
 

 

 

 

 

 یامنطقه غرب آس یتدر امن یرانا یاسلام یجمهور یگاهنقش و جا یینتب
 3، فرشید روزبه2، آرش قربانی سپهر1پرورمحسن جان

 

 

 چکيده
مبتنای بار نا ای میاان  کاه انات تحولااتباود   یمتفااتتتحولات منطقه غرب آسیا در نیم قرن اخیر شاهد 

بود   غرب آسیا ای از طرنق تعییت ژاندارم برای منطقهمنطقههای فراآفرننی قدرتای ت نقشهای منطقهدتلت

، شااهد گرفته اخیر در منطقه غرب آسیا داشتهتحولات صورتدر  انران ی کهاما با توجه به نقش مهم است؛

مانناد اناران، از نظار میادانی  ؛ای، نک قدرت منطقاهنظمدر انت که  ای هستیممنطقه جدند گیری نظمشکل

توانسته تا حدتدی امنیات را باه بات به سانر کشورهای درگیر با جنگ داخلی را داشته ت قدرت بازگشت ث

تواند ساانر باازناران نظر دنپلماتیک به چنان قدرتی رسید  که میاز  منطقه غرب آسیا بازگرداند ت همچنیت

ز نظر دتر داشات کاه های  ای مانند ترکیه ت نا رتسیه را با خود همرا  کند. البته نباند اای ت فرامنطقهمنطقه

های جهانی قرار نداشته است ت کشوری در منطقه ت حتی در جهان به انداز  انران تحت فشار ت ظلم قدرت

اند مطمئناً با آگاهی از قدرت بالقو  انران ت هانی که اربابان زر ت زتر جهان به انران تحمیل کرد محدتدنت

پژتهش . بر انت مبنا، نیتی سیاسی جدند در منطقه بود  استتلاش برای محقق شدن آن در شکل مناسبات ام

سازی درست ، تلاش کرد  است تا مفهومایهای کتابخانهبا رتشی توصیفی ت تحلیلی ت مبتنی بر داد حاضر 

 ت قابل قبولی از تبییت جاناا  ت نقش جمهوری اسلامی انران در امنیت منطقه غرب آسیا ارائه دهد.
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 مقدمه. 1

 بیان مسئله. 5-5

برانای  است که شدنداً باا احساساات درآمیختاه ت قمیقااً امنیت نک مفهوم پیچید  ت مناقشه

آند که فردی ناا هاست. بسیاری از افراد معتقدند مسئله امنیتی هناامی به تجود میمتأثر از ارزش

رت ازانات .(11: 1334)کلاودزن ، گرت  تبهکاری نا دتلتی، استقلا  ت نا جان دنااری را تهدناد کناد 

اند ت امنیت انسانی تمامی جهانیاان در مواجاه باا انات امرتز  اگرچه تهدندات، جهانی شد 

توساعه باا خطارات ت تهدندات به مخاطر  افتاد  است تلی در انت بایت کشاورهای درحا 

. بار انات مبناا، اناران کاه (101: 1331 )راستی ت رحیمی،رت هستند یتی مضاقفی رتبهتهدندات امن

جانبه رتابط اقتصاادی، سیاسای ت نظاامی باا بلاو  منافع ت امنیت خود را در ن دنکی همه

کارد. انات ای آن مثال قربساتان ت رژنام صهیونیساتی تعرنا  میغرب ت متحادان منطقاه

انران تغییر کارد ت اناران ثباات اساتراتژنک را فاصاله استراتژی در زمان جمهوری اسلامی 

امنیتای ت  -های مساتقل سیاسایهای غرب ت شرق باا تکیاه بار اساتراتژیگرفتت از بلو 

اقتصادی تعرن  کرد  ت به تقونت رتابط با همساناان مسلمان ت کشورهای حاوز  جهاان 

قنوان کشاوری آزاد ت ان باهرت جمهوری اسلامی انار. ازانت(331: 1331 )برزگر،اسلام پرداخت 

المللای ای ت بیتمستقل به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک ت استراتژنک، هموار  در تحولات منطقه

تأثیرگذار بود  است. صادتر تفکار مقاتمات ت مباارز  باا اساتعمار، امپرناالی م، اساتبداد ت 

ت نفات ت نی  نهضت مشرتطه، ملی شدن صنع فناترانههای قلمی ت خودکامای ت پیشرفت

ت  سااله در جناگ تحمیلایدر بُعد داخلای ت مقاتمات هشت.ش ه 1311ت انقلاب اسلامی 

های باارز ت تاارنخی انات المللی از نموناهای ت بیتای در سطح منطقهمدنرنت بحران هسته

هاست. در انت راستا، جمهوری اسلامی انران باه شاکل قملای ت قینای، برخای آفرننینقش

سوی آسیا را پس از چندنت سد  از ان تا ت سکون خارج کرد  ت بهکشورهای اسلامی غرب 

قنوان موتور محرکه همه تحولاات ت خیا ش آن را به همارانی سوق داد  ت انرژی آزادشد 

تنژ  غرب آسایا را نسابت های اسلامی درآترد  ت مردم مسلمان منطقه بهها ت جنبشجرنان

ناپذنر د  است. از سوی دناار طلسام شکساتهای خود آگا  کربه حق ت حقوق ت توانانی
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نفس بودن غو  استعمار ت امپرنالیسم را ابطا  کرد  ت انت مسئله خود، جساارت ت اقتمادباه

. بار (32-33: 1333)گلشنی ت ساهرابی، تنژ  غرب آسیا بازگرداند  است های مسلمان، بهرا به ملت

ای ت انفای نک نقش فعاا  نطقهانت اساس حضور مؤثر جمهوری اسلامی انران در مسائل م

نک اصل ثابت از ناا  انران برای حفظ ثبات اساتراتژنک در « امنیت نسبی»با هدف اف انش 

شد  است. انت اصل هم به دلیل برداشت انران از تأثیرات منفی منطقه غرب آسیا تعرن  می

انااا  خاود ثباتی در منطقه بر امنیت ت منافع ملای کشاور ت هام باه دلیال تعرنا  از جبی

امنیتای  -ای ت به دنبا  آن حق مشاارکت در مساائل سیاسایقنوان نک بازنار مهم منطقهبه

(، بحاران 1111-1312منطقه بود  اسات. حضاور ماؤثر اناران در جناگ ظفاار در قماان )

ترترنساتی  -(، جنگ قلیه گارت  تکفیاری2413( ت سورنه )از 2443ای در قراق )از منطقه

فاارس ت ر  ت همچنیت اساتراتژی آن در تنااه هرما  ت منطقاه خلی ( ت غی2410داقش )از 

قنوان نک قادرت بازدارناد ، بعاد از های موشکی کشور بهتأکید بر حفظ ت تقونت توانانی

نوقی در انات های ب رگ، البته با ماهیت تدافعی، همای باهای )برجام( با قدرتتوافق هسته

