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 موقعیت ژئوپلیتیکی ایران
در مناسبات قدرت منطقه ای و جهان

دكتر علیرضا عباسي سمناني
دکتری جغرافیای سیاسی

چکیده
قرار  ژئوپلیتیکی جهان  موقعیت های  از حساس ترین  یکی  در  ایران  كشور 
گرفته، به گونه ای كه مناطق ژئوپلیتیکی فعالی با كاركردهای گسترده و متعدد 
گرداگرد آن را فرا گرفته و آن را به صورت كانون جاذبه دیپلماسی منطقه ای و 
جهانی درآورده است. این موقعیت باعث تأثیرگذاری ایران در روند تحوالت 

جهانی و منطقه ای می شود. 
محیط  از  برگرفته  دولت ها  عملکرد  و  خارجی  سیاست  كه  آنجایی  از  اما 
 ژئوپلیتیک و ایجاد شرایط تعامل در مجموعه ای از رفتارهای مکانی و زمانی آنان 
است، جمهوری اسالمی ایران نیز به رغم برخورداری از موقعیت استراتژیک، 
)موقعیت،  ژئوپلیتیکی  مبانی  بر  خارجی  سیاست  اجرای  و  طراحی  است  الزم 
وضعیت، منابع انرژی، ایدئولوژی، قلمرو فرهنگی و...( همراه با تعامل مؤثر و 
ایجاد دركی متقابل از شرایط زمان و مکان داشته باشد. با این وصف، در این 
نوشتار، تالش بر آن است تا با شناخت دقیق و عمیق بسترهای مساعد و نامساعد 
ژئوپلیتیکی ایران، زمینه ها  و رویکردهای تحقق فرصت ها و مقابله با چالش های 
گوناگون برای حضور مؤثر جمهوری اسالمی ایران در تحوالت نظام بین الملل 

با كمترین هزینه و بیشترین منافع تبیین شوند.
واژه های كلیدی: موقعیت ژئوپلیتیک ایران، تعامالت بین الملل، فرصت ها، 

چالش ها.

مقدمه
بالقوه  منابع  سیاسي،  ثبات  زیاد،  جمعیت  داشتن  خاطر  به  کشورایران 
بر  وتسلط  فارس  بیشترین ساحل خلیج  داشتن  مهم تر  از همه  و  اقتصادي 
مرکزي  آسیاي  کشورهاي  به  آن  اتصال  همچنین  و  هرمز  استراتژیک  تنگه 
ودریاي خزر، همانند پلي بین سه قاره آسیا، اروپا وآفریقا اهمیت ژئوپلیتیکي 
فوق العاده اي دارد. نقش هر کشور در صحنه بین المللي فقط در افکار وعقاید 
سیاست مداران آن خالصه نمي شود وعوامل خاصي وجود دارد که فراتر از 
امیال و آرزوهاي آنان است و از آن نمي توان به عنوان ژئوپلیتیک نام برد. 
سیاست بین المللي ناشي از تعامالت واحدهاي سیاسي است. دوفاکتور مهم 
دارند.  فوق العاده ای  نقش  واکنش  و  کنش  این  در  وامکانات  اهداف  یعني 
طبیعي  عوامل  میان،  آن  از  که  است  همراه  توانایي هایی  با  اهداف  تحقق 

وجایگاه یک کشور در نظام بین المللي نقش به سزایي ایفا مي کند. 

سرشت پویا و متحول نظام قدرت جهانی و توزیع فضایی و منطقه ای 
سطح  و  تکنولوژی  و  علم  در  تحول  تأثیر  تحت  عمدتًا  که  جهان  در  آن 
آگاهی ملت ها از سویی و تحول در نقش و کارکرد عوامل ثابت و متغیر 
و  جهانی  نظام  که  می شود  باعث  دارد،  قرار  دیگر  سوی  از  ژئوپلیتیکی 
حال  در  دائمًا  یکدیگر  با  ملت ها  و  دولت ها  روابط  و  منطقه ای  نظام های 
دقیق  و  علمی  مطالعه  ضرورت  واقعیت  این  باشند.  دگرگونی  و  تحول 
کیفیت  محلی،  و  منطقه ای  در سطح جهانی،  را  پدیده های سیاسی  ماهیت 
را  پدیده ها  کارکرد  بازتاب  و  پیدایش  عوامل  نیز  و  آنها  شکل گیری 
ظرفیت های  فراروی  را  میدان عمل گسترده ای  و  می نماید  ناپذیر  اجتناب 

ژئوپولیتیکی و جغرافیای سیاسی ممالک قرار می دهد. 
موقعیت ایران در نظام جهانی و منطقه ای و کنش و روابط متقابل آن 
مسائل جدیدی  همواره  ژئوپلیتیکی،  مناطق  و  جهانی  قدرت  قطب های  با 
پویا  عوامل  مطالعه  برای  را  مناسبی  بسیار  زمینه  مجموعًا  که  می آفریند  را 
تبیین  برای  بر واقعیت های جغرافیایی  تأکید  با  و متحول سیاسی و علمی 

سیاست خارجی فراهم آورده است. 

بیان مفاهیم
امنیت:

تعریف فرهنگ هاي لغات از »امنیت«، عبارت است از: در معرض خطر 
نبودن یا از خطر محافظت شدن. »امنیت« همچنین عبارت است از: رهایي 
از تردید، آزادي از اضطراب و بیمناکي، و داشتن اعتماد و اطمینان موجه و 
مستند. امنیت خواهی فردي، مّلي یا بین المللي، در زمره ي مسائلي است که 

انسان با آن مواجه است. 
امنیت به صورت وسیع، در مفهومي به کار گرفته شده است که به صلح، 
آزادي، اعتماد، سالمتي و دیگر شرایطي اشاره مي کند که فرد و یا گروهي از 
مردم احساس آزادي از نگراني، ترس، خطر یا تهدیدات ناشي از داخل یا 
خارج داشته باشند. عناصر اصلي، که تقریبًا در تمام تعاریف امنیت مشاهده 
مي گردند، ارزش ها، خطرات یا تهدیدات هستند. هم ارزش هاي عمومي و 
به امنیت در معناي عیني، فقدان تهدید در  هم تهدیدهاي عمومي، احتماالً 
برابر ارزش هاي کسب شده را مشخص مي کند، و در معناي ذهني، فقدان 

ترس و وحشت از حمله به ارزش ها را معین مي نماید.
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این دو وجهي بودن مفهوم امنیت در تعاریف لغت نامه ها، که از یک سو 
به معناي ایمني، استواري و نفوذ ناپذیري، قابلیت اعتماد، اطمینان از عدم 
شکست، و از سوي دیگر، به معناي عدم اضطراب از تشویش و خطر اشاره 
»امنیت« وجود  از  این رو، تعریف واحد و مطلقي  از  دارد، منعکس است. 

ندارد و این واژه داراي یک مفهوم ذاتًا نسبي است.
پس با توجه به اختالف مفهومي بسیاري که درباره ي تعریف »امنیت« 
»امنیت«  که  دریافت  مي توان  موارد،  همه ي  گرفتن  نظر  در  با  دارد،  وجود 
یعني آزاد و رها بودن از خشونت اعمال شده توسط دیگران. این کامل ترین 

تعریفي است که تقریبًا جامع تمام تعاریف نیز هست.

 ژئوپلیتیک:
جغرافیایی  ازبررسی  بیانگرحیطه ای   )Geopolitics( ژئوپلیتیک  مفهوم 
است که عامل فضا را درشناخت چگونگی شکل گیری روابط بین الملل مهم 
تلقی می کند. این مفهوم متفاوت از جغرافیای سیاسی است زیرا جغرافیای 
سیاسی اثرتصمیم گیری های سیاسی انسان را روی چهره واشکال جغرافیایی 
مربوط به محیط انسانی همچون حکومت، مرز، مهاجرت و...مطالعه می کند 
سیاست های  روی  جغرافیایی  عوامل  اثر  مطالعه  به  ژئوپلیتیک  حالیکه  در 

دگرگون شونده جهانی می پردازد.
 اما دقیق ترآن است که بگوییم جغرافیای سیاسی با رابطه متقابل جغرافیا 
وسیاست سروکار دارد و بدین ترتیب مفهوم ژئوپلیتیک که به نقش عمده 
عامل فضا در شکل گیری روابط بین الملل معتقداست، جزئی از دانش و علم 

جغرافیای سیاسی محسوب می شود.
منتشر  ومدارک  اسناد  طریق  از  پژوهش  این  برای  نیاز  مورد  اطالعات 
اقتصادی،  سیاسی  اطالعات  مجله  در  پژوهشی  مقاالت  و  درکتاب ها  شده 
مرکزی  کتابخانه  در  دانشجویان  پایان نامه های  و  روزنامه هاو...،کتاب های 
منابع  وهمچنین  سیاسی  وعلوم  حقوق  دانشکده  وکتابخانه  تهران  دانشگاه 

اینترنتی استفاده گردیده است.
همایش های  و  کتابخانه ای  منابع  پایه  بر  تحقیق  انجام  مبنای  تحقیق:  روش 
بین المللی و نیز تحلیل های رسانه های داخلی و خارجی است که بر محور 

مطالعات علمی در حوزه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک انجام شده است.
نوع تحقیق: به دلیل تأکید بر مؤلفه ها و واقعیت های جغرافیایی مولّد قدرت 
و استفاده بهینه از این نمادها در تعامالت بین المللی برای حفظ، توسعه و 
تأمین متناسب منافع همه جانبه ج. ا. ا. نوع تحقیق تحلیلی ـ کاربردی است. 
فرضیه تحقیق: این پژوهش در راستای ارزیابی فرضیه زیر صورت می گیرد: 
مبانی  محور  بر  ایران  اسالمی  سیاست خارجی جمهوری  استراتژی  »تأکید 

ژئوپلیتیک، تأمین کننده منافع راهبردی در باالترین سطح ممکن است«.

