
در  ).659، ص   1387برزگـر،   (رويداد باعث رشد احساس خطر از ايران در كـشورهاي عربـي شـد             

هـاي خـود اقـدام بـه      هاي عربستان، مصر، اردن و حتي سوريه با كـاهش اخـتالف            نتيجه كشور 
رها روند تأمين منافع ملي خود      در واقع اين كشو   . تشكيل يك جبهه ضد ايراني در منطقه كردند       

  .بينند  در خطر جدي مي- به دليل گسترش نفوذ ايران-را
 در مـسكو، ماهيـت رابطـه ميـان روسـيه و آمريكـا را از                 الملل تغيير حكومت    در حوزه بين  

بـر  . اين تغيير تأثير زيادي روي ساختار قدرت در منطقـه گذاشـت           . دشمني به رقابت تغيير داد    
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اي   هـاي منطقـه     در منطقه در تـداوم بحـران      را  خالف دوران جنگ سرد كه شوروي منافع خود         
ـ   ،  )658، ص   1379كسينجر،  (كرد  جستجو مي   - در دوران پـوتين    -ت جديـد در مـسكو     با تثبيت دول

اين تحول باعث شد تـا   . روسيه حساسيت خود را در حمايت از دوستان سنتي خود كاهش داد           
هـاي    هايي مثل سوريه موضع خود را در مورد تداوم مخالفت خود با اسـراييل و قـدرت                  كشور

 كـه بـسترساز     يگري مـذهب    از سوي ديگر رشد افراطي    . ديگر غربي مورد تجديد نظر قرار دهد      
 نيز شده بود، باعث شد تا موقعيـت آمريكـا در منطقـه و               )مدل القاعده ( توسعه تروريسم جديد  

  ). 658، ص 1387برزگر، ( هاي عمده عربي به شدت مورد تهديد قرار گيرد ثبات سياسي دولت
. تهديد خطرناك مواجه ديدنـد    در چنين وضعيتي كشورهاي بزرگ عربي خود را با چند منبع            

اگـر  . ين شرايط روند سياست خارجي و رفتار خارجي ايران به شدت حساسيت برانگيز شـد              ادر  
 حمايـت   بـا  حت تأثير انقالب ايـران، بلكـه      هاي شيعه نه تنها ت      هاي سياسي اقليت    چه رشد فعاليت  

معنوي و سياسي تهران در چند كشور عربي چون عربستان سعودي، لبنان، بحرين، يمـن و عـراق                  
هاي عرب را زير سؤال برد، اما ريشه اصلي بحران مشروعيتي كـه               ها و دولت     سني به شدت اقتدار  

هـاي    هـا و نـاتواني      در واقـع تـداوم اشـتباه      . ها با آن مواجه بودند، چيز ديگـري بـود           اين حكومت 
هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگـي شـكل گرفتـه در      هاي عربي در پاسخگويي به خواسته       حكومت

   .اشته بودذ سياسي مردم و روشنفكران را رو به افزايش گهاي جوامع خود، اعتراض
هاي عرب با متهم كردن حاكميت در تهران بـه عنـوان ريـشه اصـلي          در اين راستا حكومت   

هاي سياسي     منطقه به عنوان منبع اصلي بحران      همهمشكالت شكل گرفته در كشورهاي خود و        
شـيعه مـردم عـرب بـراي سـرپوش      و مشروعيتي سعي در استفاده از باورهـاي ضـد ايرانـي و            

دهد كه تا حـدود بـسيار    شواهد نشان مي .(Alpher, 2008)هاي خود داشتند گذاشتن روي ضعف
  .اند زياد هم آنها موفق بوده

گسترش نفـوذ سياسـي و ايـدئولوژيكي ايـران در حـوزه غـرب جغرافيـاي خـود                   بنابراين  
قع ايران با افـزايش نفـوذ خـود در          در وا . كننده يك مشكل اساسي ديگر براي تهران است         توليد
عراق، لبنان، سوريه و فلسطين باعث محدود شدن حوزه نفـوذ            مانند   خاورميانههاي عربي     كشور