بنابرانت، ارزش مقاله در انت زماان اهمیات ؛ (331-331 :1331)برزگر، گیرند چهارچوب قرار می

ای تاا دهی ثباات منطقاهقنوان مرک  شاکلدرستی تبییت نمود که انران بهباند که بتوان بهمی

حدتد بسیار زنادی توانسته است همارانی ت امنیت را به انت منطقه هدنه دهد. شکسات ت 

بر آن اسات کاه جمهاوری اسالامی  خرتج کامل داقش از قراق ت سورنه خود مهر تأنیدی

انران توانسته است به اهداف خود؛ نعنی تاأمیت امنیات منطقاه ت کماک باه مستضاعفان ت 

کشورهانی که نیاز به کمک ما دارند تا حد قابل توجهی مؤثر تاقاع شاود ت بتواناد جانااا  

کند ت  ای شکل دهد ت حفظقنوان ابرقدرت منطقهخود را در میان سانر کشورهای منطقه به

؛ تنژ  )رژنم صهیونیست ت آمرنکا( به حسااب آنادتهدندی جدی برای کشورهای غربی به

بنابرانت سؤا  اصلی مقاله حاضر انت است که نقش ت جاناا  جمهاوری اسالامی اناران در 

قنوان توان گفت که انران باهامنیت منطقه غرب آسیا چیست؟ در پاسخ به فرضیه تحقیق می

آناد، ت حتی جهانی که تهدند جدی بارای غارب هام باه حسااب میای نک قدرت منطقه

توانسته است با گفتمان تلانی ت بر پانه همارانی باا کشاورهای همساانه در امنیات منطقاه 
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توان باه مباارز  نیرتهاای غرب آسیا نقش بسیار مؤثری را داشته باشد که آخرنت آن هم می

ودی نیرتهاای گرتهکای ترترنساتی مقاتمت ت همارانی ت اتحاد کشورهای شایعه در نااب

سازی تجود نیرتهای داقشی در سورنه ت قراق اشار  نمود که توانسات پاس داقش ت پا 

 ها دتبار  امنیت را به کشورهای منطقه غرب آسیا هدنه دهد.از سا 

 

 پیشینه پژوهش. 5-6

ت شونم که انت رتند، مرحلاه باه مرحلاه صاوربا مطالعه رتند تکامل قلوم، متوجه می

شاد  در گذشاته، در حقیقات اسااس ت زنربناای تحقیقاات جدناد گرفته ت کارهای انجاام

های پژتهش قلمی، توجه به کارهای پیشینیان است. انات بنابرانت نکی از خصیصه؛ اندبود 

جای اتلاف تقات کاری در تحقیق پرهی  نماند ت بهشود که پژتهشار از دتبار کار سبب می

گرفته مربوط باه ذشتاان بپردازد. م نت دنار اطلای از کارهای صورتهای گبه تکمیل نافته

ها اطلاقات خود را بالا ببرد تواند با مراجعه به آنموضوی تحقیق انت است که پژتهشار می

ت با دندی تسیع به موضوی مورد تحقیق بنارد. بر انت اسااس، در پاژتهش حاضار ساعی 

طور اجمالی بررسای ت اند، بهباط تنااتنگ با مقالهشد  است تا منابع ت مآخذی که دارای ارت

گرفته مُبیت انت ها به نحو مطلوب استفاد  گردد. بررسی منابع ت تحقیقات انجاماز مطالب آن

 است که تحقیقات نسبتاً کمی در جهان در زمینه نقش انران در امنیت غارب آسایا صاورت

طور کاه بانساته ت شانساته اسات تی آندرسها بهکدام از انت پژتهشگرفته است ت در هی 

شاد  اند تبییت درست از آن ارائه دهند. در زنر برخای از مناابع ت تحقیقاات انجاامنتوانسته

مطالعات داخلی که در انران در زمینه نقش انران در تأمیت امنیات صاورت گرفتاه اسات را 

 : اند ازنمانیم که قبارتبیان می

ای باا در مقاله 1331سنعلی احمدی فشارکی در سا  زاد  امامقلی ت حناسر اسماقیل -

هاای که در فصالنامه پژتهش« داقش ت امنیت انران با تکیه بر مکتب کپنهاگ»قنوان 

نمانند که حضور ت نفاو  داقاش در راهبردی سیاست به چاپ رسید  است بیان می

نماناد کاه در مثابه شمشیری دت لبه برای امنیت انران قمل میمنطقه از نظر امنیتی به
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صورت قدم توجه به هر تیغه، تحلیل تأثیر تجود داقش بار امنیات اناران نااق  ت 

 نارسا خواهد بود.

ای با قناوان در مقاله 1332زاد  ت محمدرضا کفاش جمشید در سا  سید ابراهیم قلی -

ای با تکیه بر مناافع ملای جمهاوری امنیتی اف انش قدرت منطقه -پیامدهای سیاسی»

که در فصلنامه آفاق امنیت منتشر شد  است، پیامادهای « ران در غرب آسیااسلامی ان

ای ترکیاه را در حاوز  شارق مدنتراناه منطقاه امنیتی اف انش قدرت منطقه -سیاسی

غرب آسیا )شاامل کشاورهای ساورنه، لبناان ت فلساطیت اشاغالی( بار مناافع ملای 

 اند.جمهوری اسلامی انران را مورد ارزنابی قرار داد 

اسالام »ای کاه باا قناوان در مقاله 1331انبخش ان دی ت حمیدرضا اکبری در سا  جه -

الملال باه چااپ در فصالنامه مطالعاات رتاباط بیت« سیاسی ت نظم امنیتی غرب آسایا

هاای کنند که برای ترسیم افق امنیتی منطقه غرب آسیا پس از انقلاباند بیان میرساند 

متغیرهاا ت قناصار مهام آن ازجملاه اسالام  ها،ضرتری است مؤلفاه 2411قربی سا  

پردازناد رت در انت مقاله به پاسخ انات ساؤا  میسیاسی مورد تاکاتی قرار گیرد. ازانت

 که اسلام سیاسی در تکونت نظم امنیتی غرب آسیا چه جانااهی دارد.

نقااش »ای بااا قنااوان مقالااه 1333قلیرضااا گلشاانی ت حمیدرضااا سااهرابی در سااا   -

کاه در فصالنامه تحقیقاات « انران در قی  ژئوپلیتیک غارب آسایاجمهوری اسلامی 

کنند که جمهوری اسلامی انران، منطقه غارب المللی منتشر شد ، بیان میسیاسی بیت

هاای سیاسای، قاومی، تواند نسبت باه تنشداند ت نمیآسیا را منطقه امنیتی خود می

 تفاتت باشد.آن بی نژادی، مذهبی ت تحولات سیاسی

تاأثیر قلاانق »ای با قناوان در مقاله 1331نیا ت ابراهیم رتمینا در سا  ا حافظمحمدرض -

کاه « ای در جنوب غارب آسایاهای منطقهژئوپلیتیکی انران ت قربستان در انجاد چالش

کنناد کاه رقابات متقابال اناران ت در فصلنامه تحقیقات جغرافیانی منتشر شد  بیان می

هانی را شکل داد  است کاه انات رقابات ت تنش قربستان در منطقه جنوب غرب آسیا،

هاانی را در انات بخاش از منازقه به سانر کشورهای منطقه نیا  سارانت کارد  ت تنش
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 جهان به تجود آترد  است که منجر به ناامنی در منطقه جنوب غرب آسیا شد  است.