از  قبل  ایران  ژئوپلیتیک در  تکوین جغرافیای سیاسی و  سیر 
انقالب اسالمی  

با وجود تاریخ یک صد ساله جغرافیای سیاسی در جهان، در ایران مدت 
زیادی از تاریخ آن نمی گذرد. اولین متخصص در جغرافیای سیاسی در ایران 

نقشه1: موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه

دکتر دره میرحیدر فارغ التحصیل از دانشگاه ایندیانای آمریکاست که در سال 
این  1342 به گروه جغرافیای دانشگاه تهران پیوست و زمینه برای توسعه 
شاخه از جغرافیا بیشتر فراهم گردید. با تصویب پذیرش دانشجو در دوره 
کارشناسی ارشد جغرافیا از سال 1343 در دانشگاه تهران، چند واحد درسی 
در زمینه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک نیز در نظر گرفته شد. در سال 1346 
امتحان ورودی جهت پذیرش دانشجوی دکتری د انشگاه تهران به عمل آمد 
این مقطع موفقیت در شهادتنامه های  دانشجویان دکتری در  از وظایف  که 
نام  به  شهادتنامه ها  این  از  یکی  که  بود  دوره  این  برنامه  در  شده  گنجانده 
»مسائل جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک« بود و دانشجو می بایست آن را با 
دانشگاه  جغرافیای  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  می رساند.  پایان  به  موفقیت 
تهران در سال 1343 دو درس تحت عنوان »ژئوپلیتیک« و »مسائل جغرافیای 
سیاسی جهان« ارائه شد که درس »ژئوپلیتیک« آن را دکتر دره میرحیدر و 

»مسائل جغرافیای سیاسی جهان« را دکتر مستوفی تدریس می کردند.
 جغرافیای سیاسی در ایران تا قبل از این دوره به صورت رشته علمی 
مطرح نبود و حتی از کتاب علمی دانشگاهی نیز برخوردار نبود، تا زمانی 
مبانی جغرافیای سیاسی  میر حیدر در سال 1347 کتاب اصول و  که دکتر 
را با رویکردی علمی تألیف و منتشر کرد. در این زمان نویسندگان و حتی 
جغرافی نویسان، موضوع جغرا فیای سیاسی را تقسیمات اداری کشور و احیانًا 
 اشاره ای به مرزها، نژاد، زبان و ملیّت در مباحث جغرافیای سیاسی می دانستند. 
بخش  که  یافت  راه  ایران  به  دوره ای  در  سیاسی  جغرافیای  آموزش 
ژئوپلیتیک  ظهور  و  دوم  جهانی  جنگ  جریان های  اثر  در  آن  ژئوپلیتیک 
جغرافیای  مبانی  و  اصول  کتاب  انتشار  و  بود  شده  تحریم  آلمان  خاص 
سیاسی و تدریس آن به دانشجویان مباحث جدیدی را در بین دانشجویان 
روند  کرد.  مطرح  ایران  در  سیاسی  جغرافیای  ظهور  تاریخ  در  همچنین  و 
حاکم  شرایط  دالیل  به   1350 دهه  در  رشته  این  علمی  گسترش  به  رو 
دهه  این  در  چند  هر  گردید.  مواجه  وقفه  با  اسالمی  انقالب  تا  ایران  در 



98 / دوره بیست و دوم، شماره هشتاد و ششم

شد.  منتشر  ژئوپلیتیک  کتاب  و  ترجمه  حوزه  این  در  کتاب  چند   نیز 

جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک پس از انقالب اسالمی  
تألیفات و ترجمه ها در زمینه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک پس از انقالب 
اسالمی ادامه یافت و با توجه به شرایط گسترش جهانی این علم و نیز جنگ 
عراق علیه ایران توسعه گسترده ای یافت )جدول1( و زمینه افتتاح گروه های 

جغرافیای سیاسی در دانشگاه های داخلی را، بیش از پیش فراهم نمود. 
با  دکتری  دوره  دانشجویان  اولین  پذیرش  با  مدرس  تربیت  دانشگاه 
علمی  صورت  به  را  رشته  این   1366 سال  در  سیاسی  جغرافیای  گرایش 
- آکادمیک به جامعه علمی ایران عرضه کرد. دهه 1370 و اوایل دهه 80 
را باید انقالب علمی جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در ایران دانست. تهیه 
مقطع  در  ژئوپلیتیک  و  سیاسی  جغرافیای  مستقل  رشته  برنامه  تصویب  و 
امام  کارشناسی ارشد در سال 1371 در دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه 
حسین)ع( موجب نگرش های جدیدی به این رشته در ایران گشت. براساس 
اسالمی  آزاد  و  مدرس  تربیت  تهران،  امام حسین،  دانشگاه های  برنامه  این 
جغرافیای  دکتری  مقطع  برنامه  نمودند.  دانشجو  مستمر  پذیرش  به  اقدام 
سیاسی به عنوان یک رشته مستقل آکادمیک توسط دانشگاه تربیت مدرس 
در سال 1377 پیشنهاد شد و به تصویب شورای عالی برنامه ریزی رسید. از 
همان سال دانشگاه های تربیت مدرس، تهران و آزاد اسالمی اقدام به پذیرش 

دانشجو در مقطع دکتری کردند.

 جمهوری اسالمی ایران در شرایط جدید ژئوپلیتیکی
فرو ریختن نظام جهانی دو قطبی در دهه )1990م( که منجر به از میان 
تا  ایاالت متحده آمریکا را تشویق کرد  رفتن موازنه ژئوپلیتیک جهان شد، 
را  قدرت  این  که  تالشی  کند؛  تالش  سیاسی  جهان  بر  شدن  چیره  راه  در 
در منطقه استراتژیک خاورمیانه با ایران به لحاظ اهمیت و موقعیت خاص 
ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این کشور رو در رو ساخته است. حاصل این 
و  استراتژیک  ـ  اقتصادی  محاصره  زمینه  در  بوده  تصمیماتی  رویی  در  رو 
چالش های گسترده سیاسی و تبلیغاتی علیه جمهوری اسالمی ایران، چنان که 
عالوه بر تحریم اقتصادی، از طرف شمال با ایجاد بحران )در دریای خزر، 
ایران  از  منطقه  نفتی و گازی  لوله های  مانع عبور  قفقاز و آسیای مرکزی(، 
شد که این امر خسارت های متعددی بر منافع ملی ایران وارد کرده است؛ 
از سوی جنوب )خلیج فارس و عراق( روابط ایران با همسایگان فاقد اعتماد 
الزم شد، عراق به ایران حمله کرد و هشت سال جنگید و امارات متحده 
عربی مالکیت بر جزایر ایرانی تنب و ابوموسی را ادعا کرد؛ از سوی خاور 
)پاکستان و افغانستان( شیعه کشی در پاکستان رونق گرفت و سپس با پیدایش 
طالبان، آمریکا در یک سلسله تحوالت متعدد سیاسی و نظامی بعد از واقعه 
یازده سپتامبر )2001م( خود را جایگزین طالبان در افغانستان کرده و به دنبال 
آن در دشمنی های ویژه اش با ایران مسائل عمده ای از جمله بحران هسته ای 
با  بین المللی  تعامالت  در  کشورها  از  بسیاری  هماهنگ  بی اعتمادی  نیز  و 

جمهوری اسالمی ایران را دامن زد. 
تحوالت جهانی دهه پایانی قرن بیستم، حرکت مستمر به سوی آزمون 

