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چکیده

هَقؼیت صئَپلیتیکی کطَرّا در طَل سهاى تحت تاثیز ػَاهل هختلفی چَى جٌگ

ّگا

اًقالب ّا تحَالت ًظام تیي الوللی ّوَارُ در حال تغییز ٍ تحَل هی تاضذ .ایزاى یکی اس
کطَرّای تا اّویت هٌطقِ تَدُ است کِ طی چٌذ دِّ گذضتِ تغییز ٍ تحَالت ػظیوگی را
تجزتِ کزدُ است کِ ػلل ٍقَع آى را هی تَاى تِ ػَاهل صئگَپلیتیکی داخلگی ٍ خگارجی
تسط داد .تز ّن خَردى ًظام دٍ قطثی سثة تغییز هاّیت صئَپلیتیکی ایگزاى ٍ تگِ دسگت
آٍردى ًقص جذیذ در هٌطقِ ٍ جْاى ضگذ .اس آًجگایی کگِ سیاسگت خگارجی ٍ ػولکگزد
دٍلت ّا تزگزفتِ اس هحیط صئَپلتیک ٍ ایجاد ضزایط تؼاهل در هجوَػگِ ایگی اس رفتارّگای
هکاًی ٍ سهاًی آًاى است جوَْری اسالهی ایزاى ًیش تگِ رغگن تزخگَرداری اس هَقؼیگت
استزاتضیک تِ لحاظ ػذم ّواٌّگی هؤثز هیاى جٌثِ ّای فیشیکی ٍ ًزم افشاری قذرت فاقگذ
جایگاُ هتٌاسة در صفتٌذیّای ًظام جْاًی است ٍ ایي خَد ّشیٌِّای فزاٍاًگی را تگز
سیاست خارجی کطَر تحویل کزدُ است .ایي هقالِ تِ دًثال پاسخ تِ ایگي سگَال اصگلی
است کِ ػلل تغییز ٍ تحَالت هَقؼیت صئَپلیتیک ایزاى در هٌطقِ ٍ ًظام جْاًی چِ تگَدُ
است؟ تزای پاسخ تِ سَال هذکَر اس رٍش تَصیفی -تحلیلی استفادُ ضذُ ٍ جوگغ آٍری
هٌاتغ ًیش تِ صَرت کتاتخاًِ ای ٍ ایٌتزًتی تَدُ است.
ٍاصُ ّای کلیذی :هَقؼیت صئَپلیتیک تحَل صئَپلیتیک ایزاى اسالهی قگذرت هٌطقگِ ای
ًظام جْاًی
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مقدمه

اش لسٖٞب لجُ وؿٛز ایساٖ ثٚ ٝاغطغٛٔ ٝلقیطز ضئطٛدّیشیىی خطٛد٘ ،مطؽ ازش٘طد ٜای دز
اغشساسطیٞبی ضئٛدّیشیه داؾشٕٛٞ ٚ ٝاز ٜدز وب٘ ٖٛسٛخ ٝلدزرٞبی خٟب٘ی ثٛد ٜاغطز.
اش ایٗ ز ٚوػت لدزر  ٚثصزٌی ،چیصی دٚز اش ذ ٚ ٗٞغسیت ٕ٘ی ثبؾد .أب ذوطس ایطٗ
٘ىش ٝضسٚزی اغز و ،ٝسبزیخ ایساٖ خٛد سطب ا٘طداش ٜای ٔشطبرس اش فٛأطُ ضئطٛدّیشیىی آٖ
اغزٕٞ:ػبیٍبٖٔ ،حٛزٞبی ازسجطبعی ٔ ٚػطیسٞبی ٞدط ْٛثطس ٔػطبئُ غیبغطی٘ ،ؾطبٔی،
الشكبدی  ٚلٔٛی سطبریس ٔػطشمیٓ ٔطی ٌطرازد  ٚسدسثط ٝسطبزیخ ٘یطص ،دز لبِطت زیطصی آٖ
خكٛقیبر و ٝثب اغبٔی ٌ٘ٛبٌ ٖٛفس ًٙٞغیبغی یب خكٛقطیبر ّٔطی ٔؿطصف ٔطی-
ٌسدد ،سبریس شیبدی دازد .اٌس ٍ٘بٞی ثٚ ٝضطقیز فقّطی غطغ ثٙطدی لطدزر دز ٔٙغمطٝ
دوره چهارم ،شواره هفتن ،پاییز 13۹۶

خٛٙة غسثی آغیب ثیبفىٙیٓ ٔشٛخ ٝثسخی ثسسسیٞبی ایساٖ دز ٘صد ٕٞػطبیٍبٖ ٔطیؾطٛیٓ
و ٝاِجش ٝایٗ ثسسسی ث ٝقٛزر ثبِمٔ ٜٛیثبؾد  ٚثسای ثبِفقُ وسدٖ آٟ٘ب ،ؾٙبخز ِٔٛفٞٝطب
 ٚفسقزٞبی دیؽ ز ٚثسای ثس٘بٔٝزیصی  ٚثٟسٜثسدازی ٘مطؽ حیطبسی دازدِٛٔ .فطٞ ٝطبی
لدزر وؿٛزٞب دز دٚزٜٞبی شٔب٘ی ٔصشّف دچبز سغییطس  ٚدٌسٌط٘ٛی ٔطی ؾط٘ٛد ٞ ٚطس
شٔبٖ ث ٝسٙبغت سحٛالر اخشٕبفی ،الشكبدی  ٚفٗ آٚزی ایٗ ِٔٛفٞٝطب سغییطس ٔطی یبثطد.
ضئٛدّیشیه ،دز دیدٌب ٜا٘دیؿٕٙداٖ فّ ْٛغیبغی  ٚخغسافیبی غیبغیٕٞ ،طٛاز ٜاش ٔفطبٞیٓ
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٘بدبیداز  ٚثب سحَٛدریسی شیطبد ثطٝؾطٕبز ٔطی زفشط ٚ ٝثطب دز ٘ؾطس ٌطسفشٗ ایطٗ ؾطسایظ،

ضئٛدّیشیه ٔشح َٛوؿٛزٞب دز غغٛح ٔصشّف ٘ؾبْ ثیٗ إِّّی ،خٟب٘ی ٙٔ ٚغم ٝای ٔٛزد
ازشیبثی فّٕی لساز ٔی ٌیسدٛٔ .لقیز ضئٛدّیشیىی ایساٖ ،دز غبخشبز ضئٛدّیشیه خٟب٘ی ثٝ
ِحبػ دازا ثٛدٖ ودٞبی ضئٛدّیشیه ٔٛرس  ٚخیّی لٛی دز ٔٙغم ٝخبٚزٔیب٘ط ،ٝثطٌ٘ٛٝطٝای
ثٛد ٜاغز وٕٞ ٝطٛاز ٜلطدزر ٞطبی خٟطب٘ی ٙٔ ٚغمط ٝای زا ٘ػطجز ثط ٝسغییطس دز ٚشٖ
ضئٛدّیشیىی  ٚسحٛالر داخّی  ٚخطبزخی خطٛد ثػطیبز حػطبظ وطسد ٜاغطز .شیطسا دز
ثػیبزی اش ٔٛازدٙٔ ،بفـ ّٔی وؿٛزٞبی ٔٙغم ٝدز ازسجبط ٔػشمیٓ ثب ؾطسایظ ضئٛدّیشیطه ٚ
ضئٛاغشساسطیه ایساٖ  ٚسكٕیٕبر زاظ ٘ؾبْ غیبغی ایساٖ ثٛد ٜاغز .دز غغ خٟطب٘ی
ضئٛدّیشیه لسٖ ثیػز  ٚیىٓ  ٚدز لّت ٔٙغم ٝی ثیضی ؾىُ آ٘سضی اغطشساسطیه ،لطساز
داد ٜاغز ثٝعٛزیوٞ ٝس ٌ ٝ٘ٛسغییسی دز ٚضقیز ضئٛدّیشیه ایساٖ ،ؾسایظ ضئطٛدّیشیىی
وؿٛزٞبی ٔٙغم ٝخبٚزٔیب٘ ٝزا ثس ٔ ٓٞی ش٘د  ٚدز غغ خٟب٘ی ٘یطص سغییطسار  ٚسجقطبر
ضئٛاغشساسطیه ثس خبی ٔی ٌرازدّٔ .ز ایساٖ ثب غبثم 2522 ٝغبِ ٝحضٛز دز فالر ایساٖ
 ٚدازا ثٛدٖ ذٙٞیز سبزیصی دس زً٘ اش حىٔٛزّٔ ،ز ثٛدٖٕٞ ،یؿ ٝدز سىبدٛی ازسمطبی
ٔٙصِز  ٚخبیٍب ٜخٛد دز غّػّٔ ٝساست غطبخشبز ضئٛدّیشیطه خٟطب٘ی ٙٔ ٚغمط ٝای ثطٛدٜ
اغز .ثٝعٛزیو ٝاِٚیٗ سالؼٞبی ایدبد غبخشبز دٔٛوساسیه ٘ؾطبْ غیبغطی زا دز اٚایطُ
لسٖ ثیػشٓ دز لبِت ا٘مالة ٔؿسٚع ٚ ٝاِٚیٗ ا٘مطالةٞطبی اغطالْ خطٛاٞی زا دز لبِطت
ا٘مالة اغالٔی غبَ  ،1979خیّی خّٛسس اش دیٍس ّٔزٞبی ٔٙغم ٝث ٝرٕس زغطب٘د ٜاغطز
و٘ ٝشید ٝآٖ ثسٚش سغییس  ٚسحٛالر اغبغی دز غبخشبز ٛٔ ٚلقیز ضئٛدّیشیطه وؿطٛزٞبی
ٔٙغم ٝخبٚزٔیب٘ ٝثٛد ٜاغز .ثب سٛخ ٝث ٝایٗ فٛأُ  ٚإٞیز ٔٛلقیز ضئطٛدّیشیىی ایطساٖ
دز ٘ؾططبْ خٟططب٘ی  ٚثططیٗ وؿططٛزٞبی ٔٙغمطط ٚ ٝسغییططس  ٚسحططٛالر شیططبدی وططٛٔ ٝلقیططز
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إٞیز ٔٛلقیز ضئٛدّیشیىی ایساٖ ث ٌٝ٘ٛ ٝای سؿسی ؾد ٜاغطز وط ٝآٖ زا دز ٞبزسّٙطد

ضئٛدّیشیىی ایساٖ دز ع َٛدٞٝٞبی ٌرؾش ٝثب آٖ زٚثس ٚثٛد ٜاغز ،دز ایطٗ ٔمبِط ٝغطقی
ؾد ٜاغز ضٕٗ سؿسی  ٚثسزغی ز٘ٚد سحٛالر ضئٛدّیشیىی وؿٛز ایساٖ ،فٛأطُ ٔطٛرس
ثس ایٗ سغییس  ٚسحٛالر زا ثیبٖ ؾٛد.
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 .1مبانی نظری
أ .مفهوم ژئوپلیتیک

اقغالح ضئٛدّیشیه ،ثٝفٛٙاٖ ٚاض ٜای ثحث ثساٍ٘یص  ٚدس اثٟبْ ،ثسای ٘صػشیٗ ثبز سٛغطظ
دا٘ؿٕٙد غٛئدی «زادِف ؾیّٗ» دز غبَ  ٚ 1899ثٔ ٝف« ْٟٛدا٘ؽ سحّیُ زٚاثظ خغسافیب
 ٚغیبغطز» ٌطبْ ثط ٝفسقطٔ ٝغبِقطبر خغسافیطبی غیبغطی ٔقبقطس ٟ٘طبد ( & Dodds

 .)Atkinson , 2000:3ایٗ فّٓ و ٝدز سفىس غٙدؽ ٌسا٘ٝی (ضئٛدّیشیطه ا٘شمطبدی) ،اش
آٖ ثٝفٛٙاٖ ؾىّی اش «زٚاثظ لطدزر -دا٘طؽ» یطبد ٔطیؾطٛد ( & Tuathil & Dalby

)Routledge ,1998:15؛ اش خّٕٔ ٝفبٞیٕی اغز وط ٝاش شٔطبٖ دیطدایؽ آٖ سطب وٙط،ٖٛ
دیٛغش ٝثس غس ٔبٞیشؽ اخشالف ٘ؾس ثٛد ٜاغز .ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝالوٛغز  ٚضیجّٗ ثب سٛخٝ
ث ٝسقدد ثسداؾز ٞب  ٚسقبزیف اش ٚاض ٜی ضئٛدّیشیه ،ثس ایطٗ ثبٚز٘طد وط ٝثسداؾطز ٞطبی
ٔشفبٚر اش ضئٛدّیشیه ازائ ٝؾد ٜاغزِٚ ،ی یه سقسیف فٕٔٛی  ٚاش دطیؽ سقیطیٗ ؾطدٜ
ثسای ضئٛدّیشیه ٚخٛد ٘دازد (حبفؼ ٘یب .)13:1385 ،ایٗ سح ٚ َٛدٌسدیػطی دز غطبخشبز
ٔفٟٔٛی ضئٛدّیشیه غجت ؾد ٜاغز سب زٞیبفز ٞسٔٛٙسیىی خدیطدٌ ،ػطشسٞ ٜطبی زٚؼ
ؾٙبغب٘ ٝی ٘ٛیٙی زا دیؽ زٚی ایٗ فّٓ لساز داد ٚ ٜحشی چبزچٛة ثٙیطبدیٗ ضئٛدّیشیطه
زا ،اش سحّیُ ٞبی ٔسغ ْٛدز ثسزغطی زٚاثطظ لطدزر -غیبغطز ،ثط ٝغطٛی زاٞجسدٞطبی
دوره چهارم ،شواره هفتن ،پاییز 13۹۶