 

 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. 5-1

های اساسای قنوان نکی از اتلونترتقای آن، بههای اامرتز  توجه به مفهوم امنیت ت رتش

رت معیارهای شناخت ت تحلیل امنیت در پهنه جهانی در مسائل جهانی تبدنل شد  است. ازانت

کناد. های کالبدی، کارکردی ت محیطی، نوسان پیادا میبسیار متفاتت است ت با توجه به مؤلفه

بسیار زنادی امنیت را به کشاورهای منطقاه بر انت مبنا، جمهوری اسلامی انران توانسته تا حد 

رت، غرب آسیا ت کشورهانی که نیاز به کمک جمهوری اسلامی انران دارند، هدنه دهاد. ازانات

دهند  همارانای قنوان محور ارتبااطی ت شاکلجمهوری اسلامی انران در منطقه غرب آسیا به

نابد که بتوان نت زمان اهمیت میبنابرانت، ارزش مقاله در ا؛ باشددر بیت کشورهای همسانه می

ای تا حادتد بسایار زناادی دهی ثبات منطقهقنوان مرک  شکلدرستی تبییت نمود که انران بهبه

 توانسته است همارانی ت امنیت را به انت منطقه هدنه دهد. 

 

 مبانی نظری. 2

 شیعه. 6-5

اری پیارتی ناا ات را شود که از فرد دنشیعه به لحاظ لغوی بر فرد نا جماقتی اطلاق می

همراهی نا با ات همکاری کند، نا اسباب نیرتمندی ات را فراهم سازد ناا کایش ت آنایت ات را 

از همان رنشه، مشخ   -مصدر تزن تفعل -رتاج بخشد. به انت ترتیب، معنای لغوی تشیع

گردد؛ قمل فرد نا جماقت شیعه که همان پیرتی از شخ  متبوی، ناری ات، همراهای ت می

مکاری کردن با ات است. شیخ مفید معتقاد اسات معناای لغاوی تشایع صارف پیارتی از ه

باا اخلاا   شخ  متبوی نیست بلکه پیارتی همارا  باا گارانش درتنای ت دتساتی تاو م

هانی اسات کاه قائال باه . در اصطلاح، شیعه نام قمومی تمام فرقه(23-20: 1333)نصیری، است

بود  ت اقتقاد دارند که امامت، جا   ) (پیامبرامامت ت خلافت بلافصل حضرت قلی پس از 

های شیعی معتقد به تجوب ت تنصی  امام از جانب شود. تمام فرقهاز اتلاد تی خارج نمی
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دانند ت به تولی ت تبری، بود  ت انبیاء ت امامان را از گنا  مبری ت معصوم می) ( خدا ت پیامبر

 . (23: 1330 زاد ،)متقیاقتقاد دارند 

پیدانش شیعه را که برای اتلیت بار باه شایعه قلای معارتف شادند، هماان زماان آغاز  

های ثابات خاود را بار رحلت پیغمبر اکرم باند دانست. شیعیان نکی از اصو  ت اندئولوژی

ت استبدادی ت تحرنفای ) ( مبنای قدم پذنرش خلافت ت رهبری غیر از اهل بیت پیامبر اکرم

 .(11: 1330، )درخشاهپندارناد یادتی ت نیا  سیاسای خاود میقنوان میراث تارنخی، ققبودن به

شیعیان خلافت ت امامت را در امتداد رسالت ت امری الهی ت تابع تعییت خداتند ت تصرنح 

معتقاد باود  ت در فقاه ت احکاام )ی( رت به تلانت امیرالماؤمنیت قلایدانند. ازانتپیامبر می

دانند که از اند. آنان احادنثی را معتبر میت ممل)ی( اسلامی نی  به فعل ت سخت امامان معصوم

منتهی گردد )س( طرنق راتنان موثق به پیامبر نا نکی از دتازد  امام معصوم ت حضرت زهرا

 .(344: 1331 )بغدادی،

رت موضاعی داند؛ ازانتشیعه، قدالت را از صفات خداتند ت ج ء اصو  مذهب خود می

دهناد، شایعه ت ظالم خدا را باه خداتناد نسابت میگیرد که مشرتقیانقلابی در کسانی می

ت آن را از شارانط لاازم خلیفاه، تالای،  دهدمیقدالت را از خداتند به تمام نخباان نسبت 

های اخیار هونات . در ساا (10: 1334 )حساینیان،داناد جمعه ت... میحاکم، قاضی، پلیس، امام

دنار، قبارتر گرفتاه اسات. باهالمللای قاراشیعی بیشتر تحت تاأثیر قوامال داخلای ت بیت

ای داشاته کنند ای در بازتولید ت رادنکالی   شدن هونت شیعی نقش تعییتموضوقات منطقه

هاای داخلای قادر کاه از تنژگیگوند؛ هونت شایعی همانبار  میاست. گراهام فولر درانت

 .(114: 1331 )آدمی،متأثر است، از فشارهای خارجی محیط اطراف نی  تأثیر پذنرفته است 
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انقلاب از ماد  قلب ت به معنای دگرگونی ت زنر ت رت شدن آمد  ت در اصطلاح قبارت 

 براندازی سرنع ت پرخاشارانه نظام حاکم ت انجااد نظاام مطلاوب توساط ماردم: است از

ای است که در طای آن حکومات مساتقر باه دلاانلی ت انقلاب تحو  پیچید ( 13: 1330 )دهقان،
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های گونااگون اجتمااقی ت سیاسای باه دهد ت گرت انانی اجبار ت اقما  زتر را از دست میتو

کشاد تاا خی ند تا قدرت سیاسی را قبضه کنند، انت مبارز  اغلب مادتی طاو  میمبارز  برمی

در تعرنفی  .(1: 1332 )بشایرنه،آنکه سرانجام نهادهای جدند سیاسی جانشیت نهادهای قدنم شوند 

آمی  ل هانتیناتون معتقد است انقلاب نک تغییر داخلی سرنع، بنیادی ت خشونتدنار ساموئ

های مسلط نک جامعاه ت در نهادهاای سیاسای، سااختار اجتمااقی، ها ت اسطور در ارزش

هاا از قیاام، بناابرانت، انقلاب؛ های حکومت آن جامعاه اساتها ت سیاسترهبری ت فعالیت