تئوری های جهانی سازی نظام نوین بین الملل را با استفاده از توسعه شگرف 
نموده  ضروری  جهانی  نظام  از  جدیدی  چهره  ترسیم  برای  تکنولوژیک 
است. بر این اساس از آنجایی که محور عمده تئوری های روابط بین الملل 
پایه  بر  قدرت  اعمال  استراتژیک جهت  ترتیبات  در  دیدگاه ها  اثربخشی  بر 
ابعاد  به  لحاظ  منطقه خاورمیانه که  بین المللی است،  مناطق اصلی  شناخت 
متعدد استراتژیکی در مرکز چرخ های منافع قدرت هاست، به  عنوان محور 
عمده صورت بندی  جدید روابط بین الملل تبیین شده است. این امر با دامن 
برای  مناسب  بستری  به  را  منطقه  داخلی  درگیری های  و  مناقشه ها  به  زدن 
مداخله مستمر قدرت های خارجی تبدیل کرده است، زیرا دلیلی برخاسته 
از نگرانی های استراتژیک درباره کنترل ذخایر انرژی خواهد بود؛ بنابراین، 
وجود قریب 70 درصد ذخایر ثابت شده نفت و بیش از 40 درصد از منابع 
گاز طبیعی جهان در داخل منطقه ای بیضی شکل از جنوب روسیه و قزاقستان 
تا عربستان سعودی و امارات متحده عربی به مرکزیت کشور ایران، سبب 
شده تا این بستر فضایی استراتژیک با هدف تأمین امنیت جهانی انرژی تحت 
عنوان خاورمیانه بزرگ در عرصه سیاست نوین جهانی مورد توجه ویژه قرار 
گیرد. اینجاست که جمهوری اسالمی ایران با توجه به موقعیت مرکزی در 
این بیضی استراتژیک و نیز به دلیل عدم همراهی و هماهنگی با نیات طراحان 
این سناریوی جدید، به عنوان محور اولویت دار در تحوالت استراتژیک طرح 
استراتژیک  منطقه   می باشد.  برخوردار  خاصی  جایگاه  از  بزرگ  خاورمیانه 
متناسب  جهانی  نظام  نوین  الگوی  تعمیم  و  طراحی  آزمایشگاه  خاورمیانه 
این  مرکزی  میدان  ایران  کشور  و  است  قرن جدید  در  قدرت ها  اهداف  با 
پتانسیل  دارای  تثبیت شود،  ایران  در  که  الگویی  هر  زیرا  است.  آزمایشگاه 

فراگیر و قابل تعمیم به همه منطقه خاورمیانه است. 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به  دنبال آن استقالل جمهوری های 
شوروی، ایران را به فضای جغرافیای سیاسی جدیدی وارد کرد. ایران که 
با یک کشور )اتحاد جماهیرشوروی( هم مرز  در شمال و شمال غربی فقط 
بود پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد در دسامبر سال )1991م( 
با جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز همسایه شد و به دنبال آن، تغییراتی 
که  آمد  پیش  ایران  مورد  در  آمریکا  متحده  ایاالت  بین المللی  رفتارهای  در 
پس از قطع روابط ایران با آن در پی وقوع انقالب اسالمی و خروج ایران از 
»پیمان سنتو« در سال )1979م( و انحالل این پیمان )به  عنوان شاخه شرقی 
پیمان ناتو(، ایاالت متحده آمریکا از یک  سو در پی به انزوا کشیدن ایران 
به استراتژی مهار دوگانه دست زد که جنگ تحمیلی عراق بر ایران یکی از 
اهداف این استراتژی بود و به مدت 8 سال سبب تضعیف بنیان های اقتصادی 

و نظامی دو کشور مخالف آمریکا در منطقه شد )عزتی، 312: 1380(. 
پیمان ناتو نیز با تصمیمی که برای گسترش قلمرو خود به سوی شرق 
دارد و با وقایع یازده سپتامبر )2001م( به بعد که حضور و نفوذ خود را در 
گستره قفقاز و آسیای مرکزی و حتی افغانستان نیز قطعی نموده است، نه 
تنها به مهار روسیه در مرزهای جنوب غربی دست زده، بلکه در عین حال، 
به مهار و محاصره شمال غربی، شمال و شرق ایران و عدم دسترسی ایران به 
قفقاز و روسیه توجه بسیار دارد. در این باره باید گفت، در صورت قطعیت 
آبی  مستقیم  ارتباط  ملی  بخش های  به  دریای خزر  تقسیم  و  رژیم حقوقی 
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ایران و روسیه نیز قطع و روابط دو کشور در چهارچوب مناسبات کشورهای 
حاشیه دریای خزر تنظیم خواهد شد. این در حالی است که روسیه و ایران 
از  ایران  بدین  ترتیب  دارند.  نیاز  یکدیگر  با  مستقیم  ارتباط  و  به همکاری 
سوی شمال، غرب، شرق و حتی با تحوالت سال )2003م( عراق و احتماالً 
با سوء  ناتو در راستای استمرار حضور آمریکا  حضور گسترده تر نیروهای 
افغانستان( در مهار و  ثبات در خاورمیانه )عراق و  ایجاد  از آرمان  استفاده 
محاصره همسایگانی قرار گرفته است که منافع خود را بیشتر در برقراری 
ارتباط نزدیک با غرب و به  ویژه آمریکا جستجو می کنند )كمپ28: 1383: (. 

عالوه بر این در خلیج فارس مسأله جزایر ایرانی تنب بزرگ و کوچک 
و ابوموسی و ادعای مالکیت آن توسط امارات متحده عربی از جمله مسائل 
ایاالت متحده آمریکا برای تیرگی روابط  ایران است که توسط  پیش روی 
ایران با اعراب، هر از چندگاهی رخ می نماید و تقریبًا در تمام اجالس های 
اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس با طرح آن، به ایران هراسی 
پایان جنگ  از  اعراب دامن زده می شود. در حالی که به نظر می رسد پس 
سرد این جزایر اهمیت استراتژیکی گذشته خود را از دست داده اند، طرح 
بازار تسلیحات آمریکایی  مسائل مربوط به جزایر سه گانه فقط برای یافتن 
در بین اعراب است که آنها را از خطر بنیادگرایی اسالمی و گسترش حوزه 
نفوذ ایران می ترسانند. این مسأله حتی در تهاجم های جوالی )2006م( رژیم 
صهیونیستی به لبنان )معروف به جنگ 33روزه( و دسامبر )2008م( به نوار 
لبنان  حزب اهلل  مقاومت  جنبش های  دفاع  جنگ22روزه(و  به  )معروف  غزه 
با تمسک به حمایت  تا  و مقاومت حماس، غرب سیاسی را بر آن داشت 
جمهوری اسالمی ایران از حزب اهلل و حماس و نیز ترویج تهدیدات متعدد 
در میان اعراب، آنان را وادار به خریدهای نجومی تسلیحات نظامی نماید. 
و گسترش  اقتصاد  و جهانی شدن  تحوالت جهانی  به  توجه  با  مع الوصف 
سازمان های منطقه ای بر مبنای مناسبات همسایگی و ضرورت های جلوگیری 
از تنش و خصومت بین همسایگان، به منظور کاهش هزینه ها در سیاست 
خارجی و تأمین همه جانبه منافع ملی، تسریع بموقع و متناسب در برقراری 
قالب  در  همسایگان  با  بازرگانی  و  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی،  مناسبات 
انزوای  از  الگوهای مشترک استراتژیک سبب جلوگیری  طرح های جامع و 

بین المللی و توسعه متناسب منافع ملی و منطقه ای ایران خواهد شد. 

ژئوپلیتیک و سیاست خارجی ایران
و  جهانی  تعامالت  به  نسبت  شده  ایران  دگرگون  ژئوپلیتیک  دیدگاه 
منطقه ای، دستاورد مطالعه دگرگونی های سریع در نظام ژئوپلیتیک جهانی و 
اولویت های آن است، ایران در تعامالت نوین با جهان سیاسی پست مدرن از 
راه تعیین دو منطقه ژئوپولیتیک مهم در سرحدات جنوبی و شمالی با تکیه بر 
آنچه در این دو جناح می گذرد، به نقش آفرینی های منطقه ای خود اهمیت 

ویژه ای می بخشد)مجتهدزاده، 127، 1381(. 
توجه  مورد  باید  ایران  خارجی  روابط  مطالعه  در  که  نکته ای  نخستین 
قرار گیرد، اینکه موضوع مزبور در یک چهارچوب معینی پیگیری می شود و 
تابعی از شرایط درست یا نادرست حاکم بر روابط بین الملل است. در نگاه 
ایرانی به این چشم انداز گسترده، تردیدی نیست که ایاالت متحده آمریکا 

از فردای فروپاشی جهان دو قطبی، در اندیشه توجیه نظام جهانی تک قطبی 
بوده است؛ یعنی نظام ژئوپلیتیک هرمی شکلی که قدرت ها، به نسبت توان و 
ظرفیت های گوناگون در سلسله مراتب آن قرار خواهند گرفت و خود ایاالت 
متحده در رأس هرم، بر سرنوشت سیاسی جهان چیره خواهد شد و روابط 
فرآیند  تحلیل  کرد.  اداره خواهد  متحدانش  و  میل خود  به  بنا  را  بین الملل 
تعامالت  زمینه  در  ویژه  به  و  مختلف  ادوار  در  ایران  ژئوپلیتیکی  تحوالت 
ژئوپلیتیک و سیاست خارجی معاصر ایران حاکی از آن است که با توجه به 
همسایگی ایران با پانزده کشور مستقل و 24 دولت همجوار، چنین موقعیتی 
ایران را در مرکز تالقی دولت هایی قرار داده است که به  فضای سرزمینی 
طور ماهوی نیازمند تکامل فضایی همه جانبه می باشند. در واقع این موقعیت 
تهدید و فرصت برای ایران به گونه ای است که این کشور با استفاده از یک 
همبستگی  و  کانون صلح  به  می تواند  کانونی،  و  مرکزی  استثنایی  موقعیت 
و  تعدد کشورها  تاکنون  که  است  در حالی  این  تبدیل شود.  منطقه ای  بین 
دولت های همجوار ایران، تنها زمینه افزایش ظرفیت های مشاجره را فراهم 
آورده است. در این باره، جوانی وناپایداری دولت ملت های همجوار ایران را 
می توان یکی از دالیل این ناکامی دانست به گونه ای که به جز روسیه و ترکیه 