سفػیسی خدیدسسی ٕٞچ ٖٛثسزغی زٚاثظ لدزر -خؿ٘ٛز غٛق دٙٞطد ( & Ingram

 .)Dodds ,2009:259فد ٜای ثس ایٗ افشمبد٘د و ٝضئٛدّیشیه زا ٔی سٛاٖ دطسداخشٗ ثطٝ
زاثغٔ ٝیبٖ دِٚز ٞب  ٚلطدزر عّجطی آٖٞطب  ٚسثجیطز الشدازؾطبٖ دز ٔٙطبعك خغسافیطبیی
سقسیف وسد ،ث ٝفجبزر دیٍس ایٗ ٘ؾسیطٝدطسداشاٖ لطدزر زا ٔٛضطٛؿ اقطّی ضئٛدّیشیطه
ٔی دا٘ٙد ،غبئ َٛو ٗٞٛدز وشبة خٛد سحز فٛٙاٖ خغسافیب  ٚغیبغز دز خٟب٘ی سمػطیٓ
ؾدٔ ٜی٘ٛیػد:
«ػصارُ صئَپلیتیک هطالؼِ رٍاتطی است کِ هیاى سیاست تیيالوللی
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قذرتّا ٍ هطخصات جغزافیایی تزقزار هیضَد هٌظَر اس ایي هطخصات

جغزافیایی (تِ خصَظ) آىّایی ّستٌذ کِ هٌثغ قذرت را تطکیل هی
دٌّذ» (الکَست ٍ صیثلي .)87:1:64

ضئٛدّیشیه ثب اید ٜآٌبٞی ٘ػجز ثط ٝلطدزر غطسٚوبز دازد ٘ ٚمطؽ آفسیٙطی فساوؿطٛزی
«لدزر» غیبغی زا ٔغبِقٔ ٝی وٙد (ٔدشٟدشاد .)129:1386 ،ٜثس ایٗ ٔجٙب ،دزثطبزٛٔ ٜضطٛؿ ٚ
ٔف ْٟٛضئٛدِٛیشیه ٔ ٚشغیسٞبی ضئٛدّیشیىی دیطدٌبٞ ٜطبی ٔشقطددی ثیطبٖ ؾطد ٜاغطز ٚ
ثٙبثسایٗ عیف ٔٛضٛفی ضئٛدّیشیه اش ٌػشسدٌی شیبدی ثسخٛزداز اغز .ثط ٝعطٛزی وطٝ
ٔی سٛاٖ آٖ زا ث ٝؾسح شیس ثیبٖ ٕ٘ٛد:
 .2ضئٛدّیشیه ث ٝفٛٙاٖ دا٘ؽ زلبثز ٌ ٚػشس ٜحٛش٘ ٜفٛذ؛
 .3ضئٛدّیشیه ث ٝفٛٙاٖ سبریس فٛأُ خغسافیبیی ثس غیبغز  ٚزٚاثظ دِٚز ٞب؛
 .4ضئٛدّیشیه ث ٝفٛٙاٖ دا٘ؽ ٔٙبعك ثحسا٘ی؛
 .5ضئٛدّیشیه ث ٝفٛٙاٖ دا٘ؽ ٔسشٞبی ثیٗ إِّّی؛
 .6ضئٛدّیشیه ث ٝفٛٙاٖ دا٘ؽ ٘شبیح فدْ ا٘غجبق د ٚاٍِٛی فضبیی فسض ٚ ٝسمبضبی ٔٙبثـ
حیبسی (حبفؼ ٘یب.)17-18 :1392 ،
أب دع اش دٚزاٖ خ ًٙغسد  ٚدز دٞٝٞبی دبیب٘ی لسٖ ثیػشٓ و ٝضئٛدّیشیه سحطزسطبریس
زلبثز ،د ٚاثس لدزر ؾٛزٚی  ٚآٔسیىب لساز ٌسفز ،ثب ؽٟٛز دیدٌب ٜخدیطد ا٘شمطبدی دز فسقطٝ
ٔغبِقبر ضئٛدّیشیىیٔ ،ف ْٟٛضئٛدّیشیه احیب ؾد ٘ ٚمؽ آٖ دز ٔقبدالر ثیٗ إِّّی ٔددداً ٔٛزد
ازشیبثی لساز ٌسفز .ضئٛدّیشیه ا٘شمبدی ث ٝد٘جبَ آؾىبزغبشی غیبغز ٞبی دٟٙطبٖ  ٚدؿطز دطسدٜ
دا٘ؽ ضئٛدّیشیىی اغز .ثیؽ اش آ٘ى ٝضئٛدّیشیه ثٝفٛٙاٖ یطه سٛقطیف غیطس ٔدٟط َٛاش ٘مؿطٝ
غیبغی خٟبٖ سقسیف ؾٛد ،اش ضئٛدّیشیه ثٝفٛٙاٖ یه ٌفشٕبٖٕ٘ ،بیؽ ٍ٘ ٚبزؼ دزثبز ٜخغسافیب
 ٚغیبغزٞبی ثیٗ إِّّی ثحث ٔی وٙد (اسٛسبیُ  ٚدیٍساٖ .)26:1382 ،ثسخی ضئٛدّیشیه ا٘شمبدی زا

تحلیل هوقعیت ژئوپلیتیک ایزاى اسالهی بهعنواى سُکاىدارِ قدرت هنطقهای در نظام جهانی

 .1ضئٛدّیشیه ث ٝفٛٙاٖ دا٘ؽ وػت لدزر؛

یىی اش ؾبخٞ ٝبی ٘ؾسی٘ ٝمد اخشٕبفی دز ٔغبِق ٝزٚاثظ ٘ؾسیٞٝبی غیبغی  ٚاخشٕبفی ٔی دا٘ٙد
و ٝدز ثسخٛزد ثب زٚیىسد دٛشیشیٛیػشی ثٚ ٝخٛد آٔد ٜاغطز « ٚثصؿطی اش یطه حسوطز ثػطیبز
ٚغیـ سسی اغز و ٝؾبُٔ زٚاثظ ثیٗإُِّ  ٚدز ٚالـ وّی ٝفّط ْٛاخشٕطبفی اغطز  ٚازائط ٝیطه
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زٚیىسد خب٘ؿیٗ زا ٞدف خٛد لساز ٔی دٞد (ٔٛیس .)392:1392 ،أب ث ٝقٛزر وّی ؾطبید ثشطٛاٖ
ٌفز ضئٛدّیشیه؛ دا٘ؽ ؾٙبخز ،وػت ،ثٟسٚ ٜزی  ٚحفؼ ٔٙبثـ خغسافیبیی لدزر دز ٔٙبغطجبر
ٔحّیّٔ ،یٙٔ ،غمٝای  ٚخٟب٘ی اغز (خبٖدسٚز)22 :1396 ،

ب .منطقه ژئوپلیتیک

و ٗٞٛدز خدیدسسیٗ ٘ؾسی ٝضئٛدّیشیه خٛدٙٔ ،غم ٝضئٛدّیشیه زا دٔٚیٗ غغ اش غبخشبز
ضئٛدّیشیه ٔیدا٘د ٔ ٚقشمد اغز و ٝاوثس ٔٙبعك ،شیسثصؽٞبیی اش لّٕسٞٚطب (لّٕسٞٚطبی
ضئٛاغشساسطیه) ٞػشٙد ،اٌس چٕٔ ٝىٗ اغز ثسخی ٔیبٖ آٟ٘ب لساز داؾش ٝیب ٔػشمُ اش آٟ٘ب
ثبؾٙد .ث ٝعٛز وّی ٔٙبعك سٛغظ ٕٞدٛازی خغسافیطبیی  ٚسقطبٔالر غیبغطی ،فسٍٙٞطی،
٘ؾبٔی  ٚؾبید ثٚ ٝاغغٟٔ ٝبخسر ،آٔیصؼ ٔسدٔبٖ  ٚسبزیخٞبی ٔؿشسن ؽٟٛز ّٔطی ،ثطٝ
یىطدیٍس دی٘ٛطد ٔطیخٛز٘طد ( .)Cohen, 2009: 40ثٙطب ثط ٝاغطشدالَ ثطبزأَ ،دطبٚزر
خغسافیبیی  ٚیه سقبُٔ ٚغیقشس ثیٗ حىٔٛزٞطب ٔ ٚطسدْ آٟ٘طب ثط ٝیطه ٘بحیطٙٔ -ٝغمطٝ
ٔؿصف ٔ ٚشٕبیصی ٔٙدس ٔیؾٛد ؤ ٝسدْ آٖ ث ٝسطدزیح ثط ٝثطبشسقسیف ٛٞیطز خدیطد
ثسای خٛد  ٚث ٝفٛٙاٖ فضٛی اش آٖ ٔٙغم ٝدز وٙبز آٌبٞی اش ٛٞیز ّٔی خطٛد ٔجطبدزر
ٔیٚزش٘د .ثٙبثسایٗ زٚؾٗ اغز و ٝلساثز خغسافیبیی  ٚسؿدید سقبُٔٔ ،شغیسٞبی اقّی ٚ
سقییٗ وٙٙد ٜدز سقسیف ٔٙغم ٝثٝؾٕبز ٔیز٘ٚد .أب ثطب ایطٗ ٚخطٛدٕٞ ،ىطبزیٙٔ ،بشفطٚ ٝ
دوره چهارم ،شواره هفتن ،پاییز 13۹۶

سقبُٔ ثٛ٘ ٝث ٝخٛد دز سقییٗ  ٚسقسیف ٔٙغم ٝث ٝفٛٙاٖ ؾبخكٞٝبی ازشؾٕٙد لبثُ سٛخٝ
ٞػشٙد ( .)Baral, 1999: 241دز حٛش ٜضئٛدّیشیه ثٙؾس ٔیزغد د ٚفٙكس اقّی یقٙطی
«خغسافیب» « ٚزلبثز لدزرٞب» ،دبی ٝؾىُ ٌیسی ٔٙغم ٝدز ضئٛدّیشیطه اغطز .اش ٚیطٌطی-
ٞبی ٔٙغم ٝضئٛدّیشیه ٔی سٛاٖ ثٛٔ ٝازدی چ:ٖٛ
-1شیسثٙبی خغسافیبیی  ٚغسشٔیٙی،
ٛٔ-2لقیز خغسافیبیی (دغشسغی) خراة،
-3إٞیز الشكبدی،
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-4زلبثز ثسای وٙشسَ ٘ ٚفٛذ،

 -5دیؿی ٝٙسبزیصی اؾبز ٜوسد
اش ٔٙؾس ضئٛدّیشیهٙٔ« ،بعك» ایػشب ٘یػشٙد  ٚغسؾشی دٛیب داز٘د  ٚدٛیبیی آٟ٘ب ثس دبی٘« ٝؾسیطٝ
سح ٚ َٛسىبُٔ ٔٙغم ٝضئٛدّیشیىی» ؾىُ ٔیٌیسد( .حبفؼ٘یب  ٚزثیقی.)18-17 :1392 ،
 .2موقعیت ژئوپلیتیک ایران

دز غیبغز خغسافیبیی یب ضئٛدّیشیه ،ث٘ ٝمؽ فٛأُ ٔحیظ خغسافیبیی ثس زٚاثظ وؿٛزٞب
دسداخشٔ ٝی ؾٛد .ثد ٖٚسسدید یىی اش ٔشغیسٞبی ٔٛرس دز ؾىٌُیسی خظٔؿی غیبغز
خبزخی ٕٞ ٚچٙیٗ ٔجبحث اغشساسطیه  ٚغیبغز دفبفی ٞس وؿٛزٔ ،حیظ ٔٙغم ٝای ٚ
ضئٛدّیشیىی آٖ اغز .ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝاش دیدٌب ٜخغسافیدا٘بٖ غیبغی ،لدزر ٞس وؿٛز ثطٝ
ؾدر اش ضئٛدّیشیه ٛٔ ٚلقیز خغسافیبیی آٖ سبریس ٔی دریسد .ایساٖ ثب سٛخ ٝثطٛٔ ٝلقیطز
خغسافیبیی آٖٚ ،ضقیز ضئٛدّیشیه ٔٙحكس ث ٝفسدی زا دازاغز .ایطٗ ٔٛلقیطز ایطساٖ زا
سجدیُ ث ٝوؿٛزی ثیٗ إِّّی وسد ٜاغز وٕٛٞ ٝاز ٜدز ٔقبدالر خٟطب٘ی ٘مطؽ ثسخػطشٝ
ای ث ٝآٖ ٔیدٞدٛٔ .لقیز ضئطٛدّیشیىی ایطساٖ ثطب ا٘صٚاٌسایطی غطبشٌبز ٘یػطز ٘ ٚطٛفی
غیبغز خبزخی ثسٌٖٚسا  ٚفقبَ زا ث ٝغیبغز ٌرازاٖ سٛقیٔ ٝیوٙطد(خّیّطیٙٔ ،ؿطبدی ٚ

آشٔٛدٛٔ .)92-89 :1392 ،ٜلقیز خبـ ایساٖٕٛٞ ،از ٜثػشس ٔٙبغجی زا ثسای ایدبد سٙؽٞبی
غیبغی ٘ ٚؾبٔی  ٚثٔ ٝصطبعس ٜافشطبدٖ أٙیطز ّٔطی آٖ فطسا ٓٞآٚزد ٜاغطز .دز ٌرؾطشٝ
ضئٛدّیشیه ایساٖ ث ٝغجت فٛأّیٔ ،ب٘ٙد ٔٙبثـ خبْ یب ٔٛلقیطز ٌطرزٌبٞیٔ ،طٛزد سٛخطٝ
لساز ٔی ٌسفز أب ثب دیسٚشی ا٘مالة اغالٔی  ٚغمٛط ؾب ،ٜایساٖ وط ٝیىطی اش ٔشحطدیٗ
آٔسیىب  ٚغسة دز ٔٙغم ٝثٛد ،ث٘ ٝیسٙٔٚد سسیٗ دؾٕٗ آٖٞب دز ٔٙغم ٝسجدیُ ؾد ٙٔ ٚطبفـ
آٟ٘ب زا آٔبج حٕالر سجّیغطی خطٛد لطساز داد .اش ایطٗ ز ٚاغطز وط ٝغطسة اش خب٘طت اش