. (13: 1331 )گلدسااتون،هااای اسااتقلا  متمااان  هسااتند هااا، کودتاهااا ت جنگها، طغیانشااورش

های متمان ی از انقلاب هساتند ت انقلااب جانستون معتقد است خشونت ت دگرگونی، چهر 

اماا ؛ (23: 1311 )اسکاچ پل،اقما  استراتژی خشونت برای دگرگونی در ساختار اجتماقی است 

تری رن ، دارای مفهوم گساترد رغم داشتت برخی تشابهات با انت تعاانقلاب اسلامی به

است. قمید زنجانی معتقد است انقلااب اسالامی، دگرگاونی بنیاادی در سااختار کلای 

هاای اسالامی، نظاام بینی، ماوازنت ت ارزشجامعه ت نظام سیاسی آن بار اسااس جهاان

هاای ماردم امامت، آگاهی ت انمان مردم، حرکت ت پیشاامی متقیان ت قیام قهرآمی  تود 

حرکت امت مسلمان در جهت تغییر نظام غیر اسالامی  .(31: 1331 )قمید زنجانی،است استوار 

جای آن؛ همچنایت تلااش بارای پیشیت ت جانا نت نمودن نظام جاامع ت کامال اسالامی باه

قنوان انقلااب های اسلامی در تمام شئون زندگی خونش باهاجرای مقررات، قوانیت ت برنامه

 .(20: 1331 نیا،)فاضلیشود اسلامی خواند  می
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برگشاتت، برگشاتت از حاالی باه حاا  دناار، : انقلاب از حیث لغوی، قبارت اسات از

نوقی از . از حیث مفهومی نیا  انقلااب باه(213: 1313 )قمید،دگرگون شدن، آشوب ت شورش 

آمی  برای قبضاه ای خشونتشود که در قالب منازقهای گفته میکنش سیاسی جمعی ت تود 

گیارد. بناابرانت، انقلااب، نیازمناد قدرت دتلتی در درتن تاحد سیاسی مساتقلی شاکل می

دهی، رهبری ت اندئولوژی برای بسی  اسات ت هماوار  ساطحی از خشاونت را باه سازمان
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، تسیله «انقلاب»، هدف ت «اسلام»، «انقلاب اسلامی». در ترکیب (133: 1332 )بشایرنه،همرا  دارد 

تسایله انقلااب تلااش کردناد تاا دتباار  اسالام را . در تاقع، مردم ت رهبری انقلاب بهاست

. در انات مکتاب، (33: 1313 زاد ،)حشامتقنوان نک مکتب اجتماقی ت سیاسی احیاا نمانناد به

انقلاب اسلامی، نک انقلاب سیاسی نا دگرگونی اجتماقی محض نیست، بلکه تجدند حیات 

قنوان ت ابعاد در نظر دارد ت متضمّت بازگشات باه اصاو  اسالام باهاسلام را در تمام تجو  

: 1333 )افشااری راد ت آقابخشای،کنند  حیات دنیانی ت معنوی انسان اسات مکتبی جامع ت تضمیت

باا  1311. نظام جمهوری اسلامی، نتیجه ت برآنند انقلااب اسالامی اسات کاه در ساا  (303

اکناون نشایت نظاام سالطنتی پهلاوی گردناد. همبه پیرتزی رسید ت جاخمینی رهبری امام 

شایعی ت  -ها ت تفکرات اسلامی ها، آرمانای از ارزشانقلاب اسلامی انران متأثر از مجموقه

های اجتمااقی، سیاسای، فرهناای ت اقتصاادی تنژ  در حوز نی  رفتارهای ملی است که به

نافته اسات. دت تنژگای مهام قینیت « جمهوری اسلامی»تبلور نافته ت در قالب نظام سیاسی 

داناد، باه مانناد می« مردمی باودن»ت « گرانیگرانی ا آرماناسلام»انقلاب که اسپوزنتو آن را 

ماناد   پابرجاازمان تقوی انقلاب در استمرار آن در سیستم حکومت جمهوری اسالامی نیا  

هاا ت ام کاه باه آرمانرت انقلاب اسلامی انران، باقی است؛ مااد. ازانت(31: 1333 )اسپوزنتو،است 

 اصو  آن پانبندی نشان داد  شود.

های ت پرداختاه استراتژنساتخمینای قنوان سااخته اماام باه« صدتر انقلااب»اصطلاح 

سو، انقلاب را مکل  به توجاه باه اماور جمهوری اسلامی، به حقیقتی نظر داشت که از نک

ژی انقلااب را باه دناار نمود ت از طارف دناار، انادئولومسلمانان ت مستضعفان جهان می

نمود. اصل صدتر انقلاب تا حد قنوان مد  جدندی از تغییرات بنیادنت صادر میکشورها به

کاه تادتنناران قاانون طوریکارد؛ بهزنادی تظیفه دستاا  دنپلماسی انقلاب را مشخ  می

اناران، )قاانون اساسای را در موادی از انت قاانون گنجاندناد « صدتر انقلاب»اساسی، رتح اصل 

هاای . در اتانل انقلااب در چااونای راهبارد صادتر انقلااب، بحث(112-110اصل : فصل دهم

صادتر معناوی »ها را با تأکیاد بار تکلی  انت بحثخمینی بسیاری مطرح بود تا اننکه امام 

ها کم ت بیش، اصل صدتر انقلااب را باا نکسر  کردند. از آن پس تا به حا ، دتلت« انقلاب
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حمانات از »ت « آماوزش»، «ساازیتبلیا  ت آگا »، «الاوساازی»: چهار اساتراتژیاستفاد  از 

ای تنژ  در ساطوح منطقاهدر تعامل با دناران به (11: 1331 )محمادی، «بخشهای آزادینهضت

 اند.که منطقه غرب آسیا، نمونه مورد تأکید انت نوشتار است به پیش برد 
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رت ملی انران ازجمله، برخاورداری از ناک دتلات ملای قاوی، موقعیات های قدمؤلفه

ای ژئوپلیتیک ت قنصر اندئولوژی به شکلی است که به انران نقش ممتازی در مسائل منطقاه

سااز دهد. ارزش استراتژنک انران به دلیل قواملی در منطقه غرب آسایا اسات کاه سببمی

گرانی در سیاسات گردد ت انت تمرک  بر منطقهای میموقعیت انران در قالب بازناری منطقه

طور خودکار منافع ملی انران را در بلندمدت در پی خواهد داشت. بار انات خارجی انران به

تنها قنوان نک بازنار مهم ت اساسی در منطقه غرب آسیا نهاساس جمهوری اسلامی انران به

ش ت اف انش مناافع ملای باه اتخاا  پردازد، بلکه در جهت تقونت نقال اماً به انفای نقش می