عمر سیاسی هیچ یک از کشورهای همجوار ایران به یک قرن نمی رسد. 
بر این اساس ج. ا. ا. در تهیه و تنظیم استراتژی ملی و کالن خود تا آنجا 
واقعیت  باید سه  ناچار  به  مربوط می شود  بیرونی  استراتژیک  به محیط  که 
محوری را بپذیرد که عبارتند از: 1ـ تراکم تهدیدهای پیرامونی 2ـ مرزهای 
در  واقعیت ها  این  زیرا  بین المللی،  حمایتی  چتر  فقدان  3ـ  و  ناپذیر  کنترل 
تأثیرات  ایران  کشور  ارضی  تمامیّت  و  مّلی  وحدت  امنیت،  بر  درازمدت 

گسترده ای به جای می گذارند )كریمی پور، 220، 1380(. 
این جایگاه خاص و رویکردهای مثبت و منفی ژئوپلیتیکی آن در تمامی 
ابعاد ملی، منطقه ای و جهانی با بروز چالش های متعددبرای ایران در ادوار 
گذار مناسبات ژئوپلیتیکی و تعامالت بین المللی، همواره حاکی از مشکالت 

و مسائل عدیده بر سیاست خارجی ایران بوده است.
از این رهگذر است که می توان بین ژئوپلیتیک و سیاست خارجی ایران 

سه نوع رابطه خاص را مورد توجه قرار داد: 
1ـ رابطه ساختاری و پایداری: نتیجه عملی این ارتباط ساختاری و پایداری 
سیستم  گذشته  قرن  پنج  مراحل  تمامی  در  تا  شده  سبب  ایران  ژئوپلیتیک 
با تغییرات گسترده در کانون قدرت های جهانی بوده،  بین المللی که همراه 

همیشه به عنوان یک کشور بین المللی باقی مانده است. 
2ـرابطه متحول و متغیر: بین سیاست خارجی ایران و ژئوپلیتیک رابطه ای 
با  ایران همواره  که  یعنی هر چند  است.  داشته  متغیر هم وجود  و  متحول 
پایداری عنصر ژئوپلیتیک در سیاست خارجی روبروست ولی در شکل این 
رابطه، تحول و تغییر وجود داشته است. زیرا کانون های قدرت بین المللی در 

چند قرن گذشته همواره سیال بوده اند.
3ـرابطه ادراکی و عملی:  ادراکات متعددی در ادوار مختلف در بین نخبگان 
ایران از ژئوپلیتیک وجود داشته است که همین تعدد در ادراک ژئوپلیتیکی 
ژئوپلیتیک  بستر  بر  خارجی  سیاست  در  متعددی  نگرش های  ظهور  سبب 
است  داخلی  منشأ  دارای  کاماًل  رابطه  این  عبارتی  به  و  است  بوده  ایران 



100 / دوره بیست و دوم، شماره هشتاد و ششم

)سجادپور1383(. سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در حال حاضر با 
اولویت های اساسی ذیل مواجه است: 

قابل  سطح  تأمین  و  کشور  توسعه  و  نوسازی  به  ویژه  توجه  1ـضرورت 
توجهی از رفاه مادی و معنوی برای عموم جامعه که این امر جز با اعمال 
یک سیاست خارجی همه جانبه و مبتنی بر اعتمادسازی متقابل با همکاری 

مؤثر، امکان پذیر نیست.
بر محور ژئوپلیتیک  با سیاست های اسالمی  2ـحفظ اسالم ومنافع اسالمی 

اسالم و در جهت تعمیق اهداف استراتژیک .
ایجاد تشکل های  با هدف  بین المللی  تعامالت  در  مؤثر  فعال و  3ـ حضور 
همکاری منطقه ای و بین المللی برای ممانعت از تثبیت نگرش های هژمونیک.
اساسی  قانون  جامع  ظرفیت های  اعمال  و  جانبه  همه  تبیین  به  توجه   4ـ 
سیاست  در  رو  پیش  مسائل  حل  برای  کشور  خارجی  و  داخلی  امور  در 
خارجی امری ضروری است. زیرا با توجه به جایگاه خاص قانون اساسی در 
تصمیمات و سیاست گذاری های کالن مّلی و بین المللی جمهوری اسالمی 
مهم  اصول  اساس  بر  به سیاست خارجی  نگاه  آن  دهم  در فصل  که  ایران 
آزادی )در داخل( و استقالل )در خارج( تعریف و تبیین شده است، آزادی 
نظام  در  دینی  ساالری  مردم  شدن  نهادینه  برای  ملی  الزام  دو  استقالل  و 
اسالمی  انقالب  در  مردم  واصلی  شعارمحوری  پایه  بر  لذا  است.  ا.  ا.  ج. 
و  داخلی  سیاست  نیاز  پیش  آزادی  اسالمی(  جمهوری  آزادی،  )استقالل، 
استقالل نیز پیش نیاز سیاست خارجی برای استمرار مردم ساالری دینی در 
قالب جمهوری اسالمی است؛ بنابراین، از آنجایی که رفتار سیاست خارجی 
و جهت گیری های استراتژیکی کشورها بایستی بر اساس شرایط و واقعیات 
توجه  امروزه  تبیین گردند،  بین المللی  از تحوالت  با درک درست  پیرامون 
جامع به تبیین متناسب و بکارگیری ظرفیت های همه جانبه قانون اساسی، 
امری ضروری است. مع الوصف اهم چالش های رابطه بین سیاست خارجی 

و ژئوپلیتیک در ایران را می توان به  سه دسته تقسیم نمود:
ایران  ادوار مختلف؛  استراتژیکی و ژئوپلیتیکی در  تنهایی   1ـ چالش کهن 
همواره فاقد متحد استراتژیک بوده و به تعبیری ایران در بین اعراب، ترک ها 
و سایر دول و ملت ها قرار دارد و با هر یک از آنها وجوه اشتراکی متعددی 

دارد ولی جزو هیچ یک از آنها نیست. 
مؤلفه های  متعدد  تحوالت  و  تغییر  و  ژئوپلیتیکی  مستمر  چالش های  2ـ 
حفظ  شدن،  جهانی  و  جهانگرایی  تعارضات  جمله  از  جدید  ژئوپلیتیکی 
مرزها و نیز وضعیت مرزها در جهان الکترونیک و یا ژئوپلیتیک نوین شیعه 
و چالش های ایدئولوژیک، اینکه ایران چگونه هم منافع خودش را تأمین کند 

و هم تعامالت مناسب را در روابط بین الملل داشته باشد. 
3 ـ چالش فکری و اینکه کدام نگرش ژئوپلیتیکی و اجماعی می تواند منافع 

و امنیت ایران را تأمین کند.

سیاست خارجی جمهوری  اسالمی  ایران و تحوالت نظام بین الملل
ایران، سیاست خارجی   با گذشت سه دهه از عمر جمهوری اسالمی 
کشور در این مدت متأثر از تحوالت شگرف و عمیق بین المللی و منطقه ای 
است  گونه ای  به  ایران  ژئوپلیتیکی  منحصربه فرد  موقعیت  زیرا  است.  بوده 

که این کشور همواره در سیر تحوالت استراتژیک به عنوان یکی از اجزای 
الینفک استراتژی های جهانی محسوب شده و این امر سبب شده تا تحوالت 
سیاست  در  استراتژیک  سمت گیری های  و  رفتار  بر  متقاباًل  نیز  بین المللی 
سیاست  تبیین  و  تحلیل  بنابراین،  باشند؛  مؤثر  بسیار  کشور  این  خارجی 
خارجی ایران به طور طبیعی تابع یک تحلیل سیستمی است، زیرا تعامالت 
بر  است.  بین الملل  نظام  در  تحوالت  تأثیر  تحت  ایران  دولت های  خارجی 
این اساس نه تنها سمت گیری های سیاست خارجی ج. ا. ا. نسبت به دوره 
جنگ سرد در قالب رویکردهای سیستمی با تغییر در خط و مشی ها مواجه 
ـ  سیاسی  ازتعارضات  اعظمی  بخش  تبلور  در  بلکه شدت و ضعف  شده، 
به   ایران،  اسالمی  علیه جمهوری  بین المللی  قدرت های  بیگاه  و  گاه  امنیتی 
تعارض در رویکردهای سیستمی  این مسیر طبیعی و  به  لحاظ عدم توجه 
سیاست خارجی این کشور است. منافع ملی و بین المللی دولت ها در نظام 
در  دولت ها  حضور  است؛  رقابت  و  جامعه پذیری  اصل  دو  تابع  بین الملل 
جامعه نظام بین الملل ضمن رقابت میان واحدها، همگام با پذیرش هنجارها 
و قواعدی است که آن نظام در کنار همه ویژگی های فردی، ایدئولوژیک و 
غیرایدئولوژیک برای دول فراهم می کند تا زمینه های درک متقابل برای آنها 