عربستان و مصر همانند ايـران امكانـاتي        . عربستان و مصر در منطقه طبيعي خودشان شده است        
. تعريف شود خاورميانهربي  تواند در كشورهايي به جز كشورهاي ع        دارند كه منافع ملي آنها نمي     

با توجه به زبان، نژاد و تاريخ مشترك با مردم و كشورهاي عربي، رياض و قاهره در پـنج دهـه           
حتي در دوران قبل از     . اند   ايران به شدت مخالفت كرده     اي تركيه و    هاي منطقه   گذشته با سياست  
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ـ انقالب نيز با آنكه دولت وقت تهران از حمايت دنياي غرب به رهبري            الت متحـده آمريكـا   ا اي
در آن  . هـاي غـرب خـود بـه دسـت آورد            مند بود، نتوانست هيچ نفوذ خاصي در سرزمين         بهره

پهلـوي دوم هيچگـاه نتوانـست جـاي         . طه ميان تهران و رياض حاكم بود      دوران نيز تنش بر راب    
  . اي بگيرد عربستان را در ساختار قدرت منطقه

هاي نفوذ خـود در       و عربستان سعودي در تثبيت حوزه     شايد بتوان ادعا كرد كه رقابت ايران        
گـذاري    و موفقيت تهران در محدود كردن رياض، باعث سرمايهخاورميانههاي عربي     ميان كشور 

گونه كـه ايـران براسـاس     به سخن ديگر همان.  شده استهاي شرقي ايران عربستان در سرزمين 
 گـسترش نفـوذ در كـشورهاي عربـي           اقدام به  - تفكرات شيعه سياسي   -توان ايدئولوژيك خود  

 عربستان نيز بر مبناي باورهاي وهابيت، نفوذ خود را در كشورهاي پاكـستان و افغانـستان                 ؛كرد
رياض بـراي موفقيـت سياسـت خـود از كـشورهاي            . عليه شوروي و سپس ايران گسترش داد      

 و مـسكو در     در واقع مقابلـه ريـاض بـا تهـران         . الت متحده نيز بهره گرفت    اامارات متحده و اي   
اگر چه تولد و رشد     . راستاي اهداف سياست خارجي واشنگتن از اوايل دهه هشتاد ميالدي بود          

طالبان در پاكستان و سپس افغانستان در آغاز براي مقابله با اشغالگري شـوروي طراحـي شـده                  
   1.بود، اما بالفاصله به تقابل با حكومت انقالبي تهران تبديل شد

جديد تندرو در دو كـشور پاكـستان و افغانـستان از كنتـرل حاميـان                خيلي زود اين نيروي     
گري مذهبي در عربستان نيز گـسترش         افراطي. اصلي آنها خارج و به نيروي ضد آنها تبديل شد         

به عبارت ديگر عربـستان      2.پيدا كرد و باعث ايجاد تزلزل در اقتدار داخلي حكومت رياض شد           
. هاي شرقي خود با شكست مواجه شـد         در سرزمين سعودي نيز در سياست گسترش نفوذ خود        

هاي شرقي ايران باعث افـزايش تهديـد عليـه            هاي عربستان در سرزمين     در هر صورت سياست   
هاي تروريـستي و      هاي گروه   هاي گذشته به دليل افزايش فعاليت       در سال . ي شد جمهوري اسالم 

پذيري امنيت ما بـه       ور آسيب هاي شرقي كش    افراطي مذهبي وابسته به تفكرات وهابيت در استان       
  3.شدت افزايش پيدا كرده است

                                                 
 يان به قدرت رسيدن طالبان  ها كنسولگري ايران در نواز شريف افغانستان در جر  قتل عام ديپلمات.1

دليل همكاري با  ه دولت عربستان بيش از دو هزار نفر را ب2008 در سال 2009 مارس 16مطابق گزارش روزنامه نيويورك تايمز مورخ . 2
 .دهد اين آمار نسبت به سال قبل يك افزايش پنجاه درصدي را نشان مي. القاعده دستگير كرد

 ارديبهـشت  30 جمهوري اسالمي ايران در پايان مانور نيروهاي خود در مرزهاي شرقي كشور در روز چهـار شـنبه            فرمانده نيروهاي انتظامي   3.
، روزنامـه همـشهري   . ستيـ ويژه در استان سيـستان و بلوچـستان راضـي ن            كرد كه از وضعيت امنيتي مناطق مرزي شرق كشور به          معال ا 1388