های اناران، موقعیات جغرافیاانی ترنت فرصترت، ازجمله مهمکند. ازانتتصمیم مبادرت می

شاود کاه اناران در قلاب شیعیان است. با نااهی به نقشاه جغرافیاانی تشایع مشاخ  می

آن را هانی بساان لاناهاناران،  پیراماون شایعیانقلمرتهای شیعی جهان قرار گرفته اسات ت 

.ش. در انران نقطه قطفای را در احیاای هونات ه 1311اند. انقلاب اسلامی سا  احاطه کرد 

تر، هونت دننی مسلمانان پدند آترد ت تشیع ت اسالام را دننی شیعیان ت حتی در نااهی کلی

ترنت ت در قلب حوادث ت اخبار جهانی قرار داد. از دند جغرافیانی نی ، انران نکی از تسایع

فرد بایت درناای خا ر ت ترنت کشورهای منطقه است کاه باا ماوقعیتی منحصاربهمعیتپرج

تواند به نک کانون قدرتمند ت مستقل ژئوپلیتیاک فارس قرار گرفته است ت بنابرانت میخلی 

. در شکل شمار  (31-33: 1333)گلشنی ت سهرابی، با نفو  قابل توجه بر همساناانش تبدنل گردد 

( نقشاه توزناع جمعیات 3شیعیان در خاترمیاناه ت در شاکل شامار  ) ( نقشه پراکندگی2)

 بینید.خوبی میشیعیان را به
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 (2441: 21)منبع: نصر، (: نقشه پراکندگی شیعیان در خاورمیانه 6شکل شماره )

 

 امنیت. 6-1

بیمای معنی انمت شدن، دراماان باودن، بایمصدر جعلی نا صناقی فارسی ت به 1«امینت»

اخاذ « امات»که در اصل از مصدر قربای « انمنی، آرامش ت آسودگی. »(310 :1311 )معیت،است 

. معنا ت مفهوم امنیت در تاقاع باا (211: 1311 )قمیاد،شد  ت در زبان فارسی متدات  شد  است 

اطمیناان ت آراماش »: اندگونه معنا ت تبییت کرد نکی است. چنانچه امت را به انت« امت»تاژ  

توان . در تاقع، امنیت را می(122: 1311 )قرنشی،« ش قلب ت خاطرجمع بودنخاطر، انمنی، آرام

دسات  شنآسااهاا باه آراماش ت های الهی تلقی کرد که در سانه آن، انسااننکی از نعمت

شاود. پاساداری از امنیات بر بشرنت مساتولی می اضطرابت در فقدان آن ترس ت  ابندنیم

سو، نظم متکی بار قادالت تفکر سیاسی قرآن، از نک قنوان نکی از موارد مربوط به مبانیبه

                                                           
1. Security 
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های گیرد ت از سوی دنار، ظلم، تجاتز به حقاوق دنااران ت فسااد را از رنشاهرا هدف می

رت اندنشمندان معاصر انات حاوز  باا توجاه باه ازانت. (13: 1331 )زاهدی اصل،داند ناامنی می

درصدد هستند تاا امنیات را باا  شرانط قصر حاضر ت ل تم توجه به تمام تجو  انت مهم،

امنیات اجتماقاات « باوزان»ی جامعه ارتباط دهند. بر انت مبناا، از نظار هانظامتمام خرد 

نظااامی، سیاساای، اقتصااادی، اجتماااقی ت »: شااودبشااری بااه پاان  مقولااه تقساایم می

با ظرفیت نظامی  هادتلتی دفاقی ت تهاجمی هاتیظرفبا « امنیت نظامی«. »محیطیزنست

طور سنتی بیشترنت اتلونت را در مفاهیم امنیات رت بههای دنار مرتبط است. ازانتتدتل

در مورد ثبات سازمانی دتلات اسات ت ممکات اسات در « امنیت سیاسی»کنند. کسب می

ت نهادهاای حکاومتی، هادانت  هایدئولوژناجهت سرناون کردن حکومت ت نا دفای از 

ی حکومتی هاستمیس، هادتلتبر تداتم سازمانی  دنار، امنیت سیاسی ناظرقبارتشود. به

از نظر باوزان « امنیت اجتماقی. »بخشدیممشرتقیت  هاآنهانی است که به ت اندئولوژی

قنوان قضاو هانی ارجای دارد که بر مبنای آن افراد خودشان را بهبه حفظ مجموی تنژگی

اسات مشاترکی کاه ناک کنند ت با هونت اجتماقی ت احسنک گرت  اجتماقی قلمداد می

ی به قابلیت حفظ الاوهاای اجتماق، مرتبط است. در تاقع امنیت سازدیمتاحد جمعی را 

سنتی زبان، فرهنگ، مذهب ت هونت ت قرف ملی، با شرانط قبولی از تحو  مربوط است. 

به معنای دسترسی به منابع مالی، طبیعی، انسانی ت... است، ناا باه بیاان « امینت اقتصادی»

گاردد کاه هونات گرتهای ات را ساامان نی از زرنای فاردی میهاجنبهمعطوف به  دنار

باشاد. . هدف امنیت در انت باب حفظ ت رسایدن باه ساطوح قابال از رفاا  میبخشدیم

محیطی( اشار  دارد به حفظ کردن زنست جهانی ت محلای ت )زنست« یشناختبومامنیت »

ی هاایآلودگوفان نا تهدندهانی مانند تهدندهای انت بخش ممکت است به شکل زل له، ط

قنوان امنیتاای پدناادار شااوند، پااس امنیاات فراماارزی باشااد کااه در اشااکا  گوناااگون بااه

قنوان سیستم پشتیبانی ضرتری کاه محیطی ناظر بر حفظ محیط محلی ت جهانی بهزنست

 رت کشاور اناران. ازانات(30: 1313 )باوزان،باشاد تمام حیات بشری بادان متکای اسات، می

برد  از امنیات در آن است تا قلات  بر تأمیت قوامل نام درصددقنوان قدرت غرب آسیا به
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برد  در کشورهای منطقه غرب آسایا را هام حفاظ ت داخل کشور خود، امنیت قوامل نام

 ( ابعاد امنیت ترسیم شد  است.3کنتر  نماند. بر انت مبنا در شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )مأخذ: ناارندگان(ات بشری (: ابعاد امنیت اجتماع1شکل )

 

 ایی قدرت منطقههاشاخص. 6-2

شاود، اندنشامندان ای تعرنا  میقادرت منطقاه هااآننی که بر اساس هاشاخ در مورد 

تاوان ماوارد زنار را می پردازانهنانظری انت هادگا ند. از امت اج ت ترکیب اندگفتهمتعددی سخت 

 :  استنتاج کرد

باند مدقی قارار داشاتت در موقعیات رهباری  یارت منطقهقد: ایادعای رهبری منطقه

اسات.  «ساازیقاقاد »ی تجو  استقرار در چنیت موقعیتی، تواناان تنتریمنطقه باشد. از اصل