فراهم گردد )سیف زاده، 54، 1382(. 
مطالعه در دو مقطع  ا. مستلزم  ا.  تحلیل وبررسی سیاست خارجی ج. 
متفاوت از ساختار نظام بین الملل است: مقطع نظام دوقطبی از1979تا1989م 
بین الملل  نظام  اساسی  بعد است. محور  از1989به  نظام کنونی که  و مقطع 
دوقطبی بر سلسله ای از همکاری ها و ائتالف های متقارن و غیر متقارن استوار 
منطقه  هر  کشورهای  با  بزرگ  قدرت های  بین  ائتالف هایی  آن  در  که  بود 
با دگرگونی در همکاری ها  کنونی  نظام تک قطبی  اما در  شکل می گرفت. 
ایجاد  برای کشورها  الزامات  از  نظام دوقطبی، سلسله جدیدی  منازعات  و 
تبیین است، زیرا تنها منبع  شده که در قالب اصل جامعه پذیری آنها قابل 
ائتالف و یا اتحاد، تک قطب قدرت جهانی است و گزینش قابل اطمینان 
دیگری وجود ندارد. در نظام دوقطبی تأمین امنیت عمومی کشورها با اتصال 
اما در نظام کنونی موفقیت  به یکی از دو بلوک تاحدی قابل تضمین بود، 
کشورها در سیاست خارجی مستلزم سخت کوشی و تالش های فراوان است 
و قدرت مانور برای دولت ها نیز بسیار پایین است )مصفا، 87، 1385(. ج. ا. ا. 
با تأکید بر مطلوبیت محوری، در نظام دوقطبی بدون توجه به ساختار نظام 
بین الملل برای دستیابی به اصول طراحی شده خود، تالش گسترده ای را به 
مرحله  به  ایران هم  نظام، سیاست خارجی  آن  فروپاشی  با  اما  کار گرفت، 
جدیدی وارد شد. لذا با تحوالت در ساختار نظام بین المللی، مطلوبیت  های 
جمهوری اسالمی ایران نیز دچار تحولی واقع گرایانه شد. البته این به معنای 
حذف مطلوبیت ها و آرمان ها نبود، بلکه سلسله الزاماتی به وجود آمد که مانع 

از تحقق مناسب این مطلوبیت ها در فضای جاری بود. 
بر  تأکید  و  ایران  ا.  ا.  ج.  خاص  ویژگی های  لحاظ  به  فرآیند  این  در 
این  به  خارجی  سیاست  در  واقع گرایانه  نگرش  ایدئولوژیک،  رویکردهای 
بین المللی و  با درک شرایط محیط  معناست که در عین حفظ مطلوبیت ها 
نیز شناخت دقیق ظرفیت های متنوع در سیستم ها و زیرسیستم های قدرت 
منطقه ای ایران، تالش ها بر چگونگی دستیابی به مطلوب های نظام سیاسی 
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کشور، طراحی شوند.)حاجی یوسفی، 65، 1384(. اساس نظام بین الملل کنونی 
را قدرت برتر جهانی و بازیگر اصلی آن یعنی ایاالت متحده آمریکا بر اصول 
اصل  که  است  کرده  پایه گذاری  مخالفت  یا  و  پذیرش  رقابت،  و  همکاری 
منتفی  عماًل  خود،  هژمونیکی  و  انحصاری  برتری های  دالیل  به  را  رقابت 
دانسته ولی دو اصل پذیرش و یا مخالفت را به عنوان محورهای اساسی در 
تعامالت نوین جهانی قرار داده است. در این فرآیند جاری نظام بین المللی، 
تظاهرات  و  اقدامات  پایه  بر  بین الملل  روابط  جهانی  کار  تقسیم  طراحی 
با  اقدامات نرم افزاری اتحادیه اروپا  ایاالت متحده آمریکا و  افزاری  سخت 
محوریت انگلستان صورت گرفته است. در این مسیر، مخالفت های پیدا و 
پنهان برخی از اعضای اتحادیه اروپا، رویه ای صرفًا سنتی و تاکتیکی است و 
فاقد زمینه های عملیاتی می باشد، زیرا اروپا در تعامالت بین المللی، همواره 
گرایشی آتالنتیکی دارد و این گرایش را به عنوان یک اولویت استراتژیکی 
میان  دیپلماتیک  روابط  برقراری  با  که  پنداشت  نباید چنین  می کند.  تعقیب 
ایران و آمریکا، همه مسائل و مشکالت موجود بین دو کشور مرتفع خواهد 
بین المللی مستلزم  امور  ایجاد تحوالت هدفمند در  شد. اعمال دیدگاه ها و 
ورود به سیستم بین الملل است. زیرا تجربیات تاریخی بیانگر آن است که 
حتی کشورهای ناراضی هم با ورود به سیستم، ضمن دستیابی به تغییرات 
لذا  به جای گذارده اند.  تأثیرات گسترده ای  نیز  بین المللی  نظام  بر  مطلوب، 
با توجه به ظرفیت های کنونی توان کنش بین المللی و بویژه منطقه ای ایران 
اکونومیک و ژئوکالچر آن در تعامالت  از ویژگی های ژئوپلیتیک، ژئو  اعم 
بین المللی )هارتلند انرژی(، رفع تعارضات میان جمهوری اسالمی ایران و 
ایاالت متحده آمریکا مستلزم مرحله بندی استراتژیک با یک مدیریت کنش یا 
دیپلماسی هوشمندانه بر مبنای اصول حکمت و عزت ملی است. تجربیات 
تشکیل جمهوری  1789با  سال  از  مانده  جای  به  تاریخی  تحوالت  سیر  و 
بر  با سلطه  آن کشور  تدریجی  و  غیررسمی  امپراتوری  ایجاد  و  آمریکا  در 
کشورها و تخریب ساختارهای بومی از جمله درمکزیک،  هاوایی، فیلیپین و 
سرخپوست ها و بومیان منطقه، بیانگر دو نکته مهم است: نخست اینکه وقتی 
ایدئولوژی آزادی یا استقالل کشورها با منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک دولت 
آمریکا تضاد داشته باشد، آرمان عدالت، آزادی و استقالل قربانی می شوند و 

مقابله با مطالبات آمریکا حرکتی تروریستی خطاب می شود. 
بنیانگذاران  رویای  عنوان  به  آزادی  امپراتوری  ایدئولوژی  اینکه  دوم 
آمریکا که مبتنی است بر مسئولیت الهی متمدن کردن ملل وحشی، همچون 
هر امپراتوری دیگری سایر مردمان را بربر و انسان هایی درجه دوم و سوم 
تلقی می کند و این امر زمینه را برای تحقیر، شکنجه و بدرفتاری علیه آنان 
فراهم می کند. )وقایع زندان های گوانتانامو و ابوغریب(. با این حال، مسائل 
بین المللی را نمی توان مادام العمر به صورت بسیط و جوهری نگاه کرد، بلکه 

این فرآیند باید در قالب یک زمان بندی دوره ای بررسی شود. 
اگر یک نظام سیاسی بسته باقی بماند و تغییری نپذیرد، از آنجایی که 
و  تغییر  جریان  در  مستمر  طور  به  آن  بین المللی  و  داخلی  پیرامون  محیط 
تحول است، بتدریج دچار یک شکاف عظیم با پیرامون می شود و چون این 
سیستم سیاسی نسبت به محیط پیرامون از قاعده جزء به کل تبعیت می کند، 
لذا با بازندگی این جزء در برابر کل، آن سیستم سیاسی نیز بازنده شده و 

بر  کشوری  هر  می گوید:  مورگنتا  که  آنگونه  الوصف  مع  می رود.  میان  از 
اساس منافع ملی عمل می کند و منافع ملی هم در قالب قدرت قابل تعریف 
است )مورگنتا، 183، 1374(. جمهوری اسالمی نماد اسالم است؛ بنابراین هرچه 
قوی تر باشد، جهان اسالم هم قوی تر است و هرچه توان عملش بیشتر باشد، 
به نفع مسلمانان جهان است. کشورها نباید اهداف سیاست خارجی خود را 
به گونه ای تعریف کنند که سایر کشورها دستخوش هراس و تهدید شوند. 
افزایش اقتدار ملی و بین المللی در گرو ستیز با قدرت های بین المللی نیست. 
زیرا اگر چنین شود، کشور همواره یا در حالت جنگی است و یا در حالت نه 
جنگ و نه صلح به سر می برد و این روند زیان های جبران ناپذیری را بر پیکر 
امکانات و بسترهای توسعه کشور وارد می کند و ظرفیت های دیپلماتیک و 
سیاست خارجی نیز هزینه مقابله با بحران هایی می شود که توسط قدرت های 