تحلیل هوقعیت ژئوپلیتیک ایزاى اسالهی بهعنواى سُکاىدارِ قدرت هنطقهای در نظام جهانی

اثقبد ٔصشّف آٖ اغز .أسٚش٘ ٜمؽ ٞس وؿٛز دز غیبغطز خٟطب٘ی سحطز سطبریس فٛأطُ

ضئٛدّیشیه ایساٖ احػبظ خغس ٔی وٙطد(فبضطّی ٘یطب .)21:1385،ایطساٖ ثطِ ٝحطبػ ٔٛلقیطز
خغسافیبیی دز ٔسوص خٟبٖ اغالْ  ٚدز لّت خٟبٖ سؿیـٚ ،الـ ؾد ٜاغز وط ٝدز سسویطت
ثب فٛأُ  ٚفٙبقس ضئٛدّیشیه ٔ ٟٓدیٍسی چ ٖٛضئٛدّیشیه ا٘سضی ،ضئٛدّیشیطه دغشسغطی

59

 ٚضئٛدّیشیه غّغٛٔ ،ٝلقیز ضئٛدّیشیه ثػیبز حػبظ زا دز خٛد ٔیثیٙد .ایطٗ ٔٛلقیطز
ثبفث ؾد ٜاغز سب سحٛالر ایساٖ دز ٔسوص سٛخٟبر لطدزرٞطبی خٟطب٘ی  ٚوؿطٛزٞبی
ٔٙغم ٝثبؾد و ٝدز سسویت ثب غبثم ٝسبزیصی ّٔز ایساٖ  ٚدشب٘ػطیُ ٞطبی ّٔطی ،چسخطٚ ٝ
غیىُ سغییسار ثػیبز غسیقی زا ثسای آٖ ث ٝد٘جبَ داؾش ٝاغز.خٕٟٛزی اغالٔی ایطساٖ اش
غ ٝثقد«ضئٛدّیشیه»« ،ا٘سضی» « ٚفسٍٙٞی – ایدئِٛٛضیه» ؽسفیز  ٚسٛا٘بیی سبریس ٌطرازی
ثس ٘ؾبْ ثیٗ إِّّی زا دازد .افص ٖٚثس آٖ ایساٖ خٛد شٔطب٘ی سؿطىیُ دٙٞطد ٜی ٘ؾطٓ ثطیٗ
إِّّی ثٛد ٜاغز .اش ٘ؾس ضئٛدّیشیه ٔٛلقیز خغسافیبیی ایساٖ ثط٘ ٝحطٛی اغطز وط ٝدز
ٕٞػبیٍی لدزر ٞبی ٕٟٔی چط ٖٛزٚغطی ٚ ٝحطٛش ٜی ٘فطٛذ آٔسیىطب (خٙطٛة خّطیح
فبزظ) لساز دازد .لساز ٌسفشٗ دز ٔٙبعمی و ٝلدزر ٞبی ثصزيٙٔ ،بفـ حیبسی ثسای خطٛد
لبئُ ا٘د ،ث ٝعٛز عجیقی خبیٍب ٜوؿٛز زا دز سقبُٔ ٔیبٖ لدزر ٞبی ثصزي افطصایؽ ٔطی
دٞد .اش ٘ؾس الشكبدی ؾبٞساٞ ٜبی ثصزي سدبزی خٟبٖ دز دزیب  ٚخؿىی یب اش ایطساٖ یطب
اش ٘صدیىی ایساٖ ٔی ٌرز٘د .ایساٖ ثب دب٘صد ٜوؿٛز ٕٞػبی ٝدازای ٔسش آثی  ٚخبوی اغز،
ضٕٗ ایٗ و ٝثب ثسخٛزدازی اش ثصطؽ لبثطُ سطٛخٟی اش ا٘طسضی خٟطبٖ ،داؾطشٗ سػطّظ
ضئٛدّیشیىی ثس ثیؽ اش ٘یٕی اش ذخبیس ا٘سضی د٘یب دز ٔٙغم ٝخّیح فبزظ ،خبیٍبٟٔ ٜطٓ دز
ٔیبٖ وؿٛزٞبی قبدزوٙٙد٘ ٜفز (اٚده) ٟ٘ ٚبیشب٘ ،مطؽ ثطبِم ٜٛایطساٖ دز سطبٔیٗ أٙیطز
دوره چهارم ،شواره هفتن ،پاییز 13۹۶

الشكبدی  ٚا٘سضی ،خبیٍب ٜایٗ وؿٛز زا دز غبخشبز لدزر  ٚضئٛدّٛسیه ٔٙغم ٝثسخػطشٝ
ٔی وٙد ..ث ٝدِیُ إٞیز  ٚحػبغیز ایٗ ٔٛلقیز ضئطٛدّیشیىی اغطز وط ٝلطدزر ٞطبی
ثصزي دز سالؾٙد سب ٔب٘ـ سمٛیز ٘ ٚمؽ آفسیٙی یه ایساٖ ٘بٕٞب ًٙٞثب ٘ؾبْ ثیٗ إِّّطی
ؾ٘ٛد (ایصدی  ٚخّفی.)48-47:1392،
 .3تحوالت ژئوپلیتیکی ایران

سحط َٛضئطٛدّیشیىی ،فجطبزر اغطز اش ثطسٚش سغییطس  ٚدٌسٌط٘ٛی دز اٍِٞٛطب٘ ،ؾطٓٞططب ٚ
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غبخشبزٞبی ضئٛدّیشیىی .سح َٛضئٛدّیشیىی ٔبٞیشی دٛیب  ٚدیٙبٔیه دازد  ٚفٕطدسب دز ارطس

سح َٛدز ٚشٖ ضئٛدّیشیىی  ٚغبخشبز  ٚوبزوسد فٛأُ ٔ ٚشغیس ٞبی ٔٛرس دز لدزر ّٔطی
 ٚخٕقی ددید ٔیآید (حبفؼ ٘یب )144:1385،ثسای ف ٟٓسحٛالر  ٚزلبثزٞطبی ضئطٛدّیشیىی
فال ٜٚثس ٔٙبفـ  ٚادفبٞب ،ضسٚزی اغز فُّ آٟ٘ب ٘ ٚیص ا٘دیؿٞٝبی ٘مؽ افسیٙطبٖ اقطّی
اش خّٕ ٝغساٖ ،ؾصكیزٞبی ثب٘فٛذ ٟ٘ ٚبدٞبی سكٕیٓ ٌیس٘د ،ٜزٞجساٖ  ٚافطساد وّیطدی
خٙجؽٞبی ٔٙغمٌ ٝسا ،خٛدٔصشطبزی عّطت  ٚاغطشمالَ عّطت زا ٘یطص دزن وطسد٘ .مطؽ
ا٘دیؿٞ ٝب دز ضئٛدّیشیه ،ثػیبز ٔ ٟٓاغزٕٞ .طبٖ ٌ٘ٛط ٝوط ٝدادٞ ٜطبی ٔطبدی ،ا٘شصطبة
زاٞجسد ٔٙبغت زا أىبٖ دریس ٔی ٕ٘بیٙد ،ا٘دیؿطٞٝطب ٘یطص اٞطداف زا سقطیٗ ٔطی وٙٙطد.
ٔٛلقیز ضئٛدّیشیىی ایساٖ ؤ ٝجٙبی سقبٔالر ایساٖ ثب لدزرٞبی خٟطب٘ی ٙٔ ٚغمط ٝای زا
ؾىُ داد ٜاغزٕٞ ،یٗ ا٘دیؿطٞ ٝطبی ایطدئِٛٛضیه ٔطسدْ  ٚحىٔٛطز ایطساٖ دز لبِطت
ایدئِٛٛضی اغالٔی ؾیقی ٔی ثبؾد .اٞداف حىٔٛز ایساٖ ثس دبیٕٞ ٝیٗ ا٘دیؿ ٝسقسیطف
ؾدٕٛٞ ٚ ٜاز ٜاش دادٞ ٜبی ٔبدی خٛد  ٓٞچ ٖٛضئٛدّیشیه ا٘طسضی  ٚدغشسغطی  ٚدیٍطس
دشب٘ػیُ ٞبی ّٔی خٛد دز زاغشبی زغیدٖ ث ٝاٞداف افشمبدی  ٚایدئِٛٛضیه خطٛد ثٟطسٜ
ثسد ٜاغز ٔ ٚشمبثال اش ٕٞیٗ فٛأُ ٘یص سبریس دریسفش ٝاغز .اٌس قفحبر سبزیخ دٞ ٚطصاز
 ٚدب٘كد غبِ ٝایساٖ زا ٚزق ثص٘یٓ ،ث ٝشٚدی ٔشٛخ ٝخٛاٞیٓ ؾد و ٝغسچؿٕ ٝثػطیبزی اش
ٌسفشبزی ٞب ،خٞ ًٙب  ٚحشی سحٕیالر غیبغی ٚازد ؾطد ٜثط ٝایطٗ وؿطٛز ٔسثطٛط ثطٝ
ٔٛلقیططز خغسافیططبیی ایططساٖ ثططٛد ٜوطط ٝدز ثػططیبزی اش ٔٛالططـ ثطط ٝفّططز إٞیططز غططٛق
اِدیؿی(ضئٛدّیشیه) آٖ ٔٛزد سدبٚش وؿٛز ٞبی دیٍس ٚالـ ؾد ٜاغز .اِجش ٝایٗ ٘ىشط ٝزا
٘یص ٘جبید اش ٘ؾس دٚز داؾز و ٝغسفز زا ٜیبثی سٕدٖ خدیطد دز ش٘طدٌی ٔطسدْ ایطساٖ ٚ
سٛغق ٚ ٝدیؿسفز أٛز سدطبزی ٞطٓ ٔقّطٛٔ َٛلقیطز خغسافیطبیی ایطٗ ّٕٔىطز ثطٛدٜ
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(ٚافؾی .)32- 29:1392دز چٟبز دٞطٌ ٝرؾطشٟٔ ،ٝطٓ سطسیٗ فبٔطُ سطبریس ٌطراز دز سحطَٛ

اغز(ٔیسحیدز .)23:1389،ث ٝعٛزی و ٝقد ٚدٙدب ٜغبَ لجُ ،خّطٛسس اش سٕطبْ ّٔطز ٞطبی
ؾسلی ،ا٘مالة دٔٛوساغی خٛاٞب٘ٔ ٝؿسٚع ٝزا ث ٝرٕس زغب٘د٘د و ٝخٛد شٔی ٝٙغبش اِٚطیٗ
سح َٛضئٛدّیشیه دز سبزیخ ٔقبقس ایساٖ یقٙی فسٚدبؾی غّػّ ٝلبخبزی ٚ ٝسبغیع غّػّٝ
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دّٟٛی ا َٚث ٝدغز زضب ؾب ٜؾد .دز شٔبٖ زضب ؾب ،ٜایساٖ اش ٔٛلقیز ضئٛدّیشیه غطٙشی
سحز غّغ ٝزٚغی ٚ ٝثسیشب٘یب دز ؾٕبَ  ٚخٛٙة وؿٛز ،خبزج  ٚث ٝعٛز ٔٛلطز ثطبشیٍس
غ ْٛیقٙی وؿٛز إِٓبٖ زا ث ٝثبشی ٌسفز وط ٝدز آخطس ثطب ٚلطٛؿ خٙطً خٟطب٘ی دٚ ْٚ
ؾىػٗ ٞیشّس ثٚ ٝضقیز ضئٛدّیشیه سه ٔشغیسٕٞ ٜطسا ٜثطب ٘فطٛذ وبٔطُ ایطبالر ٔشحطدٜ
آٔسیىب دز ایساٖ سجدیُ ؾد .ایساٖ دز لبِت دیٕطبٖ غطٙش ٛدز ٔٛلقیطز حبئطُ ثطیٗ اسحطبد
خٕبٞیس ؾٛزٚی  ٚلدزر ٞبی غسثی دز خج ٟٝغسة لطساز ٌسفطز  ٚثطب ٚلطٛؿ ا٘مطالة
اغالٔی ایساٖ ث ٝزٞجسی أبْ خٕیٙی ٔٛلقیز ضئٛدّیشیه ایساٖ ثبز دیٍس دز لبِت یه ٘ٛؿ
ثی عسفی فقبَ ٘ػجز ث ٝد ٚاثس لدزر آٔسیىب  ٚؾطٛزٚی سحط َٛیبفطز .دز ایطٗ دٚز،ٜ
ضٕٗ دٚزٌ ٜراز غبَ ا َٚا٘مالة ثب ٚلٛؿ ٞؿز غبَ خ ًٙسحٕیّی فساق فّی ٝایطساٖ،
ٔٛلقیز ضئٛدّیشیه ایساٖ دز ضدیز ثب غسة  ٚدیؿجسد اٞداف ایدئِٛٛضیه دفبؿ اش ٔٙبفـ
ٔػّٕیٗ خٟبٖ دز ٔٙغم ٝخبٚزٔیب٘ ٝث ٝخكٛـ دفبؿ اش حطك ّٔطز ٔؾّط ْٛفّػطغیٗ دز
ثساثس زضیٓ قٟی٘ٛػشی اغسائیُ ؾىُ ٌسفز.
 .4جایگاه ایران در نظریه های ژئوپلیتیک