  .1388سال  ،31پنجشنبه 
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گرايانه واشنگتن در جهان بـه طـور          جانبه هاي سياست يك    از سوي ديگر با افزايش ناكامي     
 به طور خاص، دولت آمريكا مجبور بـه تجديـد   خاورميانهامنيتي در   -هاي نظامي   عام و سياست  

ه در اين تجديد نظر واشنگتن مذاكره مـستقيم      اگرچ. اي خود شده است     نظر در استراتژي منطقه   
با ايران را براي بهبود موقعيت خود در عراق الزم ديد، ولي اين تاكتيك را در درون اسـتراتژي                   

سخنراني بـاراك اوبامـا رئـيس جمهـور         (هاي عرب تعريف كرده است      نزديكي بيشتر با مردم و دولت     
يـد رئـيس   ييجه اين استراتژي جديد كه مورد تأ در نت  ).2009،  آمريكا در پراگ پايتخت جمهوري چـك      

قرارگرفت، كاهش نفوذ و نقش ايران در مسايل مختلفي در منطقه           ) باراك اوباما (جمهور جديد   
  . عراق با هدف اصلي ارتقا پيدا كرده است چون لبنان، فلسطين و

 بـا  به سخن ديگر ايران براي تداوم و حفظ نفوذ جديد خود در منطقه غربي سرزمين خـود              
دهنـده    متأسفانه بعضي از شـواهد نـشان      . ائتالفي از اعراب، اسراييل و آمريكا مواجه شده است        

اين واقعيت است كه آمريكا در حال كسب نظر مثبت اروپا و شايد روسيه بـراي مـشاركت در                   
حال پرسش آن است كه آيا ايران امكانات الزم براي مقابلـه بـا ايـن ائـتالف                  . اين ائتالف است  

ه را دارد؟ به عبارت ديگر آيا ايران قدرت كافي براي خنثي كردن اين تهديد را دارد؟ پر                  گسترد
اما چنانچـه تهـران بـه       . واضح است كه ايران توانمندي الزم براي شكست اين ائتالف را ندارد           

ور نيـز دچـار   نشيني كند، در تأمين ديگر منافع ملي خود در درون و بيرون از كـش     سادگي عقب 
تـرين    بنابراين چگونگي مقابله و يا مديريت با شـرايط جديـد بـه مهـم              . شود  ي مي مشكل اساس 

  .موضوع روابط خارجي كشور تبديل شده است
رسد كه يكي از مشكالت اساسي ايـران در تـأمين منـافع ملـي خـود در            بنابراين به نظر مي   

 در  ونه كه در بحـث تئوريـك خـود        همانگ. گيري جغرافيايي سياست خارجي كشوراست      جهت
 باال گفتيم، حوزه عملياتي و شعاع عملياتي سياسـت خـارجي يـك كـشور در رابطـه                   رهايسط

مستقيم با توانايي آن كشور در به كارگيري امكانات كشور در جهت تـأمين منـافع ملـي خـود                    
ناتواني در به كارگيري امكانات كشور و يا ناممكن بودن تجميع امكانات براي مـديريت               . است

هـاي    اگرچه اتكـا بـه توانمنـدي شـيعيان در سـرزمين           .  ضعف قدرت كشور است    آنها به منزله  
 در  خاورميانـه  باعث افـزايش نفـوذ ايـران در منطقـه            - همسايگان عرب  -جنوبي و غربي كشور   

هاي عرب در كشورهاي خود و منطقه         مدت شده است، اما اين سبب تضعيف اقتدار دولت          ميان
رسـاند،    وقعيت كشورهاي اسالمي در جهان آسـيب مـي        اين تضعيف نه تنها به م     . نيز شده است  
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اظهـارات  ( هاي عمده عرب عليه ايران شده اسـت  بلكه باعث افزايش تنش و حتي دشمني كشور       
  ).1388 ،عمروموسي دبير كل اتحاديه عرب در ارتباط با برنامه هسته اي ايران