بزرگ برای کشور ایجاد می گردند. 
در این راستا، مسأله فعالیت ها و دستاوردهای هسته ای جمهوری اسالمی 
ایران در زمان کنونی این خطر و توان را دارد که به درگیری نیز بینجامد؛ 
ا. در پی  ا.  ایاالت متحده آمریکا که قدرت چیره است، ج.  زیرا به ادعای 
بازی  قواعد  آن،  به  دستیابی  در صورت  و  است  هسته ای  افزارهای  جنگ 
و  منطقه  در سطح  برتر  و  متفاوت  نیز جایگاهی  ایران  و  می شود  دگرگون 
نظام بین المللی به دست می آورد. از این رو، آمریکا ایران را متهم به ستیز با 
نظام بین الملل و بی اعتنایی به قواعد می کند. بر اساس نظریه انتقال قدرت که 
نظام جهانی را مبتنی بر یک ساختار سلسله مراتبی چندقطبی می داند، ایران 
همواره پس از انقالب اسالمی یک ناراضی و چالشگری بزرگ در هرم های 
قدرت منطقه ای و جهانی نظام بین المللی بوده است که این وضع می تواند 
برای قدرت چیره خطر آفرین باشد و از این رو، با مقابله شدید ابرقدرت 
و سایر قدرت های بزرگ و هم پیمانانشان روبه رو می  شود. بنابراین به باور 
پژوهشگران، اگر ایران بخواهد به یک قدرت برتر تبدیل شود، نیازمند جلب 

اعتماد دیگر بازیگران عرصه  های نظام بین الملل است. 
 در این راستا، تاریخ بی ثباتی های بین المللی در چند سده گذشته حاکی 
از آن است که هرگاه در نظام بین الملل بی ثباتی پدید آمده است، کشور ایران 
نیز به سبب شرایط ویژه ژئوپلیتیکی، یکی از قربانیان این فرآیند بوده است. 
پس ج. ا. ا. با حفظ ارزش های ویژه خود، برای انتقاد از نظام بین الملل یا 
باید از اندیشه هایی که نظام کنونی را پدید آورده است انتقاد کند، یا از خود 

نظام بین  الملل کنونی و موجودیت آن انتقاد کند.
تنها  ندارد و  توانایی دگرگون کردن ساختار نظام به سود خود را  اما   
می تواند از فرصت هایی که پدید می آید، بهره برداری کند و محدودیت ها را 
کاهش دهد و چون به تنهایی نمی تواند به ستیز با این محدودیت ها برخیزد، 
لزومًا باید به همکاری و ائتالف نیز بیندیشد. بنابراین با توجه به لزوم نگاه 
راهبردی و پایدار )توسعه گرایانه( به رویکردهای بین المللی، سیاست خارجی 
کشور ایران به دور از پیوند با معضالت منطقه ای، باید بر مبانی مؤلفه های 
ژئوپلیتیک )موقعیت، وضعیت، منابع انرژی، عرصه های فرهنگی وتاریخی، 
تعیین کننده  ژئوپلیتیکی  نگاه  بگیرد.  شکل  و...(  انسانی  منابع  ایدئولوژی، 
این  به  ژئوپلیتیک  زیرا  است.  خارجی  سیاست  در  مؤثر  فعالیت  زمینه های 
معناست که کجا می توانیم منافع بیشتری داشته باشیم. نگرش ژئوپلیتیکی در 
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سیاست خارجی با ایجاد همگرایی ها و همکاری در توزیع منافع از طریق 
تبادل مزیت های موجود، ضمن پیوند منافع متقابل، سبب مدیریت تضادهای 

سیاسی می  شود. 
به طورکلی ج. ا. ا. به عنوان کشوری بین المللی با ویژگی های منحصربه فرد 
وجایگاهی متمایز درتحوالت استراتژیک، همواره از تغییر و تحوالت نظام 
بین المللی تأثیر می پذیرد و بر آن نیز متقاباًل تأثیر می گذارد. تردیدی نیست که 
ج. ا. ا. با توجه به ویژگی های  خاص ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر، 
یک کشور مؤثر بین المللی است و بسیار فراتر از کشوری منطقه ای و محلی 
عمل می کند.  بسیاری از کشورها صرفًا یک کشور بومی به شمار می روند؛ 
یعنی نه قدرت منطقه ای هستند و نه بر تحوالت منطقه تأثیرگذاری چندانی 
دارند. در این باره می توان مثال های بسیاری را در آسیا، آفریقا و حتی اروپا 
می توانند  و  مؤثرند  خود  داخلی  مسائل  از  فراتر  کشورها  برخی  کرد.  ذکر 
تحوالت منطقه ای و حتی فرامنطقه ای را تحت تأثیر قرار دهند که اصطالحًا 
از آنها با عنوان بازیگران منطقه ای و یا بین المللی نام برده می شود. ج. ا. ا. 
عالوه بر آنکه یک قدرت منطقه ای به حساب می آید، کشوری بین المللی و 
حتی در برخی ویژگی ها جهانی است؛ یعنی حرکات، رفتار و فعالیت های 
آن نه تنها در منطقه و پیرامون آن خالصه نمی شود، بلکه برخی از آنها در 
بر آن  نیز  پیدا می کنند، همچنان که تحوالت جهانی  بازتاب  نیز  کل جهان 

تأثیرگذار است )رمضانی، 71، 1380(. 
خاص  موقعیت  استعداد،  با  و  جوان  انسانی  نیروی  مانند  عواملی 
ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک با ذخایر بسیار غنی و متنوع، ظرفیت های بالقوه ای 
را برای تبدیل ج. ا. ا. به یک بازیگر برتر منطقه ای و مؤثر در امور جهانی 

مهیا کرده است.
ا. ا. برای ارتقای جایگاه فعلی خود که در معیارهای جهانی قابل   ج. 
نهایت  جهانی  نظام  گذار  حال  در  و  انتقالی  وضعیت  از  باید  است،  توجه 
با  و  بین المللی  اتحادیه های  و  همکاری ها  قالب  در  و  کرده  را  بهره برداری 
حضور مؤثر در پیمان های استراتژیک منطقه ای و فرامنطقه ای، تالش کند تا 
با ایفای نقشی مشارکتی برای تأمین اهداف و تدابیر کالن داخلی و خارجی 
داشته  مؤثر  حضوری  جهانی  تصمیم سازی های  در  سازمان ها  این  با  خود 
باشد. خصوصًا آنکه با گسترش روندهای جهانگرایی اهمیت گروه بندی ها و 
همکاری های بین المللی بیش از گذشته نمایان شده است. در این فرآیند، هر 
کشوری که خود را با پیمان های مختلف متصل و مرتبط نماید، در شرایط 

بهتری قرار داشته و از امواج گسترده جهانی شدن کمتر آسیب می بیند.
در  اقتصادی  تشکل های  از  باید  سیاسی  پیمان های  تقویت  بر   عالوه 
تولیدات  با  عضو  کشورهای  اقتصادی  بنیان های  تجهیز  و  توسعه  جهت 
یا  از جمله نفت و گاز و  استراتژیک  منابع  تولیدکنندگان  به ویژه  متنوع و 
دارای  که  اپک  کنار  در  شود.  استفاده  ارزشمند  زیرزمینی  ذخایر  دارندگان 
اهمیت فراوانی در اقتصاد جهانی است، اکوبه عنوان یک سازمان اقتصادی 
نیز گفته  پیشتر  باید تقویت و کارآمدشود. مع الوصف چنانکه  نیز  منطقه ای 
شد، ایران کشوری بین المللی است که تبعًا تأثیر تحوالت ملی و بین المللی 
آن بصورت متقابل است. بنابراین مجموعه شرایط والزامات کنونی تأثیرگذار 
خارج از مرزهای ملی بر سیاست خارجی ج. ا. ا. را بطور کلی می توان به 

عوامل زیرتقسیم کرد: 
الف( تأثیر بلوک بندی ها بر سیاست خارجی

ب( تأثیر اوضاع و شرایط اقتصادی و ژئواکونومیک بر سیاست خارجی
پ( تأثیر ویژگی های ژئوپلیتیک بر سیاست خارجی

ت( تأثیر نگرش ها و رویکردها ی ایدئولوژیک بر سیاست خارجی
ث( تأثیر مؤلفه های نرم افزاری اعم از تبلیغات و افکار عمومی بر سیاست 
خارجی، بر این اساس با پایان گرفتن بلوک بندی شرق و غرب و شرایطی 
که ایران برای عضویت در بلوک بندی های مختلف پیدا کرده است، باید بر 
ضرورت تحرکات ایران در حوزه های روابط دوجانبه و بین المللی تأکید شود 
و در بعد منطقه ای نیز با تکیه بر سیاست اعتمادسازی متقابل موجبات تقویت 