٘ؾسی ٝدسداشاٖ ٔقسٚف دز ا٘دیؿٞ ٝبی خٛد ٔٛلقیز ایساٖ زا ٘بدیدٍ٘ ٜسفش ٝا٘طد ٘ ٚمطؽ
ثی ٘ؾیس ایٗ وؿٛز زا دز سبریسٌرازی ثس ٔػبئُ ٔصشّف خٟب٘ی ٔغسح وسد ٜا٘دٔ .ىیٙطدز،
دوره چهارم ،شواره هفتن ،پاییز 13۹۶

ایساٖ زا ٘یص ث ٝد ٚثصؽ سمػیٓ ٔی وٙطد .اش ازسفبفطبر اِجطسش ثط ٝغطٕز ؾطٕبَ زا خطص
ٞبزسّٙد یب لّت شٔیٗ  ٚاش اِجسش ث ٝغٕز خٛٙة زا خص ٞالَ داخّی ٔی دا٘دٔ .بٞبٖ دز
٘ؾسی ٝلدزر دزیبیی ،ثسای ایساٖ ٔٛلقیز ٌرزٌبٞی لبئطُ ثطٛد وط ٝدز ٔػطیس دغشسغطی
لدزر ثسی (شٔیٙی) زٚغی ٝث ٝالیب٘ٛظ ٞبی خٟبٖ لساز دازد .ایساٖ دز ٘ؾسی ٝاغطذبیىٕٗ،
ثصؽ ٕٟٔی اش زیّٕٙد اغز  ٚثٕٞ ٝیٗ دِیُٛٔ ،ضٛؿ زلبثطز د ٚلطدزر ثسی(شٔیٙطی)
ٚثحسی لساز ٌسفش ٝاغز .وٞ ،ٗٞٛس چٙد دز ٘ؾسی ٝغیػطشٕی خطٛد اش ایطساٖ ثط ٝفٙطٛاٖ
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فٙكسی ثی لسی ٚ ٝٙوؿٛزی ثٙیبدٌسا یبد ٔطی وٙطد ِٚطی دز ٘ؾسیط ٝغطبخشبز ضئٛدّیشیطه

خٟبٖ ،ایساٖ زا ث ٝثصؽ ٔٙٔ ٟٓغم ٝخسد ؾد ٜخبٚزٔیب٘ٔ ٝی دا٘د وطٔ ٝطی سٛا٘طد ٔٙؿطب
سح َٛثبؾد .اش ٘ؾس ٞب٘شیٍٙش ،ٖٛایساٖ ٔسوص سٕدٖ اغالٔی اغز وط ٝاسحطبد آٖ ثطب سٕطدٖ
وٙفٛغیٛغی ٔی سٛا٘د دبیٞ ٝبی سٕدٖ غسة زا ٔشصِطصَ غطبشد .ایطساٖ دز دیطدٌب ٜسطٛاَ،
غسچؿٕ ٝی سحسن  ٚدٛیبیی خٟبٖ سؿیـ  ٚخٟبٖ اغالْ اغز .ثسضیٙػىی ٘یص ثطب سٛخطٝ
دادٖ دِٚشٕسداٖ آٔسیىب ثٚ ٝالقیز ٞبی ایساٖ ،زاٞىبزٞبی ٔٙغمی زا ث ٝآٖٞب دیؿٟٙبد ٔطی
دٞد .اش ٘ؾس ازیه زیشس ،ایساٖ ث ٝفٛٙاٖ یه فبُٔ ٟٔطٓ سطبریس ٌطراز دز خٟطبٖ اغطالْ ٚ
آغیبی ٔسوصی ثبلی خٛاٞد ٔب٘د (احٕدی  ٚدبزغبیی.)295:1384،

فس ٚزیصشٗ ٘ؾبْ خٟب٘ی د ٚلغجی دز د )ْ1992( ٝٞوٙٔ ٝدطس ثط ٝاش ٔیطبٖ زفطشٗ ٔٛاش٘طٝ
ضئٛدّیشیه خٟبٖ ؾد ،ایبالر ٔشحد ٜآٔسیىب زا سؿٛیك وسد سب دز زا ٜچیس ٜؾدٖ ثس خٟطبٖ
غیبغی سالؼ وٙد؛ سالؾی و ٝایٗ لدزر زا دز ٔٙغم ٝاغشساسطیه خبٚزٔیب٘ ٝثب ایطساٖ ثطٝ
ِحبػ إٞیز ٛٔ ٚلقیز خبـ ضئٛدّیشیه  ٚضئٛاؤٛ٘ٛیه ایٗ وؿٛز ،ز ٚدز ز ٚغطبخشٝ
اغز .حبقُ ایٗ ز ٚدزدزٚیی سكٕیٕبسی دز شٔیٔ ٝٙحبقس ٜالشكطبدی طط اغطشساسطیه ٚ
چبِؽٞبی ٌػشسد ٜغیبغی  ٚسجّیغبسی فّی ٝخٕٟٛزی اغالٔی ایساٖ ،ثٛد ٜاغطز ایطبالر
ٔشحد ٜفال ٜٚثس سحسیٓ الشكبدی ،اش عسف ؾٕبَ ثب ایدبد ثحساٖ دز (دزیبی خصز ،لفمبش
 ٚآغیبی ٔسوصی)ٔ ،ب٘ـ فجٛز ِٞ ِٝٛبی ٘فشی ٌ ٚبشی ٔٙغمط ٝاش ایطساٖ ؾطد وط ٝایطٗ أطس
خػبزر ٞبی ٔشقددی ثس ٔٙبفـ ّٔی ایساٖ ٚازد وسد ٜاغز؛ اش غٛی خٛٙة (خّیح فطبزظ
 ٚفساق) زٚاثظ ایساٖ ثب ٕٞػبیٍبٖ فبلد افشٕبد الشْ ؾد ،فساق ثط ٝایطساٖ حّٕط ٝوطسد ٚ
ٞؿز غبَ خٍٙید  ٚأبزار ٔشحد ٜفسثی ٔبِىیز ثس خصایس ایسا٘طی سٙطت  ٚاثٛٔٛغطی زا
ادفب وسد؛ اش غٛی خبٚز (دبوػشبٖ  ٚافغب٘ػشبٖ) ؾیق ٝوؿی دز دبوػطشبٖ ز٘ٚطك ٌسفطز ٚ

تحلیل هوقعیت ژئوپلیتیک ایزاى اسالهی بهعنواى سُکاىدارِ قدرت هنطقهای در نظام جهانی

أ .جمهوری اسالمی ایران در شرایط جدید ژئوپلیتیکی

غذع ثب دیدایؽ عبِجبٖ ،آٔسیىب دز یه غّػّ ٝسحٛالر ٔشقدد غیبغی ٘ ٚؾطبٔی ثقطد اش
ٚالق ٝیبشد ٜغذشبٔجس ( )ْ2221خٛد زا خبیٍصیٗ عبِجبٖ دز افغب٘ػشبٖ وسد ٚ ٜث ٝد٘جطبَ آٖ
دز دؾٕٙیٞبی ٚیطٜاؼ ثب ایطساٖ غطجت ثحطساٖ ٞػطشٝای ٘ ٚیطص ثطیافشٕطبدی ٕٞبٙٞطً
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ثػیبزی اش وؿٛزٞب دز سقبٔالر ثیٗ إِّّی ثب خٕٟٛزی اغالٔی ایساٖ ٌسدید .ثطب سٟطبخٓ
 ٕٝٞخب٘ج ٝآٔسیىب  ٚاٍّ٘یع  ٚوؿٛزٞبی ائشالف ث ٝفساق  ٚاؾغبَ وبُٔ ایطٗ وؿطٛز دز
ٔبٔ ٜبزظ غبَ (ٔ ،)ْ2223دٕٛف ٝایٗ ٔػبئُ ٘ط ٝسٟٙطب یىذطبزچٍی غطسشٔیٙی ایطساٖ زا
سٟدید وسد ،ثّىٞ ٝصیٞ ٝٙبی غیبغز خبزخی ایساٖ ث ٝؾدر افصایؽ داد .ایٗ ز٘ٚد ٔؤیطد
ِص ْٚسٛخٟی ٚیط ٚ ٜضسٚزسی خبـ ثسای عساحی ایدٞ ٜبی ٚحدر ثصؽ ٛ٘ ٚیٗ ثسای
ٔؿبزوز فقبَ ٔ ٚؤرس دز ز٘ٚدٞبی ثیٗ إِّّی ٘ ٚیطص سطدٚیٗ  ٚاخطسای یطه اغطشساسطی
خبٔـ ثب وبز ٚیطٞ ٜبی زفبٞی  ٚسٛغق ٕٝٞ ٝخب٘ج ٝثسای سٕبْ ٘مطبط  ٚآحطبد ایطساٖ اغطز،
شیسا دٌسٌ٘ٛی سحٛالر خٟب٘ی دز آغبش لسٖ ثیػز  ٚیىٓ ث ٝزٞجسی ایبالر ٔشحد ٜآٔسیىب
 ٚسالؼ ثسای سحمك عسح اغشساسطیه خبٚزٔیب٘ط ٝثطصزئ ،طٛج سطبش ٜای اش چطبِؽ ٞطبی
داخّی  ٚثسٔ ٖٚسشی زا فّی ٝخٕٟٛزی اغالٔی ایساٖ ایدبد وطسد ٜاغطز وط ٝفطال ٜٚثطس
ٌػشسدٌی ثحساٖٞبی خبزخی ثس ٘مؽآفسیٙیٞبی ٛٞیز ایسا٘ی  ٓٞارس ضزفی ٔیٌرازد.
ثب ایٗ ٚقف ،دع اش فسٚدبؾی ؾٛزٚی  ٚدبیبٖ خ ًٙغسد ،سغییساسی دز خغسافیطبی غیبغطی
خٟبٖ ٛٔ ٚلقیز ضئٛدّیشیىی وؿٛزذ ددید آٔد  ٚسحٛالر  ٚزٚیدادٞبی دیسأ ٖٛایساٖ ٘ػجز ثٝ
ثػیبزی اش ٔٙبعك خٟبٖ ضزفسس  ٚدسسٙؽسس ؾد ،ثٌٝ٘ٛ ٝای وٕٞ ٝصٔب٘ی ایٗ سحٛالر ثب زخطداد
ا٘مالة اغالٔی دز ایساٖ  ٚدٌسٌ٘ٛی ٞبی اغبغی دز دیسأ ٖٛوؿٛز ،دع اش دبیبٖ خ ًٙغسد ٘یص
دوره چهارم ،شواره هفتن ،پاییز 13۹۶

ادأ ٝیبفش ٚ ٝاٚضبؿ آٖ ٚخیٓ سس ؾد .اؾغبَ ٘ؾبٔی افغب٘ػشبٖ سٛغظ اسحبد ؾٛزٚی غبثك دز غبَ
( )ْ1982ث ٝد٘جبَ ٚلٛؿ ا٘مالة اغطالٔی دز ایطساٖ ،حّٕط ٝازسطؽ فطساق ثط ٝج.ا.ا دز ؾطٟسیٛز
ٞ1359ط .ؼ  ٚادأٞ ٝؿز غبَ خ ًٙسحٕیّی فساق فّی ٝایساٖ  ٚؾىػطز غیسلبثطُ ثبشٌؿطز
فساق سٛغظ ائشالف آٔسیىب ث ٝدِیُ حّٕ ٝفساق ث ٝوٛیز دز غبَ ( )ْ1991وٙٔ ٝدس ثط ٝغطّت
ٛٞیز چٙدیٗ غبِ ٝاش وؿٛز فساق ؾدٔ ،مدٔ ٝسحٛالر چؿٍٕیس دیسأٔ ٖٛسشٞطبی ایطساٖ ثطٛد.
فسٚدبؾی اسحبد خٕبٞیس ؾٛزٚی  ٚث ٝد٘جبَ آٖ اغشمالَ خٕٟطٛزی ٞطبی ؾطٛزٚی ،ایطساٖ زا ثطٝ
فضبی خغسافیبی غیبغی خدیدی ٚازد وسد .ایساٖ و ٝدز ؾٕبَ  ٚؾٕبَ غسثی فمظ ثب یه وؿطٛز
(اسحبد خٕبٞیسؾٛزٚی) ٔ ٓٞسش ثٛد دع اش فسٚدبؾی ؾٛزٚی  ٚدبیطبٖ خٙطً غطسد دز دغطبٔجس
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غبَ ( )ْ1991ثب خٕٟٛزی ٞبی آغیبی ٔسوصی  ٚلفمبش ٕٞػبی ٝؾد  ٚث ٝد٘جطبَ آٖ ،سغییساسطی دز