ه مي بـه وجـود آورد   امكان حفظ نفوذ ايران را در جهان اسالم كه انقالب اسال          اين وضعيت 
آخـرين قطعنامـه شـوراي امنيـت سـازمان ملـل متحـد در               .  به شدت آسيب رسانده است     ،بود

بـه سـخن ديگـر موفقيـت     . اي آن را به عهده داشت شرايطي تصويب شد كه قطر رياست دوره     
هـاي سياسـي و       هـاي غربـي باعـث گـسترش و افـزايش تـنش              مـدت ايـران در سـرزمين        ميان

به عبـارت ديگـر منـافع       . اي بزرگ و كوچك عرب در منطقه شده است        ايدئولوژيك با كشوره  
تعريف شده جمهوري اسالمي ايران در همسايگان غربي خـود بـه تعـارض بـا منـافع اساسـي               

  . هاي عرب منطقه تبديل شده است دولت
تداوم تنش ميان ايران و مصر تأثيرات منفي ناخواسته ديگري را نيز در برداشـته اسـت كـه                   

تـر    د تغييراتي بنياني در جهت جغرافياي حوزه نفوذ سياست خارجي كشور را پررنگ            لزوم ايجا 
افزايش تنش ميان ايران از يك سو و عمده كشورهاي عرب منطقه از سـوي ديگـر                 . كرده است 

هـاي    از يك سو اين امكان را براي بعـضي از كـشور           . به دو نتيجه ناگوار ديگر منجر شده است       
هاي مديريتي خـود را در جهـت توسـعه     تواني فكني، نا ت تا با برونعرب منطقه فراهم كرده اس    

   1.پوشاني كنند سياسي و آزادي شهروندان خود ال
هـاي    را عليـه جمعيـت شـيعه خـود، جمعيـت           هاي امنيتي خـود     در اين راستا آنها سياست    

بـر  هـا   بدون شك تداوم ايـن سياسـت  . اند برابرخواه و دموكراتيك كشورهاي خود افزايش داده      
 هاي سياسي ميان ايـران      از سوي ديگر تداوم تنش و اختالف      . خالف اهداف انقالب ايران است    

ها در مبـارزه خـود عليـه        و كشورهاي عمده عرب باعث افزايش شكاف ميان متحدان فلسطيني         
   2.اسراييل شده است

 نتيجـه   اين روند . نتيجه اوليه آن، تداوم بحران فلسطين و آوارگي بيشتر مردم فلسطين است           
هـاي    هاي بنيـاني حكـومتي غالـب كـشور          به دليل ضعف  . داشته است منفي ديگري را نيز در بر     

 موفق شده است كه اتحاد اعـراب عليـه خـود را در جهـت     وعرب در تقابل با اسراييل، تل آوي 

                                                 
هاي  ر براي توضيح سياست برون افكني اعراب و ايران هراسي آنها اين است كه آنها از پاسخ دادن به خواستهيكي از نظريات معتب. 1

 .شمارند هاي ايران مي هاي مردم خود را تحريك دمكراتيك مردم خود عاجز هستند و افزايش مخالفت
مصر، عربستان، اردن، . شكاف ميان متحدين فلسطين آشكار شد اسراييل بر عليه مردم فلسطين در نوار غزه 2008 در حمله نظامي اواخرسال 2

 .و چند كشور عرب حوزه جنوبي خليج فارس در مقابل كشورهاي عرب ديگر چون سوريه، سودان، و قطر قرار گرفتند
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 روزه غزه، نمونه خوبي از گسترش ايـن         22تجربه جنگ   (ت آنها با ايران تغيير مسير دهد      مخالف
توجهي اعراب بـه تـوان اثبـات شـده اتمـي اسـراييل و        يكي از نتايج اين تغيير بي  ). روند است 

 فـضا را    ايـن شـرايط   . اي ايران است    ژي هسته تسليحاتي انر ايش نارضايتي آنها از برنامه غير     افز
المللي همچون آمريكـا و اروپـا بـراي ايجـاد اتحـادي               هاي بزرگ بين    استفاده قدرت    براي سوء 

  .تر كرده است ان مناسبگسترده عليه اير
ناپـذير    در واقع در سياست خارجي ايران ما هزينه افزايش نفوذ خود را كه هـدفي اجتنـاب                