ای ت پاذنرش انات تصاور ت قادرت منطقاه «خودپنداری»همچنیت در قالب انت متغیر، باند 

 .مورد بررسی قرار گیرد، پندار از سوی بازناران دنار

ها قلمداد های اثرگذاری دتلتنفو  نکی از مؤلفه: ایايجاد نفوذ و ساختارسازی منطقه

هاا را باه اداماه قمال ناا ساانر دتلتتاا کوشد ای میشود. در قالب نفو ، قدرت منطقهمی

ای باند در محدتد  ژئاوپلیتیکی سیاستی تادار کند که در راستای منافع اتست. قدرت منطقه

 .منطقه از نفو  برخوردار باشد یاشهناندت ساختار سیاسی 

 بُعد

 نظامی

 

 بُعد

 بوم شناختی

 بُعد

 اقتصادی

 

 بُعد

 اجتماعی

 

 بُعد

 سیاسی

 امنیت
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م بارای قارار گارفتت در موقعیات برتار ت اقماا  قادرت، انکای از شارتط الا : منابع

ای باناد مناابع انادئولوژنکی ا رت قادرت منطقاهبرخورداری از منابع قدرت است؛ ازانات

ای داشاته افکنی منطقهبرای قدرت (نظامی، اقتصادی ت جمعیتی)ت مادی  (سیاسی)سازمانی 

 .باشد

کنند  میا ان ت ساطح تعامال قادرت ترنت متغیرهای تعییتارتباط از مهم: ارتباط متقابل

ای باناد ارتبااط متقابال فرهناای، ای با سانر کشورهای منطقه اسات. قادرت منطقاهمنطقه

 .ای برقرار کرد  باشدسیاسی ت اقتصادی با سانر بازناران منطقه

باند دارای  ،ایمدقی قرار داشتت در موقعیت قدرت منطقه کشور: یاتأثیرگذاری منطقه

 .باشد (هات نتان  آن هاتیدر ارتباط با فعال)ای تأثیر زناد ت تاقعی در امور منطقه

هاای کنناد  اتلونتدساتور کارهاای امنیتای، تعیایت: ایتعیین دستور کار امنیت منطقه

قادرت  .های موجود هساتندله با چالشهای سانر کشورها برای مقابامنیتی ت راهبر سیاست

 .ای را تعرن  کندای باند قادر باشد دستور کار امنیت منطقهمنطقه

ای قرار دارد باند موقعیات دتلتی که در موقعیت قدرت منطقه: ایذيرش قدرت منطقهپ

های تنژ  از طارف قادرتبرترش در منطقه از ساوی ساانر کشاورهای خاارج منطقاه، باه

 .، به رسمیت شناخته شودای دنارمنطقه

ای باا ضرتری است قدرت منطقه: المللیبین یهاای در اجلاسنمايندگی منافع منطقه

المللی تعامال داشاته باشاد ت ضامت بیاان مناافع خاود، جهانی ت بیت یهانهادها ت اجلاس

 .(112-113: 1332زاد  ت کفاش جمشید، )قلی قنوان نمانند  منافع منطقه قمل کندبه

 

 روش تحقيق .3

تحلیلی اسات. بار انات  -رتش اصلی انت تحقیق، با توجه به ماهیت نظری آن، توصیفی

ی درسات از جانااا  اناران در منطقاه رسازنتصواساس در انت تحقیق سعی شد  قلات  بر 

به تشرنح ت تبییت تأثیرگذاری انران در اف انش ابعااد امنیات در منطقاه پرداختاه  غرب آسیا

راتی که انت اف انش امنیت در منطقه بر جای گذاشته شاد  اسات را بیاان شود ت همچنیت اث



 01 / تبییت نقش ت جاناا  جمهوری اسلامی انران در امنیت منطقه غرب آسیا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 

نمانیم. در انت راستا برای تبییت ت توجیه امنیت منطقه غرب آسایا ساعی شاد  باا تکیاه بار 

مختلا  در انات زمیناه ارائاه شاد ، باه  نظرانصااحبت نظراتای کاه از ساوی  هااستدلا 

ی شود. لازم به  کر است که در انت تحقیاق ریگهجینتپرداخته ت بر اساس آن  لیتتحلهنتج 

بار  ی ت اننترنتی استفاد  شد  اسات.اکتابخانهی آن، از اطلاقات بردارشیفبرای گردآتری ت 

ای قنوان نک قادرت منطقاهتا چه می ان انران به: انت مبنا، سؤا  اصلی تحقیق نی  انت است

 ند؟توانسته است امنیت منطقه غرب آسیا را تأمیت نما

 

 محدوده مورد مطالعه. 4

فاارس. انات های میان درنای مدنتراناه ت خلی ای است شامل سرزمیتغرب آسیا منطقه

 رتازانات .در جنوب خاترِی ارتپا، جنوب باختری آسایا ت شاما  آفرنقاا قارار دارد منطقه

از ی شاود ت در بعضاطور خا  آسیا شامرد  میاتراسیا نا به -غرب آسیا بخشی از آفرنقا 

هاای فرهناای ت ناژادی انات ناحیاه گرت  .گیردموارد ج ئی از آفرنقای شمالی را در برمی

 در را آساوری ت نهاودی های انرانی، قربی، بربرها، ترکی، کردی،گوناگونی از قبیل فرهنگ

 ت قباری کاردی، ترکای، قربای، فارسای، منطقه، انت اصلی هایزبان. استداد   جای خود

آسیا تنها نک تعبیار سااد  جغرافیاانی نیسات ت باا گذشات زماان باه غرب است.  آسوری

 مهاد شاد  اسات. انات منطقاهرتز افا تد  محتوای سیاسی ت راهبردی انات منطقاه رتزباه

غرب است.  اسلام ت مسیحیت نهودنت، ب رگ دنت سه خاستاا  ت مرک  ت ب رگ هایتمدن

ترنت منطقاه جهاان از نظار اسآسیا از میانه قرن بیستم، مرک  توجاه جهاانی ت شااند حسا

تارنت مناابع استراتژنکی، اقتصادی، سیاسی ت فرهنای بود  اسات. انات منطقاه دارای ب رگ

کشاورهای بنابرانت های درازمدت اقراب ت رژنم صهیونیستی است؛ نفت ت مکان کشمکش

، ققارا، قماان، امارات متحد  قربی، قطر، قربستان سعودی انران،: زاند اغرب آسیا قبارت

در انات میاان اناران  کاه مصار، کونات، لبنان، سورنه، اردن، فلسطیت اشغالى ،نمت، بحرنت

 .درخشدیمهمانند صدفی در میان مرتارند در درتن نقشه جغرافیانی جهان 
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 های تحقيقیافته. 5