زفشبزٞبی ثیٗ إِّّی ایبالر ٔشحد ٜآٔسیىب دز ٔٛزد ایساٖ ؾىُ ٌسفز .دع اش لغـ زٚاثظ ایطساٖ
ثب آٖ دز دی ٚلٛؿ ا٘مالة اغالٔی  ٚخسٚج ایساٖ اش «دیٕبٖ غٙش »ٛدز غطبَ ( ٚ )ْ1979ا٘حطالَ
ایٗ دیٕبٖ (ث ٝفٛٙاٖ ؾبخ ٝؾسلی دیٕبٖ ٘بس ،)ٛایبالر ٔشحد ٜآٔسیىب اش یه غ ٛدز دی ثط ٝا٘طصٚا
وؿیدٖ ایساٖ ث ٝاغشساسطی ٟٔبز دٌٚب٘ ٝدغز شد وط ٝخٙطً سحٕیّطی فطساق ثطس ایطساٖ یىطی اش
اٞداف ایٗ اغشساسطی ثٛد  ٚثٔ ٝدر  8غبَ غجت سضطقیف ثٙیطبٖ ٞطبی الشكطبدی ٘ ٚؾطبٔی دٚ
وؿططٛز ٔصططبِف آٔسیىططب دز ٔٙغمطط ٝؾططد (فصسططی .)1382 :312 ،اش غططٛی دیٍططس ،غططیس ٚاٌسایططی
خٕٟٛزی ٞبی ؾٛزٚی غبثك اش حٛش٘ ٜفٛذ ٔػى ،ٛغجت ٌؿٛدٖ خبی دطبیی ثطسای غطسة ثطٝ
ٚیط ٜآٔسیىب  ٚدیٕبٖ ٘بس ٛؾد و ٝثب ٚفد ٜثٟجٛد اٚضبؿ الشكبدی  ٚاخشٕبفی ایٗ خٕٟٛزی ٞطب،
خٕٟٛزی ٞبی خدید ٌػشسؼ داد٘د  ٚثب ٕٞىبزی  ٓٞدیٕبٖ ٔػطّٕبٖ خطٛد دز ٔٙغمط( ٝسسویط،)ٝ
٘فٛذ خٛد زا دز ؾٕبَ ایساٖ ،ثٚ ٝیط ٜلفمبش افصایؽ داد ٚ ٜغجت وبٞؽ حضٛز ٘ ٚفٛذ ایطساٖ دز
ٔقبدالر غیبغی ط الشكبدی ایٗ خٕٟٛزی ٞب ؾد٘د .دیٕبٖ ٘بس ٛو ٝثب غیبغز ٌػشسؼ ثط ٝؾطسق
ثٛیط ٜثقد اش ٚلبیـ یبشد ٜغذشبٔجس ( ،)ْ2221حضٛز ٘ ٚفٛذ خٛد زا دز ٌػطشس ٜلفمطبش  ٚآغطیبی
ٔسوصی  ٚحشی افغب٘ػشبٖ لغقی ٕ٘ٛد ٜاغز ٝ٘ ،سٟٙب ثٟٔ ٝبز زٚغی ٝدز ٔسشٞطبی خٙطٛة غسثطی
دغز شد ،ٜثّى ٝدز فیٗ حبَ ،ثٟٔ ٝبز ٔ ٚحبقس ٜؾطٕبَ غسثطی ،ؾطٕبَ  ٚؾطسق ایطساٖ  ٚفطدْ
دغشسغی ایساٖ ث ٝلفمبش آغیبی ٔسوصی ٘یص سٛخ ٝثػیبز دازد .دز ایطٗ زاغطشب ،ثبیطد ٌفطز وط ٝدز
قٛزر لغقیز زضیٓ حمٛلی دزیبی خصز  ٚسمػیٓ آٖ ث ٝثصؽ ٞبی ّٔی ،ازسجطبط ٔػطشمیٓ آثطی
ایساٖ  ٚزٚغی٘ ٝیص لغـ  ٚزٚاثظ د ٚوؿٛز دز چٟبزچٛة ٔٙبغطجبر وؿطٛزٞبی حبؾطی ٝدزیطبی
خصز سٙؾیٓ خٛاٞد ؾد ،ایٗ دز حبِی اغز و ٝزٚغی ٚ ٝایساٖ ثٕٞ ٝىبزی  ٚازسجطبط ٔػطشمیٓ ثطب
یىدیٍس ٘یبش داز٘د .ثدیٗ سسسیت ایساٖ اش غٛی ؾٕبَ ،غسة ،ؾطسق  ٚحشطی ثطب سحطٛالر غطبَ
( )ْ2223فساق  ٚاحشٕبالً حضٛز ٌػشسد ٜسس ٘یسٞٚبی ٘بس ٛدز زاغشبی اغطشٕساز حضطٛز آٔسیىطب

تحلیل هوقعیت ژئوپلیتیک ایزاى اسالهی بهعنواى سُکاىدارِ قدرت هنطقهای در نظام جهانی

دز ٔٙغم٘ ٝفٛذ وسد٘د .ثب ایٗ ز٘ٚد ،ایبالر ٔشحد ٜآٔسیىب ٔ ٚشحدیٗ دیٕبٖ ٘بس٘ ،ٛفٛذ خٛد زا دز

سحططز فٙططٛاٖ آزٔططبٖ ایدططبد رجططبر دز خبٚزٔیب٘طط( ٝفططساق  ٚافغب٘ػططشبٖ) دز ٟٔططبز ٔ ٚحبقططسٜ
ٕٞػبیٍب٘ی لساز ٌسفش ٝاغز وٙٔ ٝبفـ خٛد زا ثیؿشس دز ثسلسازی ازسجبط ٘صدیه ثطب غطسة  ٚثطٝ
ٚیط ٜآٔسیىب خػشدٔ ٛیوٙٙد (وٕخ .) :1383 :28او ٖٛٙایساٖ ثطب سضطقیف خبیٍطبٞؽ دز حطٛشٜ
سٕدٖ ایسا٘ی دز لفمبش  ٚآغیبی ٔسوصی ،افغب٘ػشبٖ  ٚاحشٕبالً ثیٗ اِٟٙسیٗ ثب دؾٕٙبٖ ٕٞ ٚػطبیٍبٖ

65

ٚاثػش ٝای زٚث ٝزٚغز و ٓٞ ٝغجت سضقیف ثیؽ اش دیؽ ٔٙبفـ ّٔی  ٚفدْ حضٛز ٔطؤرس ایطساٖ
دز سقبٔالر ثیٗإِّّی ؾدٙٔ ٓٞ ٚ ٜدس ث ٝسمٛیز ٘بس ٚ ٛزضیٓ قٟی٘ٛیػشی ٔی ؾ٘ٛد.
 .5ژئوپلیتیک و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در نظام جهانی

ایساٖ دز سقبٔالر ٘ٛیٗ ثب خٟبٖ غیبغی دػز ٔدزٖ اش زا ٜسقییٗ دٙٔ ٚغم ٝضئٛدِٛیشیطه
ٔ ٟٓدز غسحدار خٛٙثی  ٚؾٕبِی ثب سىی ٝثس آ٘چ ٝدز ایٗ د ٚخٙبح ٔی ٌرزد ،ثط٘ ٝمطؽ
آفسیٙی ٞبی ٔٙغم ٝای خٛد إٞیز ٚیط ٜای ٔی ثصؿطدٔ( .دشٟطدشاد٘ .)1381 ،127 ،ٜصػطشیٗ
٘ىش ٝای و ٝدز ٔغبِق ٝزٚاثظ خبزخی ایساٖ ثبید ٔٛزد سٛخ ٝلطساز ٌیطسد ،ایٙىطٛٔ ٝضطٛؿ
ٔصثٛز دز یه چٟبزچٛة ٔقیٙی دیٍیسی ٔی ؾٛد  ٚسبثقی اش ؾسایظ دزغز یطب ٘بدزغطز
حبوٓ ثس زٚاثظ ثیٗ إُِّ اغز .اش ٍ٘ب ٜایساٖ ،سسدیدی ٘یػز و ٝایبالر ٔشحد ٜآٔسیىب اش
فسدای فسٚدبؾی خٟبٖ د ٚلغجی ،دز ا٘دیؿ ٝسٛخی٘ ٝؾبْ خٟب٘ی سه لغجطی ثطٛد ٜاغطز؛
یقٙی ٘ؾبْ ضئٛدّیشیه ٞسٔی ؾىّی و ٝلدزسٟب ،ث٘ ٝػجز سٛاٖ  ٚؽسفیشٟطبی ٌ٘ٛطبٌ ٖٛدز
غّػّٔ ٝساست آٖ لساز خٛاٙٞد ٌسفز  ٚایبالر ٔشحد٘ ٜیص دز زاظ ٞطسْ ،ثطس غس٘ٛؾطز
غیبغی خٟبٖ چیس ٜخٛاٞد ؾد  ٚزٚاثظ ثیٗ إُِّ زا ثٙب ث ٝازاد ٜخطٛد ٔ ٚشحطدا٘ؽ ادازٜ
خٛاٞد وسد .سحّیُ فسآیٙد سحٛالر ضئٛدّیشیىی ایطساٖ دز ادٚاز ٔصشّطف  ٚثطٚ ٝیطط ٜدز
شٔی ٝٙسقبٔالر ضئٛدّیشیه  ٚغیبغز خبزخی ٔقبقس ایطساٖ ،حطبوی اش آٖ اغطز وط ٝثطب
دوره چهارم ،شواره هفتن ،پاییز 13۹۶

سٛخ ٝثٕٞ ٝػبیٍی ایساٖ ثب دب٘صد ٜوؿٛز ٔػشمُ  24 ٚدِٚز ٕٞدطٛاز ،چٙطیٗ ٔطٛلقیشی
فضبی غسشٔیٙی ایساٖ زا دز ٔسوص ساللی دِٚز ٞبیی لساز داد ٜاغز و ٝثط ٝعطٛز ٔطبٛٞی
٘یبشٔٙد سىبُٔ فضبیی  ٕٝٞخب٘جٔ ٝی ثبؾٙد .دز ٚالـ ایٗ ٔٛلقیز سٟدید  ٚفسقطز ثطسای
ایساٖ ث ٌٝ٘ٛ ٝای اغز و ٝایطٗ وؿطٛزثب اغطشفبد ٜاش یطه ٔٛلقیطز اغطشثٙبیی ٔسوطصی ٚ
وب٘٘ٛیٔ ،ی سٛا٘د ث ٝوب٘ ٖٛقّ ٕٞ ٚجػشٍی ثیٗ ٔٙغم ٝای سجدیُ ؾطٛد .ایطٗ دز حطبِی
اغز وط ٝسطبو ٖٛٙسقطدد وؿطٛزٞب  ٚدِٚطز ٞطبی ٕٞدطٛاز ایطساٖ ،سٟٙطب شٔیٙط ٝافطصایؽ
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ؽسفیز ٞبی ٔؿطبخس ٜزا فطسا ٓٞآٚزد ٜاغطز .دز ایطٗ ثطبز ،ٜخطٛا٘ی ٘ٚبدبیطدازی دِٚشطط
ّٔز ٞبی ٕٞدٛاز ایساٖ زا ٔی سٛاٖ یىی اش دالیُ ایٗ ٘بوبٔی دا٘ػز ثٌ٘ٛ ٝط ٝای وط ٝثطٝ

خص زٚغی ٚ ٝسسوی ،ٝفٕس غیبغی ٞیچ یه اش وؿطٛزٞبی ٕٞدطٛاز ایطساٖ ثط ٝیطه لطسٖ
ٕ٘ی زغد .ثس ایٗ اغبظ ج .ا .ا .دز سٟی ٚ ٝسٙؾیٓ اغشساسطی ّٔی  ٚوالٖ خٛد سب آ٘دطب وطٝ
ثٔ ٝحیظ اغشساسطیه ثیس٘ٚی ٔسثٛط ٔی ؾٛد ث٘ ٝبچبز ثبید غٚ ٝالقیز ٔحٛزی زا ثذطریسد
و ٝفجبزسٙد اش1 :ط سساوٓ سٟدیدٞبی دیسأ٘ٛی2 ،طٕسشٞبی وٙشسَ ٘بدریس 3 ٚط فمطداٖ چشطس
حٕبیشی ثیٗ إِّّی ،شیسا ایٗ ٚالقیشٟب دز دزاشٔدر ثس أٙیطزٚ ،حطدر ّٔطی  ٚسٕبٔیطز
ازضی وؿٛز ایساٖ سأریسار ٌػشسد ٜای ث ٝخبی ٔی ٌراز٘د (وسیٕی دٛز .)1382 ،222 ،اش
ایٗ زٍٞرز اغز ؤ ٝی سٛاٖ ثیٗ ضئٛدّیشیه  ٚغیبغز خبزخی ایساٖ غط٘ ٝطٛؿ زاثغطٝ
غبخشبزی  ٚدبیدازی ضئٛدّیشیه ایساٖ غجت ؾد ٜسب دز سٕبٔی ٔساحطُ دطٙح لطسٖ ٌرؾطشٝ
غیػشٓ ثیٗ إِّّی وٕٞ ٝسا ٜثب سغییطسار ٌػطشسد ٜدز وطب٘ ٖٛلطدزر ٞطبی خٟطب٘ی ثطٛد،ٜ
ٕٞیؿ ٝث ٝفٛٙاٖ یه وؿٛز ثیٗإِّّی ثبلی ٔب٘دٜاغز2 .ط زاثغطٔ ٝشحطٔ ٚ َٛشغیطس ،ثطیٗ
غیبغز خبزخی ایساٖ  ٚضئٛدّیشیه زاثغ ٝای ٔشحٔ ٚ َٛشغیس ٞطٓ ٚخطٛد داؾطش ٝاغطز.
یقٙی ٞس چٙد وط ٝایطساٖ ٕٞطٛاز ٜثطب دبیطدازی فٙكطس ضئٛدّیشیطه دز غیبغطز خطبزخی
زٚثسٚغز ِٚی دز ؾىُ ایٗ زاثغ ،ٝسح ٚ َٛسغییس ٚخٛد داؾطش ٝاغطز .شیطسا وبٟ٘٘ٛطبی
لدزر ثیٗ إِّّی دز چٙد لسٖ ٌرؾشٕٛٞ ٝاز ٜغیبَ ثٛد ٜا٘د3 .ط زاثغ ٝادزاوی  ٚفّٕطی،
ادزاوبر ٔشقددی دز ادٚاز ٔصشّف دز ثیٗ ٘صجٍبٖ ایساٖ اش ضئٛدّیشیه ٚخٛد داؾش ٝاغز
وٕٞ ٝیٗ سقدد دز ادزان ضئٛدّیشیىی غجت ؽٟٛز ٍ٘سؾٟبی ٔشقددی دز غیبغز خبزخی
دز ثػشس ضئٛدّیشیه ایساٖ ٌسدید ٜاغز  ٚث ٝفجبزسی ایٗ زاثغ ٝوبٔالً دازای ٔٙؿطأ داخّطی
اغز (غدبددٛز .)1383ثس ایٗ اغبظ دز اٚایُ ا٘مطالة اغطالٔی غیبغطز خطبزخی ایطساٖ
ثػیبز زادیىبَ  ٚآزٔبٍ٘سایب٘ ٝثٛدِٚ ،ی ثب ٌرزا٘دٖ سحٛالسی خدید ث ٝسدزیح ٔحشبعب٘طٚ ٝ
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خبـ زا ٔٛزد سٛخ ٝلساز داد1 :ط زاثغ ٝغبخشبزی  ٚدبیدازی٘ ،شید ٝفّٕطی ایطٗ ازسجطبط