اي است، از يك سو از طريق كاهش نفـوذ كـشورهاي مـسلمان                براي هر كشور با قدرت منطقه     
. ايـم   هـاي اسـالمي ممكـن كـرده         همسايه و از سوي ديگر برمبناي افزايش تنش با ايـن كـشور            

آميـز باشـد، نـه تنهـا بـرخالف            مدت موفقيـت     حتي اگر هم در ميان     بنابراين تداوم اين سياست   
هاي ايدئولوژيك جمهوري اسالمي است، بلكه باعـث كـاهش مـشروعيت و حقانيـت                 خواسته

  .  و جهان اسالم خواهد شدخاورميانهكشور در منطقه 
صـول انقـالب اسـالمي و       مدت، در تعـارض بـا ا        به سخن ديگر تداوم اين سياست در بلند       

 صـحيح باشـد،   اللنانچه اين تحليل و استددر اين چارچوب است كه چ   . منافع ملي ايران است   
تغيير براي توسعه و حوزه گسترش نفوذ سياست خارجي كشور موضوعي الزامي براي ارتقـاي               

  .  اي و جهاني و حتي تداوم بقاي جمهوري است جايگاه كشور در مناسبات منطقه
.  شرق داليل مثبت ديگري را در راستاي گسترش نفوذ ايران براي تهران در بـر دارد            نگاه به 

برخالف همسايگان غربي ايران كه مردمش اغلب عرب هـستند، سـاكنان كـشورهاي شـرق و                 
.  هستندها  فراوان تاريخي و فرهنگي با ايرانيهاي شمال شرقي ايران فارسي زبان و با اشتراك

و خصمانه مردم ايران از اعراب مانعي بزرگ بـراي افـزايش نفـوذ    درحالي كه برداشت منفي   
سياسي در آن كشورها بوده است، نگاه مثبت آنها به مردم افغانستان، تاجيكستان و ازبكستان               

از ديدگاه سياسـي،    . شود  بستر مناسبي براي داشتن يك رابطه استراتژيك با آنها محسوب مي          
بـه جـز   . شـود  ها ديده نمـي  هاي اين كشور  و پايتخت  زاي سياسي ميان تهران     هيچ زمينه تنش  

مسئله رودخانه هيرمند، ايران با هيچ يك از اين كشورها مشكل خاص سياسي، سـرزميني و                
طقه بـزرگ بـه اقتـصاد       تواند دروازه اين من     همچنين ايران از نظر اقتصادي مي     . تاريخي ندارد 
   .جهاني باشد

د،  كنـ  زاد توليدات صـنايع ايـران را ايفـا        قش پذيرنده ما  تواند ن   ها مي   نه تنها بازار اين كشور    
بايد توجه  . گذاران صنعتي ايران نيز باشد      هاي سرمايه   د محل مناسبي براي سرمايه گذاري     توان  مي
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داشت كه سطح و حجم توليدات تعداد قابل توجهي از صـنايع داخلـي ايـران بـه آن درجـه از                    
ازارهاي خارجي امكان ادامه توسعه آنهـا ميـسر         اند كه بدون دسترسي به ب       پيشرفت نزديك شده  

  .  نيست
هم اينك توان توليد اتومبيل     . صنعت اتومبيل ايران نمونه خوبي از عملكرد اين پديده است         

در نتيجه يافتن بازار مطمئن خارجي قـدمي درسـت          . در ايران بيش از توان خريد داخلي است       
در واقـع نـه تنهـا اقتـصاد ايـران           . شود در جهت تقويت اين صنعت و اقتصاد ملي محسوب مي         

توانـد    تواند موتور توسعه اقتصادي اين كشورها تلقي شود، بلكه وضعيت اقتصادي آنها مـي               مي
اي ايرانـي   هـ   با بهبود وضعيت اقتصادي آنها بازار كاال      . دهنده توسعه صنايع ايران نيز شود       شتاب

اري بخش خصوصي و دولتي ايـران       گذ  همچنين احتمال افزايش سرمايه   . رونق پيدا خواهد كرد   
  .گيري را تجربه خواهد كرد در اين كشورها افزايش چشم