 منطقه در ايران راتژيکژئواست و ژئوپلیتیک تبیین جايگاه. 1-5

 محدتد  ت منطقه که غربی جنوب آسیای در جغرافیانی لحاظ به انران اسلامی جمهوری

 قارار باشاد،می سااله 24 اناران شمسای هجاری 1040 افق اندازچشم سند در انران توسعه

 ،قاار شابه ت فاارسخلی  کوچاک، خاترمیاناه قفقااز، میاناه، آسایای شامل که است گرفته

 از ژئواساتراتژنک ت ژئوپلیتیاک منطقاه انت در انران گرفتت قرار. است پاکستان ت افغانستان

 بایش زنادگی محل آسیا شرق جنوب ت جنوب به ارتپا ارتباطی را  ت تلاقی محل که جهان

 امکاان باشاد،می آفرنقا ت آسیا ارتپا، قار  سه میان ارتباطی پل ت جهان جمعیت سومنک از

 .ساازدیما فاراهم را اناران طرناق از آزاد یهاآب به افتهناستقلا  تاز  یکشورها دسترسی

رژنام  باه اناران جغرافیاای ن دنکای تنژ باه منطقه بر حاکم سیاسی -امنیتی یهاتیحساس

 زناادی اهمیات از آمرنکاا بارای اساتراتژنکی لحااظ باه آن امنیت که غاصب صهیونیستی
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 مناابع سارزمینی، کیفای ت کمی جمعیت ژنکژئواسترات موقعیت همچنیت ت است برخوردار

 اهارم ثقال مرکا  را انران انران، توسعه ت رشد بالفعل ت بالقو  یهاتیظرف ت انرژی سرشار

 در اناران یطرفایبا حتای کاه حادی به است داد  قرار ب رگ هایقدرت خارجی سیاست

کنناد  عقان ت بخشتنرضاا با رگ هایقدرت برای المللیبیت ت ایمنطقه مسائل خصو 

 ت نقاش دارای جهاانی حسااس منطقاه انات در انران اننکه به توجه با اساس انت بر. نباشد

 قبااا  در خاود اسااتراتژنک هایسیاسات قرصااه در آمرنکاا کااه اسات حساساای موقعیات

 در اناران دادن قارار ت اناران باا آمرنکاا رفتار ندهد، قرارمدنظر  را آن تواندنمی خاترمیانه

 الیاهمنتهی باه البارز از آمرنکا توسط انران مهار خط انتقا  ت طرفکن از شرارت محورنت

 در اناران دادن قارار ت جنوب ت شما  جهات از انران محاصر  تکمیل نهانت در ت زاگرس

 ضاع  دلیال رت باهازانات .اسات تأمال ت ملاحظه قابل بسیار خود متحدان اناشتری حلقه

 قادم ت قفقااز ت مرکا ی آسایای ورهایکش خصو به منطقه، کشورهای اقتصادی ساختار

 موجاب منطقاه انت در انران گذاریسرمانه شدن،جهانی فرانند با همراهی برای لازم توانانی

 .شد خواهد کشور انت ملی منافع تأمیت

 بلاو  در آمرنکاا خاارجی سیاسات مرک نت رفتت میان از ت شورتی فرتپاشی از پس

 رتنکارد آن، اساتراتژنک شارکای ت رنکااآم میاان شاکاف بارتز مانناد موضاوقاتی شرق،

 باه رتسایه گارانش ای،هسته یهاسلاح تکثیر کنتر  از آمرنکا ناتوانی چیت، جونانهمخالفت

 آمرنکا ناتوانی همچنیت ت نظامی ت اطلاقاتی اقتصادی، نیهمتایب جاناا  تقلیل اقتدارگرانی،

 ت کارد  تجدنادنظر خود هخارج سیاست در آمرنکا که شد  باقث همای آزادی، ارتقای از

 تنژ باه غربای آسایای منطقاه به جدند خارجی سیاسی هایاتلونت تعییت در را خود منافع

 هایساا  در قدرتمناد کشاورهای مدتیطولان یهایگذارهنسرما .کند متمرک  انران کشور

رژنم  ینامشرت تسرسپرد   رژنم دستان با فلسطینی مبارزان قمع ت قلع ت آمرنکا تنژ به اخیر

 ت ژئوپلیتیااک موقعیاات دارای انااران کااه ردنپااذیماا صااورت جهاات باادان صهیونیسااتی

 ت بیسات قارن در قادرت ملا  اننکه به نظر. باشدمی بالانی ژئواکونومیک ت ژئواستراتژنک

 باه فارسخلی  منطقه تنژ به ت خاترمیانه است، المللبیت سطح در اقتصادی توانمندی نکم،
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 طبیعای بود؛ خواهد ژئواکونومیک ت ژئواستراتژنک مهم مناطق از مندیتوان انت داشتت دلیل

 ت راهباردی لحاظ از نکم ت بیست قرن در منطقه کشورهای از نکی قنوانبه نی  انران است

 ت هژمونیاک ااا نباه جا دساتیابی است بدنهی .است برخوردار زنادی اهمیت از اقتصادی

 خارجی سیاست اهداف از نکی هموار  رمیانهخات ت فارسخلی  منطقه در مؤثر نقش انفای

 ت نفات انارژی بار نافتاهتوسعه کشورهای اقتصاد اصلی یهاهنپا تابستای .است بود  انران

 گارفتت قرار ت طرفنک از موجود هیدرتکربوری ت معدنی  خانر به جهانی نیازهای ت گاز

 منباع کاه میانه یایآس ت خاترمیانه در جهان هیدرتکربوری استراتژنک بیضی مرک  در انران

 در را جهاان گاز ت نفت منابع توجه قابل بخش ت آندمی شمار به جهان انرژی تغذنه اصلی

 نفت منابع بر تسلط ت دسترسی لحاظ از انران موقعیت دنار، طرف از است داد  جای خود

 در نفات ت انارژی قماد  مناابع تجاود. کنادمی فردرا منحصربه آن انتقا  یهارا  ت گاز ت

 همساانه کشاورهای اکثار باا کاه اسات بخشید  ارتقاء حدیبه را انران موقعیت خاترمیانه

 باه غارب باه اناران مسایر از انتقاالی لوله خطوط .باشدمی ژئوپلیتیک مشتر  قلانق دارای

 مسایرهای تنتاریاقتصاد ت تنترامت ،تنترکوتا  قنوانبه فارسخلی  جنوب ت ارتپا مقصد

 ژئوپلیتیک ت حساس موقعیت از گا هی  اما شد مواجه آمرنکا یهاممانعت با اگرچه مطرح،

 ناک مرکا ی، آسایای خشاکی در محصور منطقه برای انران. درهرحا  است نکاسته انران

 باه را ترکمنساتان ت ق اقستان گاز ت نفت تولیدات تواندمی که است مطلوب تران نتی کشور

 انات گارفتت نادند  برای آمرنکا دتلت تلاش تجود با ت برساند آزاد درنای به شکل بهترنت

 ت ترنتاقتصادی ترنت،امت قنوانبه انران هنوز گاز، ت نفت انتقا  را  کردن سیاسی ت تنژگی