دز ٔػیسی فٍّٕساسس لساز ٌسفز .دز ٚالـٙٔ ،ؿأ سغییسار سدزیدی دز زفشطبز  ٚغیبغطز
خبزخی خٕٟٛزی اغالٔی ایساٖ٘ ،ؾبْ ثیٗ إُِّ ثٛد ،ٜشیسا غیبغز خبزخی ایساٖ ٍٕٞبْ
ثب غیبغز داخّی  ٚیب سدا ْٚغیبغز داخّی آٖ ٘جٛد ٜاغز؛ ِرأ ،ػطبئُ ا٘ػطب٘ی افطٓ اش
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سكٛزار افساد٘ ،بغی٘ٛبِیػٓ  ٚیب ٔجبحطث لطٔٛی  ٚیطب ٔٛضطٛفبر الشكطبدی ثط ٝفٙطٛاٖ
فٛأُ سقییٗ وٙٙد ٜدز غیبغز خبزخیٔ ،غسح ٘جٛد ٜا٘دٙٔ .بفـ ّٔی  ٚثیٗ إِّّی دِٚز ٞب
دز ٘ؾبْ ثیٗ إُِّ سبثـ د ٚاقُ خبٔق ٝدریسی  ٚزلبثز اغز؛ حضٛز دِٚز ٞب دز خبٔقٝ
ثیٗ إِّّی ،ضٕٗ زلبثز ٔیبٖ ٚاحدٞبٍٕٞ ،بْ ثب دریسؼ ٙٞدبزٞب  ٚلٛافطدی اغطز وطٝ
آٖ ٘ؾبْ دز وٙبز ٚ ٕٝٞیطٌی ٞبی فسدی ،ایدئِٛٛضیه  ٚغیسایدئِٛٛضیه ثسای دِٚطز ٞطب
فسأ ٓٞیوٙد سب شٔیٞٝٙبی دزن ٔشمبثُ ثسای آٟ٘ب فساٌ ٓٞسدد (غیفشاد.)1382 ،54 ،ٜ
 .6سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و تحوالت نظام جهانی

ثب ٌرؾز غ ٝد ٝٞاش فٕس خٕٟٛزی اغالٔی ایساٖ ،غیبغز خبزخی وؿٛز دز ایٗ ٔدر
ٔشأرس اش سحٛالر ؾطٍسف  ٚفٕیطك ثطیٗ إِّّطی ٙٔ ٚغمط ٝای ثطٛد ٜاغطز .شیسأٛلقیطز
ٔٙحكسثفسد ضئٛدّیشیىی ایساٖ ث ٌٝ٘ٛ ٝای اغز و ٝایٗ وؿٛز ٕٞطٛاز ٜدز غطیس سحطٛالر
اغشساسطیه ث ٝفٛٙاٖ یىی اش اخصای الیٙفه اغشساسطی ٞبی خٟب٘ی ٔحػٛة ؾطد ٚ ٜایطٗ
أس غجت ؾد ٜسب سحٛالر ثیٗ إِّّی ٘یص ٔشمبثال ثس زفشبز  ٚغٕز ٌیسی ٞطبی اغطشساسطیه
دز غیبغز خبزخی ایٗ وؿٛز ثػیبز ٔطؤرس ثبؾطٙد؛ ثٙطبثسایٗ ،سحّیطُ  ٚسجیطیٗ غیبغطز
خبزخی ایساٖ ث ٝعٛز عجیقی سبثـ یه سحّیُ غیػطشٕی اغطز ،شیطسا سقطبٔالر خطبزخی
دِٚز ایساٖ سحز سأریس سحٛالر ٘ؾبْ ثیٗ إِّطُ ثطٛد ٜاغطز .ثطس ایطٗ اغطبظ ٘ط ٝسٟٙطب
دوره چهارم ،شواره هفتن ،پاییز 13۹۶

غٌ ٛیسی ٞبی غیبغز خبزخی ج .ا .ا٘ .ػجز ث ٝدٚز ٜخ ًٙغسد دز لبِت زٚیىسدٞطبی
غیػشٕی لبثُ سحّیّی اغز ،ثّى ٝؾدر  ٚضقف دز سجّٛز ثصطؽ افؾٕطی اشسقبزضطبر
غیبغی ط أٙیشی لدزرٞبی ثیٗإِّّی فّی ٝخٕٟٛزی اغالٔی ایساٖ ،ثِ ٝحبػ فدْ سٛخطٝ
ث ٝایٗ ٔػیس عجیقی  ٚسقبزل دز زٚیىسدٞبی غیػشٕی غیبغز خبزخی ایٗ وؿٛز ٔطی
ثبؾد .ث ٝفجبزسی دیٍس ،ث ٝزغٓ زٚیٞٝبی سبوشیىی  ٚثی رجبسیٞطبی ٔمغقطی دز اغطشساسطی
ٞبی غیبغز خبزخی ج .ا .اٛٔ ،.لقیطز ٔشٕطبیص ضئطٛدّیشیىی ایطٗ وؿطٛز فٕطال ٔػطیس
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سحٛالر غیبغز خبزخی  ٚخٟز ٌیسی ٞبی اغشساسطیىی آٖ زا دز ز٘ٚطدی غیػطشٕی ٚ

ٍٕٞبْ ثب غبخشبز ٘ؾبْ ثیٗإُِّ لساز ٔیدٞد؛ ثٙبثسایٕٗٛٞ ،ازٔ ٜیصاٖ  ٚوٓ  ٚویطف دزن
ایٗ ؾسایظ ،سقییٗ وٙٙد ٜچٍٍ٘ٛی سبٔیٗ ٔٙبفـ ٌ٘ٛبٌ ٖٛداخّی ٚخبزخی ایساٖ ٔیثبؾد.
سحّیُ  ٚثسزغی غیبغز خبزخی ج .ا .أ .ػشّصْ ٔغبِق ٝدٔ ٚمغـ ٔشفبٚر اش غبخشبز ٘ؾطبْ
ثیٗ إُِّ اغزٔ :مغـ ٘ؾبْ دٚلغجی اش1979سبٔ ٚ ْ1989مغـ ٘ؾطبْ وٙط٘ٛی وط ٝاش1989ثط ٝثقطد
اغزٔ .حٛز اغبغی ٘ؾبْ ثیٗإُِّ دٚلغجی ثس غّػّ ٝای اش ٕٞىبزیٞب  ٚائشالفٞبی ٔشمطبزٖ ٚ
غیس ٔشمبزٖ اغشٛاز ثٛد و ٝدز آٖ ائشالف ٞبیی ثیٗ لدزر ٞبی ثطصزي ثطب وؿطٛزٞبی ٞطس ٔٙغمطٝ
ؾىُ ٔی ٌسفز .أب دز ٘ؾبْ سه لغجی و٘ٛٙی ثب دٌسٌ٘ٛی دز ٕٞىطبزی ٞطب ٙٔ ٚبشفطبر ٘ؾطبْ
آٟ٘ب لبثُ سجییٗ اغز ،شیسا سٟٙب ٔٙجـ ائشالف  ٚیب اسحبد ،لغت ثسسس لدزر اغز ٌ ٚطصیٙؽ لبثطُ
اعٕیٙبٖ دیٍسی ٚخٛد ٘دازد .دز ٘ؾبْ دٚلغجی سبٔیٗ أٙیز فٕٔٛی وؿٛزٞب ثب اسكبَ ث ٝیىی اش
د ٚثّٛن سبحدی لبثُ سضٕیٗ ثٛد ،أب دز ٘ؾبْ و٘ٛٙی ٔٛفمیطز وؿطٛزٞب دز غیبغطز خطبزخی
ٔػشّصْ غصز وٛؾی  ٚسالؼ ٞبی فساٚاٖ اغز  ٚلدزر ٔب٘ٛز ثسای دِٚز ٞب ٘یص ثػطیبز دطبییٗ
اغز (ٔكفب .)1385 ،87 ،ج .ا .ا .ثب سأوید ثس ٔغّٛثیز ٔحٛزی ،دز ٘ؾبْ دٚلغجی ثد ٖٚسٛخ ٝثٝ
غبخشبز ٘ؾبْ ثیٗإُِّ ثسای دغشیبثی ث ٝاق َٛعساحی ؾد ٜخٛد ،سطالؼ ٌػطشسدٜای زا ثط ٝوطبز
ٌسفز ،أب ثب فسٚدبؾی آٖ ٘ؾبْ ،غیبغز خبزخی ایساٖ ٚ ٓٞازد فبش خدیدی ؾدِ .را ثب سحٛالر
دز غبخشبز ٘ؾبْ ثیٗإِّّیٔ ،غّٛثیزٞبی خٕٟٛزی اغالٔی ایساٖ ٘یص دچبز سحِٛی ٚالـ ٌسایب٘طٝ
ؾد .اِجش ٝایٗ ثٔ ٝقٙبی حرف ٔغّٛثیز ٞب  ٚآزٔبٟ٘ب ٘جٛد ،ثّى ٝغّػّ ٝاِصأبسی ثٚ ٝخٛد آٔد وطٝ
ٔب٘ـ اش سحمك ٔٙبغت ایٗ ٔغّٛثیز ٞب دز فضبی خبزی ثٛد .دز ایٗ ز٘ٚد ،ثِ ٝحبػ ٚیطٌی ٞطبی
خبـ ج .ا .ا .ایساٖ  ٚسأوید ثس زٚیىسدٞطبی ایطدئِٛٛضیهٍ٘ ،طسؼ ٚالطـ ٌسایب٘ط ٝدز غیبغطز
خبزخی ث ٝایٗ ٔقٙبغز و ٝدز فیٗ حفؼ ٔغّٛثیز ٞب ،ثب دزن ؾسایظ ٔحیظ ثطیٗ إِّّطی ٘ ٚیطص
ؾٙبخز دلیك ؽسفیشٟبی ٔشٛٙؿ دز غیػشٓ ٞب  ٚشیسغیػشٓ ٞبی لدزر ٔٙغم ٝای ایساٖ ،اغطشساسطی