موقعیت ایران در منطقه و جهان فراهم گردد. 
 برای تحقق این امر، ضروری است که با نگرشی عملیاتی، اهداف ذیل 

در دستور کار سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران قرار گیرند:
 1ـ حمایت ازرشد و توسعه پایدار عمومی کشور 2ـ دفاع از هویت و ارزش ها 
و اعتالی تفاهمات بین المللی 3ـ مدیریت تهدیدها و فرصت های خارجی 
در شرایط ویژه 4ـ اصل عدم سلطه پذیری و سلطه جویی در روابط خارجی 
بین المللی تعامالت  از رویه ها و رویکردهای اسالمی در   5ـ اصل حمایت 
در  آن  با  همگامی  الزامات  و  تکنولوژیک  شگرف  تحوالت    مع الوصف، 
شرایط جدید بلوغ اجتماعی ایران، امروزه به اساسی ترین چالش در سیاست 
هر  پیشرفت  امروزه  است.  شده  تبدیل  کشور  این  ملی  توسعه  و  خارجی 
و  است  آن  جامعه  در  متنوع  فضاهای  ظهور  و  پیشرفت  به  منوط  کشوری 
قوی  جامعه  یک  از  برخورداری  مستلزم  هم  خارجی  سیاست  در  موفقیت 
آنکه در گذشته الزمه سیاست خارجی موفق در هر کشوری،  است. حال 
بهره مندی آن از یک دولت قوی بود. این است که با تحوالت جدید در روابط 
روش های  تسهیل  برای  چهارچوبی  به  تبدیل  خارجی  سیاست  بین الملل، 
با  بنابراین   .)1384  ،38 )قاسمی،  است  شده  کشورها  در  ملی  ثروت  افزایش 
اساسی ترین مسأله  بین المللی،  نظام  نوین تحوالت سیاسی  فرآیند  به  توجه 
برای تقویت اثربخشی ژئوپلیتیکی سیاست خارجی ج. ا. ا، توجه روزافزون 
به افزایش منافع ملی و رونق بسترهای پیشرفت جامعه است. اما از آنجایی 
که همواره به  لحاظ ارتباط تنگاتنگی که شرایط خاص موقعیت مکانی کشور 
ایران با روند های سیاسی نظام بین الملل و استراتژی جهانی داشته و رشد و 
توسعه را در آن مستلزم ایجاد فضای باز ژئوپلیتیکی نموده است، چگونگی 
وضعیت  از  همیشه  آن  خارجی  سیاست  حوزه  در  عملکردها  و  رفتار ها 
تعیین کننده تر ی در تأمین سطح هزینه ها و منافع، میزان و نوع ارتباط این 
کشور با عرصه های بین المللی بهره مند بوده و از اهمیت به مراتب باالتری 
می باشد.  برخوردار  کشور  پایدار  توسعه  و  اساسی  اهداف  به  دستیابی  در 
امروزه اهمیت این حوزه به نحوی است که موضوع توسعه برون گرا در سند 
برای گسترش تعامالت  اولویت خاصی و  با  چشم انداز بیست ساله کشور 
 با محیط بین المللی، مورد توجه و تأکید کارگزاران کشور قرار گرفته است.

محورهای اساسی در استراتژی ژئوپلیتیک جمهوری اسالمی ایران
در  بنیادین  دگرگونی های  با  دهه1990م  جهانی  تحوالت  گسترده  دامنه 
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ارزیابی  با  تا  کرد  وادار  را  کشورها  بین الملل،  سیاست  و  روابط  عرصه های 
استراتژی  در  بازبینی  ضمن  بین الملل،  نظام  در  خود  جایگاه  از  استراتژیک 
سیاست خارجی با تاکتیک های نوین، برای پیگیری و تأمین بهینه منافع داخلی و 
خارجی نیز بنحوی پایدار اقدام نمایند )راست واستار، 18، 1381(. ج. ا. ا. به عنوان 
یک قدرت منطقه ای با پتانسیل های مؤثر بازیگری در عرصه های بین المللی، 
ضمن اثرپذیری از دگرگونی های روابط بین الملل، بدنبال تأثیرگذاری بر روابط 
و ساختارهای موجود می باشد. جغرافیای وسیع و متمایز ایران، منابع عظیم 
انرژی در داخل و اطراف ایران، ترکیب و کیفیت ساختار جمعیتی جوان و 
مستعد، انسجام ایدئولوژیکی، عمق و گستردگی حوزه نفوذ فرهنگی، موقعیت 
منحصربه فرد ژئوپلیتیک با تأثیرات متقابل استراتژیکی بر تحوالت منطقه ای 
فضای  در  ایران  ویژگی های شاخص  از جمله  متعدد  نسبی  مزایای  سایر  و 
بین المللی است. با این وجود، ثبات و تأمین امنیت داخلی و خارجی، رشد و 
توسعه اقتصادی، ارتباطات گسترده با حوزه های نفوذ نرم افزاری و تأثیرگذاری 
بر تحوالت منطقه ای و فرامنطقه ای ایران، در شرایطی تحقق می یابند که ج. ا. 
ا. توسعه پایدار و تعامالت داخلی و خارجی خود را در قالب یک استراتژی 
جامع و متکی بر واقعیت های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی باتکیه بر مزیّت های 
نسبی کشور، طراحی و تدوین نماید. این مهم از دیدگاه جغرافیای سیاسی و 
ژئوپلیتیک بیانگر یک طراحی استراتژیکی تحت عنوان استراتژی ژئوپلیتیک 
می باشد که برای تبیین چرایی و چگونگی تدوین آن می توان گفت: عبارت از 
یک جامع نگری عملیاتی با نگرش و رویکردهای استراتژیکی است که مبتنی 
بر واقعیت های جغرافیایی مولد قدرت می باشد، بنحوی که با نگاهی فراگیر از 
دور به نزدیک و یا از باال به پایین، بستر ورود به صحنه های قدرت را با حداقل 
هزینه و در باالترین سطح ممکن با هدف بازنمایی و تأمین بهینه منافع همه 

جانبه کشور، فراهم نماید. 
مهم ترین اولویت های این طرح ریزی استراتژیک عبارتنداز:

 1ـ ترسیم چشم اندازی بلندمدت برای حفظ ثبات وامنیت پایدار با آگاهی 
برتحوالت استراتژی های جهانی

2ـ شناسایی و تدوین سیاست های متناسب برای درک تهدیدها و چالش های 
داخلی و خارجی در تقابل با جلوه های بحرانی مسائل خارجی

3 ـ تحقق اقتدارملی وبین المللی منطبق با منافع همه جانبه کشور 
4ـ تالش برای بازنمایی و تعدیل تهدیدها و چالش های پیش روی حاکمیت 
سیاسی کشور، بنابراین باتوجه به تبیین علل و اهداف مطرح شده در طراحی 

یک استراتژی جامع ژئوپلیتیک.
محورهای اساسی در تدوین استراتژی ژئوپلیتیک برای ج. ا. ا. را می توان 
به شرح ذیل بیان کرد: 1ـ عالیق حکومت 2ـ شناسایی تهدیدها 3ـ ابزار و 
عمده ترین  تهدیدها.  با  برخورد  برای  توجیه  4ـ  تهدیدها  با  برخورد  نحوه 
دالیل و شواهد عینی در کشورهای برخوردار از استراتژی ژئوپلیتیک عبارتند 
از: 1ـ وجود فضای باز ژئوپلیتیکی 2ـ میزان سرمایه گذاری های خارجی و 
بزرگنمایی ابعاد اقتصادی. بازشدن ژئوپلیتیک کشور جنبه کمی ندارد بلکه 
از جنبه های کیفی برخوردار است. در حال حاضر تعامالت جهانی بر اساس 
در  رأی  و حق  از عضویت  برخوردار  سیاسی  واحدهای  همه  میان  روابط 
سازمان ملل، تبیین می  شود، اما استراتژی ژئوپلیتیک یک کشور به چگونگی 

روابط با کشورهای کلیدی و نقش آفرین در نظام بین الملل ارتباط دارد که 
مجموع این کشورها با همه تحوالت به کمتر از تعداد 30 کشور می رسد. 
بنابراین باز شدن ژئوپلیتیک در گرو ارتباطی مستقیم با این کشورهای کلیدی 
ژئوپلیتیک،  استراتژی  از دستاوردهای  ملل است. یکی دیگر  عضو سازمان 
بنیاد  اینکه  به  توجه  با  راستا  این  در  است.  خارجی  سرمایه گذاری  میزان 
اقتصادی ایران بر محور انرژی قرار دارد و بر پایه اهداف استراتژی انرژی که 
سازمان های محدودی )هفت خواهران نفتی( در این عرصه از حداکثر توان 
مالی برخوردارند، لذا درک این واقعیت ها، مستلزم آگاهی کامل از شرایط 
تأثیرات،  این  از جمله  که  است  آن  ژئوپلیتیکی  تأثیرات گسترده  با  موجود 
می توان به مسائل دریای خزر و بویژه موضوع برداشت از منابع انرژی آن 
اشاره نمود. بر این اساس، با طرح عبارت ژئواکونومی به عنوان یک مفهوم 
غالب در قرن 21، کشور ایران در حیطه جغرافیایی و تحت کارکرد آن قرار 
از  که  فارس  خلیج  و  جغرافیایی حوزه های خزر  زیرا حدود  است.  گرفته 
آن با نام  هارتلند جهان معاصر یاد می شود، با محوریت ایران شکل گرفته 
است )جفری كمپ، 82، 1383(. برای درک واقعیت های یک استراتژی مبتنی بر 