  
  گيري بندي و نتيجه جمع

تواند حوزه نفـوذ اقتـصادي، فرهنگـي و سياسـي             بنابراين با نگاه به شرق نزديك، ايران مي       
انـستان و   خود را در چند كشور آذربايجان، ارمنستان، تركمنـستان، ازبكـستان، تاجيكـستان، افغ             

اي در تعارض با حوزه       نكته مهم و جالب اين است كه اين چنين توسعه         . پاكستان گسترش دهد  
بـا كـاهش فـشار ايـران در حـوزه عربـي             . المللي نيـست    اي و بين    اي هيچ قدرت منطقه     توسعه

منـد خواهـد      ، عربستان سعودي از شرايط بهتري براي تثبيت موقعيت عربي خود بهره           خاورميانه
از (ر دو كـشور پاكـستان و افغانـستان          ر نتيجه حساسيت آن كشور براي افزايش نفوذ د        شد و د  

  .كاهش پيدا خواهد كرد) طريق گسترش تفكرات مذهبي خاص
هاي اخيـر     گري مذهبي كه در سال      اين چنين كاهشي، بستر مناسبي را براي مقابله با افراطي         
ژه عربستان شكل گرفته است را بـه        در كشورهاي شرق ايران با حمايت چند كشور عربي به وي          

  . آورد وجود مي
يكي از عوامـل رشـد تروريـسم        (گري مذهبي     تي كه بتواند افراطي   به طور حتم چنين سياس    

هاي غربي،    را كنترل كند، مورد حمايت قدرت     ) جديد كه جوامع غربي را هدف قرار داده است        
يگـر سياسـت تمركـز سياسـت        بـه سـخن د    . به ويژه اياالت متحده آمريكا قرار خواهد گرفـت        



 الزام تحول در نگاه منطقه اي ايران                                                                                                                          59  

هـاي بـزرگ جهـان     خارجي روي شرق نزديك توسط تهران منطبق بر منافع ملي غالب قـدرت           
  . چون چين، اروپا، آمريكا، ژاپن و حتي هند نيز است

تـر اينكـه    اما مهم. به عالوه اين سياست با منافع ملي كشورهاي عمده عرب نيز انطباق دارد      
 و  خاورميانـه  ايران و كشورهاي مـسلمان عـرب در منطقـه            اين سياست باعث كاهش تنش ميان     

از سوي ديگر با محدود كردن روند       . اي و جهاني كشور خواهد شد       افزايش نفوذ و اقتدار منطقه    
هاي مذهبي، امكان كنترل و كاهش رشد تروريسم جديد در مرزهـاي              فعاليت تندروها در حوزه   

تواند امنيت چند استان شـرقي         به تنهايي مي   اين موفقيت . پيدا خواهد كرد  شرقي كشور افزايش    
  .و جنوبي ايران را در حد قابل قبولي افزايش دهد

گيري جغرافيايي سياست خارجي كشور، نـه تنهـا قـدرت             به سخن ديگر با تغيير در جهت      
كند، بلكه موقعيـت كـشور در سـطح جهـاني بـه           خارجي ايران در سطح منطقه افزايش پيدا مي       

اين دستاورد باعث خواهد شد كه ايران بتواند با هزينـه بـسيار    . يابد  مي رتقاءحي بسيار باال ا   سط
هاي منطقه و حتـي جهـان         تري، در مقايسه با شرايط كنوني، به سرمايه، تكنولوژي و بازار            پايين

  .  دسترسي پيدا كند
ـ                   ولي مهم  ودن و  ترين نكته در اين استراتژي اين است كه از يك سو ايران از وضعيت در انزوا ب

شود و از سوي ديگر بـستر افـزايش امنيـت             ها خارج مي    در خطر برخورد نظامي با ديگر كشور      
اين در واقع همان عملي كردن و تحقق بخشيدن         . تر خواهد شد    توسعه عمومي فراهم  داخلي و   
ترين هدف سياست خـارجي از راه مـديريت درسـت منـابع و امكانـات                  ترين و بنياني    به اصلي 

  .يايي، اقتصادي و نيروي انساني يك كشور استسياسي، جغراف
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