تحلیل هوقعیت ژئوپلیتیک ایزاى اسالهی بهعنواى سُکاىدارِ قدرت هنطقهای در نظام جهانی

دٚلغجی ،غّػّ ٝخدیدی اش اِصأبر ثسای وؿٛزٞب ایدبد ؾد ٜو ٝدز لبِت اقُ خبٔق ٝدریسی

ٞب ثسای دغشیبثی ثٔ ٝغّٛثیز ٞبی ٘ؾبْ غیبغی وؿٛز ،عساحطی ؾط٘ٛد( .حطبخی یٛغطفی،65 ،
ٔ .)1384مبِ ٝای ث ٝلّٓ «ٌسیغیه» ٔٙشؿس ؾطد وط ٝدز آٖ ثط ٝسحّیطُ ٔحشطٛای وشطبثی ثطب ٘طبْ؛
«ٔقٕبی ایساٖ ٔصفی  ٚلدزر دز خٕٟٛزی اغالٔی ایطساٖ» سطأِیف «زی سىیط »ٝفضط ٛؾطٛزای
زٚاثظ خبزخی ایبالر ٔشحد ٜآٔسیىب ،دسداخش ٝاغز  ٚدز آٖ ثب ذوس ٚیطٌی ٞبی وؿٛز ایساٖ  ٚثب
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اؾبز ٜث ٝإٞیز ثسلسازی ازسجبط ثیٗ ایساٖ  ٚآٔسیىب ،سأوید ؾد ٜو ٓٞ ٝاو ٖٛٙایساٖ  ٚآٔسیىطب دٚ
لدزر ٔؤرس دز ٔٙغم٘ ٝفز خیص خّیح فبزظ ٞػشٙد  ٚثسای دزن ایٗ ٔٛضٛؿ الشْ ٘یػز دغز
ث ٝدأبٖ ٔشصككبٖ فٗ اغشساسطی ٕٞچ« ٖٛفٗ والشٚیطشع» ؾطد ،دز ایطٗ وشطبة آٔطد ٜاغطز:
اغبظ ٘ؾبْ ثیٗ إُِّ و٘ٛٙی زا لدزر ثسسس خٟطب٘ی  ٚثطبشیٍس اقطّی آٖ یقٙطی ایطبالر ٔشحطدٜ
آٔسیىب ،ثس دبی ٝاقٕٞ َٛىبزی  ٚزلبثز ،دریسؼ  ٚیب ٔصبِفز یٙب ٟ٘بد ٜاغز و ٝاقُ زلبثز زا
ث ٝدالیُ ثسسسی ٞبی ا٘حكبزی ٞ ٚطٔ٘ٛیىی خٛد ،فٕال ٔٙشفی دا٘ػشِٚ ٝی د ٚاقطُ دطریسؼ ٚ
یب ٔصبِفز زا ث ٝفٛٙاٖ ٔحٛزٞبی اغبغی دز سقبٔالر ٘طٛیٗ خٟطب٘ی لطساز داد ٜاغطز .دز ایطٗ
فسآیٙد خبزی ٘ؾبْ ثیٗ إِّّی ،عساحی سمػیٓ وبز خٟب٘ی زٚاثظ ثیٗ إُِّ ثس دبی ٝالدأبر غصز
افصازی ایبالر ٔشحد ٜآٔسیىب  ٚالدأبر ٘سْ افصازی اسحبدی ٝازٚدب ثب ٔحٛزیز اٍّ٘ػشبٖ قطٛزر
ٌسفش ٝاغز .دز ایٗ ٔػیسٔ ،صبِفز ٞبی دیدا  ٚدٟٙبٖ ثسخی اش افضبی اسحبدیط ٝازٚدطب ،زٚیط ٝای
قسفب غٙشی  ٚسبوشیىی اغز  ٚفبلطد شٔیٙطٞٝطبی فّٕیطبسی ٔطیثبؾطد ،شیطسا ازٚدطب دز سقطبٔالر
ثیٗ إِّّیٕٛٞ ،ازٌ ٜسایؿی آسال٘شیىی دازد  ٚایٗ ٌسایؽ زا ث ٝفٛٙاٖ یه اِٛٚیطز اغطشساسطیىی
سقمیت ٔیوٙد .ثٞ ٝس خبی خبٚزٔیب٘ ٝأسٚش وطٍ٘ ٝطبٔ ٜطیوٙیطد ،ؾطج ایطساٖ ٕٞچط ٖٛداغطشبٖ
ٌػشسد ٜاغز  ٚثب سٛخ ٝث ٝخبعسار دٚغشبٖ فسة آٔسیىب اش اسحبد آٔسیىب ثب زضیٓ ٌرؾش ٝایساٖ،
آ٘بٖ ث٘ ٝحٛی ٔشٛخ ٝیىػب٘ی  ٚاؾشسان عجیقی ٔٙبفـ اغشساسطیه ٔیبٖ آٔسیىب  ٚایساٖ دز ٔٙغمطٝ
ٞػشٙد .آٟ٘ب ؾبٞد٘د و ٝدز دی ٚلطبیـ غطذشبٔجس غطبَ ،2221آٔسیىطب دز الطدأبسی غیػطشٕبسیه،
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دؾٕٙبٖ ایساٖ زا دز ٔٙغم ٝخبٚزٔیب٘٘ ٝبثٛد وسد (زضیٓ ثقث قداْ حػیٗ  ٚافساعی ٖٛعبِجطبٖ) ٚ
ث ٝخبی آ٘بٖ حىٔٛز ٞبیی ٔشٕبیُ ث ٝایساٖ دز وبثُ  ٚثغداد ثٚ ٝخٛد آٔد٘د .ثٙطبثسایٗٞ ،سٌ٘ٛطٝ
ٕٞساٞی ٔیبٖ ایساٖ  ٚآٔسیىب ثب حػبغیز ٕٔ ٚب٘قز ٚیط ٜاش غٛی وؿطٛزٞبی فطسة ٔٙغمطٚ ٝ
حشی اغسائیُ ٌ ٚب ٜاش غٛی ازٚدبیی ٞب  ٚثٛیطٌ ٜسٞ ٜٚبی ادٛشیػی ٖٛایسا٘ی خبزج ٘ؿیٗ ،زقطد
ٔی ؾٛد .ثب ایٗ حبَ ث ٝزغٓ  ٕٝٞسضبدٞب  ٚسقبزضٟبیی ؤ ٝیبٖ ج .ا .ا ٚ .ایبالر ٔشحطد ٜآٔسیىطب
ٚخٛد دازد٘ ،جبید ای ٍٝ٘ٛٙسكٛز ؾٛد ؤ ٝبٞیز  ٚخٞٛس ٔٙبغجبر ایساٖ  ٚآٔسیىب آؾطشی ٘بدطریس
اغز ،شیسا ث ٝزغٓ سضبد ایدئِٛٛضیه  ٚازشؾی ،د ٚوؿٛز چٙبٖ و ٝاؾبز ٜؾد ،ث ٝعٛز عجیقطی ٚ
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اغشساسطیه دز ٔمبعقی ثب ٔٙبفـ ٔؿشسن فساٚاٖ زٚث ٝز ٚثٛد ٜا٘د .ثٙبثسایٗ دز ؾسایغی و ٝعی غی
غبِ ٝاخیس ایساٖ  ٚآٔسیىب ثب زایص٘ی ٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛدیدا  ٚدٟٙبٖ ،دزیبفش ٝا٘د و ٝسٛاٖ ٘بدیدٌ ٜطسفشٗ

دیٍسی زا ٘داز٘د ،ث٘ ٝؾس ٔی زغد و ٝفبلال٘ ٝسسیٗ وبز ثسای آٔسیىب ،دز دیؽ ٌسفشٗ ٍ٘سؼ ٞطبی
أٙیشی دز ثساثس ایساٖ ٚ ،ثسای ایساٖ سمٛیز دیذّٕبغی ثب غبشٔبٖ ٞب ٟ٘ ٚبدٞبی ثطیٗ إِّّطی ٘ ٚیطص
خٌّٛیسی اش ا٘صٚای غیبغی ثبؾد سب اش ایٗ زٍٞرزٞ ،صی ٝٙزلبثطز ثطب ٞطٔط ٖٛزا وطبٞؽ دادٚ ٜ
ٔٙبفـ خٛد زا حفؼ ٕ٘بید .دز فیٗ حبَ٘ ،جبید چٙیٗ دٙداؾز و ٝثب ثسلطسازی زٚاثطظ دیذّٕبسیطه
ٔیبٖ ایساٖ  ٚآٔسیىبٔ ٕٝٞ ،ػبئُ ٔ ٚؿىالر ٔٛخٛد ثیٗ د ٚوؿٛز ٔسسفطـ خٛاٞطد ؾطد ،ثّىطٝ
ٔیسٛاٖ دز زاغشبی ثسلسازی زٚاثظ ،ثٔ ٝراوس ٚ ٜچب٘ٝش٘ی دز ٔٛزد ٔػبئُ سطبزیصی  ٚسضطبدٞبی
ازشؾی ٘یص دسداخز .ثٚ ٝیط ٜدز ؾسایظ و٘ٛٙی ،وؿٛزی و ٝاش ٌفز  ٌٛٚثب دیٍسی دسٞیص وٙطد،
٘صد افىبز فٕٔٛی دز ٔٛضـ ضقیف سسی لساز ٔیٌیسد .دز ٘شید ٝث ٝزغٓ ٚخٛد ٘جسد ٞطٔ٘ٛیطه
ٔراوس ٜثب یىدیٍس خٛاٙٞد ؾطد .ج .ا .اٞ .طٓ اوٙط ٖٛاش اثصازٞطب  ٚاٞطسْ ٞطبی سبریسٌطراز ّٔطی ٚ
ٔٙغمٝای ٔشٙبغجی دز غیبغز خبزخی ثٟسٜٙٔد اغز .دز ؾسایظ و٘ٛٙی یىی اش اٞطسْ ٞطبی ٔطؤرس
غیبغز خبزخی خٕٟٛزی اغالٔی ایساٖ ،لدزر الشكبدی (ٔٙبثـ ا٘طسضی) آٖ اغطز وط ٝسطالؼ
ٌػشسد ٚ ٜاِٛٚیز داز لدزر ٞبی ٔصبِف ،ثس سضقیف آٖ اش عسیك سحسیٓ ٞبی ثیٗ إِّّی اغطز.
اثصاز دیٍس ایساٖ ،سٛاٖ سبریسٌرازی (ثٛیط ٜسٛغقٍٕٞ ٝسایی ٞبی ایدئِٛٛضیه) ثس سحٛالر ٔٙغمطٝ
اش خّٕ ٝدز فساق ،افغب٘ػشبِٖ ،جٙبٖٔ ،ػبئُ فّػغیٗ  ٚقّ افساة  ٚاغسائیُ اغز .ایٗ ؾطسایظ
حبوی اش یه فسقز ٔٙحكسثٝفسد ثسای سكٕیٌٓیسی خٕٟٛزی اغالٔی ایساٖ ثطٙٔ ٝؾطٛز ٘حطٜٛ
حضٛز ٔؤرس  ٚاغشساسطیه دز ٘ؾبْ ثیٗ إُِّ اغز .أب افٕبَ دیدٌبٜٞب  ٚایدبد سحٛالر ٞدفٕٙد
دز أٛز ثیٗ إِّّی ٔػشّصْ ٚزٚد ث ٝغیػشٓ ثیٗ إُِّ اغز .شیطسا سدسثیطبر سطبزیصی ثیطبٍ٘س آٖ
اغز و ٝحشی وؿٛزٞبی ٘بزاضی  ٓٞثب ٚزٚد ث ٝغیػشٓ ،ضٕٗ دغشیبثی ث ٝسغییسار ٔغّٛة ،ثطس
٘ؾبْ ثیٗإِّّی ٘یص سبریسار ٌػشسدٜای ث ٝخبی ٌرازدٜا٘د.
ث ٝفجبزسی دیٍس ،اش آ٘دبیی وط ٝدبیطدازی حبوٕیطز خٕٟطٛزی اغطالٔی ،حفطؼ اغطشمالَ ٚ

تحلیل هوقعیت ژئوپلیتیک ایزاى اسالهی بهعنواى سُکاىدارِ قدرت هنطقهای در نظام جهانی

 ٚضد ٞطٔ٘ٛیه ٔیبٖ ج .ا .ا ٚ .ایبالر ٔشحد ٜآٔسیىب ،ث٘ ٝؾطس ٔطی زغطد د ٚوؿطٛز ٘طبٌصیس ثطٝ

سٕبٔیز ازضی ٍٕٞبْ ثب حىٕز  ٚفصر ّٔی دز سقبٔالر غیبغز خبزخی ،اِٛٚیز اغبغی ج.
ا .ا .اغز ،ثٙبثسایٗ دز دٚز ٜای و ٝزٚاثظ ثب آٔسیىب ثسای ایساٖ شیبٖ آٚز اغز ،ثب حػبغطیشی ٚیططٜ
 ٚثب وٙشسَ دلیك أٛز ٔشقدد ،اش سٛغق ٝزٚاثظ دسٞیص ٔیؾٛد ،أب ٍٙٞبٔی و ٝایطساٖ ٘یطص دز اثقطبد
ٌ٘ٛبٌ ٖٛداخّی  ٚخبزخی اش ؾسایظ سقبدَ اغشساسطیىی  ٚلطدزر دبغطصٍٛیی الشْ ثسخطٛزداز
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اغز ،اِصأبر ٚ ٚالقیز ٞبی ضئٛدّٛسیه ،حىٓ ٔی وٙٙد و ٝثطب حفطؼ ٘ؾطبْ غیبغطی  ٚازشؾطی،
ٔٛضٛؿ ثسلسازی زٚاثظ ثب ایبالر ٔشحد ٜآٔسیىب دز زاغشبی سبٔیٗ ثٟیٙٔ ٝٙبفـ ّٔی  ٚثطیٗ إِّّطی
ج .ا .ا٘ .یص ٔٛزد سٛخ ٝلسازٌیسد؛ شیسا سغییسار خص الیٙفه ش٘دٌی دز سقبٔالر  ٚأٛز خٛأطـ
اغز.
اٌس یه ٘ؾبْ غیبغی ،ثػش ٝثبلی ثٕب٘د  ٚسغییسی ٘ذریسد ،اش آ٘دبیی وطٔ ٝحطیظ دیسأطٖٛ
داخّی  ٚثیٗ إِّّی آٖ ث ٝعٛز ٔػشٕس دز خسیبٖ سغییس  ٚسح َٛاغز ،ثشدزیح دچبز یه ؾىبف
فؾیٓ ثب دیسأٔ ٖٛی ؾٛد  ٚچ ٖٛایٗ غیػشٓ غیبغی ٘ػجز ثٔ ٝحیظ دیسأ ٖٛاش لبفد ٜخطص ثطٝ
وُ سجقیز ٔی وٙدِ ،را ثب ثبش٘دٌی ایٗ خص دز ثساثس وُ ،آٖ غیػشٓ غیبغی ٘یص ثبش٘د ٜؾطد ٚ ٜاش
ٔیبٖ ٔی زٚدٔ .ـ اِٛقف آٍ٘ ٝ٘ٛوٛٔ ٝزٌٙشب ٔی ٌٛیدٞ :س وؿٛزی ثس اغطبظ ٔٙطبفـ ّٔطی فٕطُ
ٔیوٙد ٙٔ ٚبفـ ّٔی  ٓٞدز لبِت لدزر لبثُ سقسیف اغزٛٔ( .زٌٙشب.)1374 ،183 ،
ثٙبثسایٗ ث ٝثبٚز دطٞٚؿٍساٖ ،اٌس ایساٖ ثصٛاٞد ث ٝیه لدزر ثسسس سجدیُ ؾٛد٘ ،یبشٔٙطد
خّت افشٕبد دیٍس ثبشیٍساٖ فسقٞ ٝبی ٘ؾبْ ثیٗ إُِّ اغز .ثسای ایٗ أس ثبید فسغشٙد ٜایٗ دیبْ
ثبؾد و ٝخٛاٞبٖ دٌسٌ٘ٛی دز ٖٚغیػشٕی اغز ٘ط ٝضدغیػطشٕی؛ ثط ٝایطٗ ٔقٙطی وطٞ ٝطدفؽ
دٌسٌ٘ٛی دز غبخشبز ٘ؾبْ ثیٗ إُِّ ٘یػز ،ثّى ٝث ٝد٘جطبَ ثٟجطٛد خبیٍطب ٜخطٛد دز دز٘ ٖٚؾطبْ
ثیٗإُِّ اغز( .غیفشاد.)1382 ،15 ،ٜ
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نتیجه گیری