ژئوپلیتیک باید به سه عامل زیر توجه شود:
1ـ صحنه بازی که این صحنه در جهان کنونی متمرکز بر قاره آسیا و شامل 

جنوب غرب، جنوب، جنوب شرق و شرق آن است.
و  هستند  جهان  صنعتی  باشگاه  اعضای  همان  از  عبارت  که  2ـ بازیگران 
نیز  بازی  صحنه  کشورهای  از  برخی  بین المللی،  شرایط  درک  صورت  در 

می توانند بازیگر اصلی هم باشند.
اهداف  اساس  بر  بیستم  قرن  همانند  دیگر  که  بازی  نوع  یا  3ـ فرمول 
 استراتژی های نظامی نبوده بلکه بر محور نگرش های ژئواکونومیکی خواهدبود.

الزامات ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
با اوج گیری نگرش های اقتصادی و تأثیرات همه جانبه آن بر تحوالت 
معیار قدرت  بیست و یکم  آن است که در سده  از  جوامع، شواهد حاکی 
سطوح  در  اقتصادی  توانمندی های  بویژه  و  منابع  مدیریت  کیف  و  کم  بر 
بین المللی متمرکز است. بدین سان در ترتیب و اولویت بندی منافع و قدرت 
ملی و ابزارهای نفوذ جهانی، توان اقتصادی هر کشور، مهم ترین جایگاه را 
در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. با تحوالت پس ازجنگ سرد، 
منابع  دارای  که  است  مناطقی  با  منطبق  ژئواستراتژیک  و  ژئوپلیتیک  مناطق 
طبیعی سرشار و تولید ناخالص فراوانی باشند. بدین لحاظ است که منطقه 
از 60درصد  بیش  داشتن  اختیار  در  با  فارس  بویژه حوزه خلیج  خاورمیانه 
در  منحصربه فردی  ژئواکونومیک  نقش  از  وگاز(،  )نفت  انرژی  تولید  منابع 
سده بیست ویکم برخوردار است. حال اگر مناطق استراتژیک دوران جنگ 
سرد )ژئوپلیتیک( منطبق با عامل اقتصادی )ژئواکونومیک( گردد، آن مناطق 
موقعیتی بین المللی خواهند یافت که غیرقابل جایگزین بوده و نقشی محوری 
در تدوین استراتژی جهانی پیدا خواهند کرد. جمهوری اسالمی ایران با یک 
درصد جمعیت، رتبه دوم و چهارم از ذخایر گاز طبیعی و ذخایر نفتی جهان، 
در منطقه خلیج فارس و دریای عمان بیش از 2000 کیلومتر ساحل مناسب 
عملیاتی و شمار زیادی جزایر استراتژیک در اختیار دارد و در شمال کشور 
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نیز با دومین منبع نفت و گاز جهان هم مرز است، لذا در تأمین امنیت منطقه 
و در کمک به استقرار صلح و ثبات بین المللی قرن21نقش محوری خواهد 
داشت. جهان در سده 21در حرکت بسوی منظومه های قدرت است. ایران 
منابعی  و  امکانات  با  منظومه ها  این  به  با ورود  و  بیندیشد  باید جهانی  نیز 
که دارد، حداکثر تالش را برای بهره برداری از فرصت ها در جهت حفظ و 
ارتقای منافع ملی بکار گیرد. لیکن به لحاظ عدم توجه عملی به واقعیت های 
در  سریع  تحوالت  و  ژئوپلیتیک(  )الزامات  ژئواکونومیک  و  ژئواستراتژیک 
هزاره سوم، منظومه های قدرت در تالش برای بهره برداری یکجانبه از فضای 
جمهوری  برای  مستمر  تهدید  تصور  یک  سبب  شرایط  این  هستند.  ایران 
اسالمی ایران شده که این امر ضمن عدم سازگاری با روند تحوالت سده 
21، ناشی از فقدان درک صحیح و جامع از فرآیند تحوالت جهانی می باشد. 
با واقعه  منطقه خاورمیانه که  اوضاع کنونی  تحوالت گسترده در شرایط و 
سازمان  دوقلوی  برج های  ویرانی  و  2001م  سال  سپتامبر  یازده  تروریستی 
تجارت جهانی در نیویورک آمریکا اتفاق افتاده است و تأثیرات ویژه آن با 
سقوط رژیم صدام و گروه افراطی طالبان در کشورهای عراق و افغانستان 
ا.  ا.  مقاومت اسالمی مورد حمایت ج  به خصوص موفقیت جنبش های  و 
)حزب اهلل لبنان و حماس فلسطین در مقابله با تهاجمات نابرابر رژیم غاصب 
ایران  منطقه ای  اقتدار  برای  مطلوب  زمینه های  ایجاد  از  حاکی  اسرائیل(، 
بوده و نمادی از ارتباط تنگاتنگ میان دگرگونی در وضعیت با کارکردهای 

دیپلماتیک برای کشور ایران است.

نتیجه گیری
 2001 سپتامبر  یازده  حادثه  تا  آن  متعاقب  وقایع  و  سرد  جنگ   پایان 
جای  به  بین المللی  روابط  و  جهان  سیاسی  نظام  بر  را  تأثیرات شگرفی  م، 
ریشه های  شناخت  مستلزم  آن  کنونی  شرایط  دقیق  بررسی  که  گذاشت 
سرد،  جنگ  دوران  در  است.  جهانی  نظام  بر  حاکم  مناسبات  و  تحوالت 
اقتصادی  اولویت های  آن  از  اما پس  بود؛  کننده  تعیین  سیاسی  اولویت های 
تعیین کننده  روابط جهانی شد؛ بنابراین، هر نوع تحلیل در مناسبات جهانی 
بر موج اقتصادی قرار گرفت و به دنبال آن، ثبات سیاسی نیز در کشور های 
مختلف تعریف جدیدی پیدا کرده است. این ثبات عبارت از دمکراتیزه شدن 
نظام های سیاسی است. با این تغییر و تحوالت جهانی، به دلیل رابطه ای که 
با دمکراتیزه شدن پدید آمده  است،  اقتصادی و روابط جهانی  میان توسعه  
درک شرایط و روابط میان کشور های بزرگ )آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، 

انگلستان، هندوستان، آلمان و ژاپن( منوط به شناخت جهان کنونی است. 
 در این شرایط جدید هر کشور پیش از هر کاری به دنبال منافع مّلی 
سیاست  و  دیپلماسی  که  باشد  این  بر  باید  فرض  عبارتی،  به  است.  خود 
خارجی هر کشوری بطور مطلق و کامل باید در راستای تأمین بهینه  منافع 
ملی باشد. این است که روابط میان کشورها در چهارچوب منافع مّلی تنظیم 
می  شود. بنابراین، با این فرآیند، پیش بینی می شود که مناسبات اقتصاد جهانی 
به گونه ای است که اختالفات میان قدرت های معاصر، فاقد درگیری شدید 
است، زیرا منافع اقتصادی هر امری را تحمیل می کند. در این راستا کشور 
ایران با جغرافیای وسیع و متمایز، منابع عظیم انرژی در درون و پیرامون آن، 

ایدئولوژیکی،  انسجام  مستعد،  و  جوان  جمعیتی  ساختار  کیفیت  و  ترکیب 
عمق و گستردگی حوزه نفوذ فرهنگی، موقعیت منحصربه فرد ژئوپلیتیک با 
امکان تأثیرگذاری متقابل استراتژیکی بر تحوالت منطقه ای و دیگر مزایای 
اسالمی  جمهوری  کنونی  شاخص  ویژگی های  جمله  از  که  متعدد  نسبی 
ایران در فضای بین المللی هستند، ثبات و تأمین امنیت داخلی و خارجی، 
افزاری  نرم  نفوذ  با حوزه های  گسترده  ارتباطات  اقتصادی،  توسعه  و  رشد 
می کند  محقق  شرایطی  در  را  خود  فرامنطقه ای  و  منطقه ای  تأثیرگذاری  و 
استراتژی  قالب یک  را در  داخلی و خارجی  تعامالت  پایدار و  توسعه  که 
جامع و متکی بر واقعیت های جغرافیایی و مالحظات ژئوپلیتیکی با تکیه بر 

مزیّت های نسبی کشور، طراحی و تدوین نماید.
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