ایساٖ ث ٝعٛزی سبزیصی ،چٟبززا ٜسٕدٟ٘ب ٔحػطٛة ؾطد ٚ ٜاش ٘ؾطس ٔٛلقیطز دزیطبیی ٚ
شٔیٙی اش ٔٛلقیز ثػیبز ٔٙبغطجی ثسخطٛزداز ثطٛد ٜاغطز .دطع اش خٙطً د ْٚخٟطب٘ی ٚ
ؾىػز إِٓبٖ دز خبن اسحبد خٕبٞیس ؾٛزٚی  ٚسػّظ ثالٔٙبشؿ آٖ وؿٛز ثس لّت شٔیٗ
 ٚدع اش إٞیز یبفشٗ ٘ؾسی ٝزیّٕٙد ث ٝخبی ٘ؾسی ٝلّت شٔطیٗ  ،أسیىبییطبٖ سطبو ٖٛٙثطٝ
فٛٙاٖ اقُ د ْٚغیبغز خبزخی خٛد غقی دز سػّظ ثس ازاضی  ٚآثٟبی ٔٙغم ٝزیّٕٙطد
داؾش ٚ ٝحبضس ث ٝفمت ٘ؿیٙی اش ایٗ ٔٙبعك چ ٝدز دٚزاٖ خ ًٙغسد  ٚچ ٝدطع اش آٖ
لدزر ٞبی غّغ ٝخٛی غسثی افٓ اش ایبالر ٔشحد ٜأسیىب  ٚغبیس وؿطٛزٞبی ازٚدطبیی ٚ
لدزسٟبی الشكبدی دیٍسی ٘ؾیس چیٗ ،ضادٗ  ٚزٚغی ٝدازای إٞیشی ثػیبز اغز.
دز ایٗ زاغشب ،غیبغز خبزخی خٕٟٛزی اغالٔی ایساٖ ثب ٚخٛد دٌسٌ٘ٛی ٞبی ٘ػجشبً ثصزي
دز چٙد غبَ اخیسٛٙٞ ،ش ثب چٙد چبِؽ اغبغی دز ٔٛلقیز ضئٛدّیشیىی خٛد دز ثیٗ وؿطٛزٞبی
ٔٙغم٘ ٚ ٝؾبْ خٟب٘ی زٚثٝز ٚاغز:
1ط دؾٕٙی دٚخب٘جٔ ٚ ٝشمبثُ ثیٗ ایطساٖ طط ایطبالر ٔشحطد ٜآٔسیىطب  ٚسطأریس آٖ ثطس افطصایؽ
سٟدیدٞبی خبزخی
2ط سػّظ فضبی سسدید آٔیص دز زٚاثظ ایساٖ ثب لطدزسٟبی فسأٙغمط ٝای (سحطز سطأریس زاثغطٝ
٘صػز)
3ط زد ٔٛخٛدیز وبُٔ اغطسائیُ اش غطٛی ایطساٖ  ٚفطدْ ٔؿطبزوز ٔطؤرس دز سطداثیس قطّ
خبٚزٔیب٘ ٚ ٝسػّظ حداوثس فضبی سمبثُ  ٚسقبزل ثب یه زضیٓ ٘بٔؿسٚؿ  ٚغیس ٕٞػبیٝ
4ط سسدید دز زٚاثظ ثب سسوی ٚ ٝز٘ٚد زٚثٌ ٝػشسؼ اثٟبْ  ٚزلبثز سصسیجی دز زٚاثظ دٚخب٘جٝ
ثب وؿٛز سسویٝ
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٘جٛد ٜا٘دٚ .القیز أس آٖ اغز و ٝوؿٛز ٔطب ثطب ٚیطٌطی ٞطبی فطساٚاٖ خغسافیطبیی  ،ثطسای

5ط فدْ افشٕبد ٔشمبثُ دز زٚاثظ ایساٖ  ٚافغب٘ػشبٖ سحز وٙشسَ آٔسیىب
6ط اخشالف ٘ؾسٞبی فٕیك ایساٖ  ٚدبوػشبٖ دز زٚاثظ ٔٙغمٝای
7ط ٚخٛد ثػشسٞبی ثبِم ٜٛدز شٔیٔ ٝٙػبئُ حُ ٘ؿد ٜخٞ ًٙؿز غبِ ٝثیٗ ایساٖ  ٚفساق
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8ط ز٘ٚد ز ٚثٌ ٝػشسؼ ثی افشٕبدی  ٚفبقٌّٝیسی ایساٖ  ٚخٕٟٛزی آذزثبیدبٖ
9ط سدا ْٚاخشالفبر فٕیك ضئٛدّٛسیه ثیٗ ایساٖ  ٚأبزار فسثی ٔشحدٜ
12ط ثمبی ثسخی اش اخشالفبر ٔسشی  ٚحُ ٘ؿد ٜثٛیط ٜدز حٛضط ٝخّطیح فطبزظ وط ٝایطٗ
ز٘ٚد ،غجت افصایؽ ٞصیٞٝٙب دز غیبغز خبزخی ٔیؾٛد.
ثس ایٗ اغبظ زاٞىبزٞبی شیس ثسای ٔٛاخ ٝثب چبِؽ ٞبی ٔروس دیؿٟٙبد ٔی ؾٛد:
1ط ثب سٛخ ٝث ٝؾسایظ دیچیدٔ ٚ ٜحدٚدیشٟبی ٕٞبٙٞطً ٘ؾطبْ ثطیٗ إِّّطی فّیط ٝخٕٟطٛزی
اغالٔی ایساٖ ٘ ٚیص فسآیٙد خٟب٘ی ؾدٖ و ٝاِصأبر احیب  ٚسّفیك ٛٞیز سبزیصی ّٔ ٚی زا دأطٗ
شد ٜاغز،الشْ اغز ثسای دی٘ٛد فٕیك ٔیبٖ زیؿطٞ ٝطبی لطٔٛی ٞ ٚطٛیشی سطداثیس الشْ ٞطس چطٝ
غسیقشس قٛزر ٌیسد.
2ط احیب  ٚسمٛیز ٔٛلقیز ضئٛدّیشیه ایطساٖ دز سقطبٔالر ثطیٗ إِّّطی ثطسای سحمطك ٔٙطبفـ
اغشساسطیهٛٙٔ ،ط ث ٝدی٘ٛد فٙبقس ٛٞیشی دز غیبغز خبزخی ثب ِٔٛف ٝایسا٘یز اغز.
3ط اش آ٘دبیی و ٝإٞیز ضئٛدّیشیىی ٞس وؿٛزی ثس دبی ٝفضبی ٔٙبغجبر ٔٙغم ٝای  ٚخٟطب٘ی
٘ ٚیص ز٘ٚدٞبی غیبغز ثیٗ إُِّ دز ٘ٛغبٖ ٔی ثبؾد ،ایٗ ٚضقیز ثسای خٕٟٛزی اغالٔی ایساٖ
ثب سٛخ ٝث ٝدٛیبیی ٔؤِفٞ ٝبی داخّی  ٚخبزخی آٖ (افٓ اش ربثز ٔ ٚشغیطس) ٘ط ٝسٟٙطب اش ثبشٕ٘طبیی
ٌػشسد ٜسسی ثسخٛزداز اغز ثّى ٝسٛخ ٝث ٝفضبی ثبش ضئٛدّیشیه ،شٔیٙطٙٔ ٝبغطجی ثطسای سجطدیُ
فٛأُ سٟدید ث ٝفسقز  ٚثػشسی ثسای سبٔیٗ ٔغّٛة اٞداف اغشساسطیه دز لبِت عساحی یطه
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اغشساسطی خبٔـ ضئٛدّیشیه اغز.
4ط خٕٟٛزی اغالٔی ایساٖ ثسای دغشیبثی ثٙٔ ٝبفـ خبٔـ خٛد ،ثبیطد اغطشساسطی ضئٛدّیشیطه
خٛد زا ثب ٔغبِق ٚ ٝثسزغی دلیك اغشساسطی ضئٛدّیشیه وؿٛزٞبی ٕٞػبی ٚ ٝثطب سٛخط ٝثط ٝسمطدْ
وؿٛزٞبی فساق ،سسوی ،ٝخٕٟٛزی آذزثبیدبٖ ،ثحسیٗ ،فسثػطشبٖ ،أطبزار ٔشحطد ٜفسثطی ،لغطس،
وٛیز ٘ ٚیص ثب ؾٙبغبیی فالئك ٔٙغمٝای غبیس وؿٛزٞبی ٕٞدٛاز سدٚیٗ ٕ٘بید.
5ط سدٚیٗ اغشساسطی ضئٛدّیشیه خٕٟٛزی اغالٔی ایساٖ ثب ٍ٘ب ٜث ٝاغطشساسطی خٟطب٘ی أطسی
ضسٚزی اغز ،شیسا ٞس ا٘داشٛٔ ٜازد سقبزل دز سدٚیٗ اغشساسطی ضئٛدّیشیه ثب اغشساسطی خٟب٘ی
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ثیؿشس ثبؾد ،حبؾی ٝغبشی  ٚسصسیت ٞبی خب٘جی ثیٗ إِّّی فّی ٝخٕٟٛزی اغطالٔی ایطساٖ ثیؿطشس
ٔیؾٛد.

6ط ثس دبی ٝزٚیىسدٞبی ضئٛدّیشیىی  ٚسبزیصی ،سٛغق ٝزٚاثظ خبزخی ایساٖ ث ٝغطٕز غطسة
اش ثٙیبدٞبی اغشساسطیه ثسخٛزداز اغز ،دز حبِی و ٝایٗ ٍ٘سؼ ثب ٍ٘ب ٜثط ٝؾطسق  ٚثصكطٛـ
ٌػشسؼ زٚاثظ ثب زٚغی ٝاش ٔجٙبٞبیی سبوشیىی ثسخطٛزداز اغطز؛ ثٙطبثسایٗ ،ثطب سٛخط ٝثطٔ ٝجطب٘ی
ضئٛدّیشیهٞ ،سٌ ٝ٘ٛخبیٍصیٙی  ٚیب سح َٛدز ایٗ دٍ٘ ٚسؼ ،غجت افصایؽ ٞصیٞٝٙطب  ٚسضطقیف
ٔٙبفـ ّٔی دز غیبغز خبزخی ٔی ؾٛدِ .را ٞس ٌ ٝ٘ٛثبشٍ٘سی دز ٔقٕبزی ٟٙٔ ٚدغی غیبغطی ٚ
اغشساسطیه خٕٟٛزی اغالٔی ایسأٖ ،ػشّصْ سٛخٚ ٝالـ ثیٙب٘ ٝث ٝایٗ ٔػأِ ٝاغز.
7ط ثب سٛخ ٝث ٝضسٚزر افٕبَ خبٔـ ؽسفیز ٞطبی لطب٘ ٖٛاغبغطی ثطس ٔحطٛز ضئٛدّیشیطه
اغالْٔ ،دَ ٔغّٛة زٚاثظ خبزخی ثسای خٕٟٛزی اغطالٔی ایطساٖ ثبیطد ثطب سأویطد ثطس ٔجطب٘ی
ثیٗ إُِّ ٘ ٚیص ثبشخٛزدٞبی خٟب٘ی غیبغز اسصبذی ،دز لبِت فُٕ ثٔ ٝطدَ  ٚاٍِطٛی سقسیطف
ؾدٜای اش غیبغز خبزخی ثبؾد.
8ط سحمك اٞداف اغشساسطیه  ٚضئٛدّیشیه خٕٟٛزی اغطالٔی ایطساٖ دز چؿطٓ ا٘طداش سطداثیس
ثّٙدٔدر ایٗ وؿٛز ثسای دغشیبثی ثط ٝخبیٍطب ٜثسسطس دز ٔٙغمط ٝخبٚزٔیب٘طٔ ،ٝػطشّصْ سقبٔطُ ثطب
لدزر ٞبی ٔؤرس ثیٗ إِّّی  ٚسثجیز ٘ؾٕی غیبغی طط اغطشساسطیه دز ٔؿطبزوشی ٔطؤرس ثطب غطبیس
وؿٛزٞبی ٔٙغم ٝاغز ،شیسا لٛافد حمٛلی حبوٓ ثس ٘ؾبْٞطبی ثطیٗإِّّطی ٙٔ ٚغمطٝای دطع اش
ایدبد یه ٘ؾٓ غیبغی ط اغشساسطیه ددید ٔی آیٙدِ .را ،ضسٚزی اغز خٕٟٛزی اغالٔی ایساٖ اش
زأ ٜراوسٔ ٜػبِٕز آٔیص ثب وؿٛزٞبی ٔٙغم ٝث ٝؾسایغی دغز یبثطد وط ٝآ٘طبٖ ٘یطص دطریسای ایطٗ
ؾسایظ خدید ٔٙغم ٝای ثبؾٙد .دع خٕٟٛزی اغالٔی ایطساٖ ثطسای ٚزٚد ثطٔ ٝطراوسار ٔطؤرس دز
خٟز سفٟیٓ ؾسایظ خدید ٔٙغم ٝای ،سٛخیٟبر دیذّٕبسیطه ٔٙحكطس ثفطسدی زا دز اخشیطبز دازد؛
ثٙبثسایٗ ،اٌس خٕٟٛزی اغالٔی ایساٖ ث ٝد٘جبَ حفؼ ،سثجیز  ٚیب ٌػشسؼ ٔٛلقیز وٙط٘ٛی اؼ دز
خبٚزٔیب٘ ٝاغز ،ثبید غیبغز خبزخی خٛد زا ٔشٙبغت ثب اغطشقدادٞبی ثسسطس ضئطٛدّیشیىی  ٚثطس
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ضئٛدّیشیه ،اِٛٚیز ٔٙبفـ ّٔیٔ ،كبِ والٖ ایطدئِٛٛضیهٚ ،القیطبر فیٙطی  ٚثیس٘ٚطی غیبغطز

ٔحٛز ٔجب٘ی ضئٛدّیشیه عساحی  ٚاخسا ٕ٘بید.
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