 کتااب داناش، فهایم شهاب) است مطرح آزاد هایآب به انرژی منابع انتقا  برای مسیر ترنتکوتا 

 از نکای %14 حاکمیات بنابرانت، اناران؛ (1330 گااز، ت نفت ابعمن از برداریبهر  هایسیاست ت ملی منافع

 در را فاارسخلی  نابض کاه اسات دارا را هرما  تناه نعنی المللی؛بیت هایتناه ترنتمهم

 آنکاه جالاب ت نیسات قمیاق درناای نک فارسخلی  اصولاً جغرافیانی نظر از. دارد دست

 مناساب ب رگ هایکشتی تنقلحمل ژ تنبه ت کشتیرانی جهت که نی  آن قسمت ترنتقمیق

 در کشاتیرانی خصاو  در. اسات شاد  تاقاع اناران به متعلق محدتد  در تقرنباً باشد،می
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 کارد اشاار  باند میان انت در کوچک ت ب رگ تنب ت ابوموسی ج انر اهمیت ت فارسخلی 

 امتاداد بنادرقباس تاا منسادم ر س از که هرم  تناه نقاط تمام در آب کم قمق قلت به که

 14 معااد  که محدتدی ناحیه از هستند مجبور ت نبود  قبور به قادر ب رگ هایکشتی دارد،

 شاما  قسامت در. نمانناد حرکت است، کافی هاآن قبور جهت آب قمق ت است کیلومتر

 قبور، را  انت ابتدای در انت، بر قلات . دارند قرار لار  ت هرم  قشم، انرانی ج انر معبر تنا

 ت با رگ تناب انرانای ج انار کناار از هستند مجبورها کشنفت ت جنای ب رگ یهاکشتی

گاناه سه ج انر اهمیت دلیل ترنتمهم باند تجود انت با. کنند قبور...  ت ابوموسی ت کوچک

 ابوموسای همارا  به کوچک ت ب رگ تنب ج نر  دت انت. کرد جستجو نظامی مباحث در را

 دهندمی تشکیل را کشور جنوبی یهاکرانه ت هرم  ناهت حفاظتی ت دفاقی سیستم از بخشی

 دت داخال در همچنایت ت فاارسخلی  هایآب قمق در هاآن جغرافیانی موقعیتقلات  به ت

 اساتراتژنک اهمیات از ها،کشاتی المللایبیت تاردد تفکیاک طرح برگشت ت رفت کرندتر

 .(21-21: 1330 دانش، فهیم شهاب) است برخوردار خاصی

 

 آسیا غرب تجزيه برای آمريکا سنای ترين مانع در اجرای طرحيران بزرگا. 1-6

 آن در کاه رسااند تصاونب باه را طرحای 2441 سا  در آمرنکا سنای دنار سوی از

 نیا  منااطق انات باه ت شادمی تقسایم کردنشایت ت شیعه سنی، منطقه سه به قراق کشور

 طارح ناک ت شاد ارائه «ندنبا جوزف» توسط که طرح انت. گردندمی اقطا خودمختاری

 اسات، 2443 ساا  در کشور انت اشغا  از ناشی هایبحران از رفتبرتن برای پیشنهادی

 ماورد نی  متحد انالات غیرامنیتی نهادهای در حتی منطقه در طلبیتج نه که دهدمی نشان

 تج ناه ناافتت اهمیات نشاانار سانا، در طارح انات تصاونب .اسات گرفته قرار پذنرش

 ت اسات جااری قارن آغاازنت هایسا  طی آمرنکانی هایمقام ناا  در منطقه ایکشوره

 برخاوردار دتچنادان حساسایتی از رابطه انت در موجود اسناد مجموقه تا شودمی باقث

 شاما  ت آسایا غارب منطقاه تج ناه برای «لوئیس برنارد» طرح اسناد انت ازجمله. شوند

 هاایما  در کاه اسات قارار انات از ماجرا .است شد  میتنظ 1334 دهه در که آفرنقاست



 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 0441 تابستان، 11 شمار  ،پنجمسا   راهبردی، محیط فصلنامة / 14

 

 ضارترت از آمرنکاا ملی امنیت تقت مشاتر «برژننسکی» انران، قلیه قراق جنگ آغازنت

 دفاای تزارت دساتور به همچنیت ت آن دنبا  به ت داد خبر «پیکو سانکس» قرارداد اصلاح

 قانونی تحدت بردن تبی از دربار  خود مشهور طرح تا شد مأمور «لوئیس برنارد» آمرنکا،

 هار بارای گردناد، موظ  میان انت در. کند تضع را قربی ت اسلامی کشورهای مجموقه

 طارح، انات. کناد تنظایم را مشخصی ت مج ا طرح قربی ت اسلامی کشورهای انت از نک

 پاکساتان، افغانساتان، ترکیاه، اناران، سودان، مصر، لبنان، سورنه، قراق، چون کشورهانی

 برنارد .گرفتیبرم در را آفرنقا شما  ت فارسخلی  حوز  کشورهای ت سعودی قربستان

 طارح مورد در اترنش در بیلدربرگ اقضای 1313 سا  نشست در بار اتلیت برای لوئیس

 باه انران ازجمله آسیا غرب کشورهای تج نه شامل که را خود طرح ات. گفت سخت خود

 در کنند شارکت سیاسای ت صاادیاقت ساران بارای بود، مدنرنت قابل کوچک کشورهای

 ناژادی زبانی، هایبنیان اساس بر آسیا غرب کشورهای طرح انت در. کرد ارائه بیلدربرگ

 قاومی هایشاورش از باناد انالایس طارح انات اسااس بر .شوندمی پار تکه ایمنطقه ت

 در اهاقلوی اناران، در کردهاا ت هااتر  هاا،بلوچ لبناان، در هادرتزی مانند هانیاقلیت

 کشاورهای در قارب قبانال ساودان، در ماذهبی هایفرقاه اتیاوپی، در قیسونان سورنه،

 منطقاه کاردن تکاهتکه طارح انت هدف. کند حمانت... ت ترکیه در کردها قربی، مختل 

 باا رقابات حاا  در ضاعی  ت کوچک کشورهای از یکنیموزا به آن تبدنل ت آسیا غرب

 .شاود تضاعی  فعلای هایپادشااهی ت هاهوریجم قدرت طرنق انت از تا است نکدنار

 منتشار «خاترمیاناه بازاندنشای» قنوان با افرز فارنت در را ایمقاله همچنیت لوئیس برنارد

 هاا،ن ای از آکناد  مرجای ت هارج باه» آن تبادنل ت منطقاه انات تج ناه ظرفیت ات. کرد

 کناار  1333 سا  در .کرد بینیپیش را «جنگ حا  در قبانل ت مناطق ها،فرقه ها،دشمنی

 دساتور ت کارد تصونب را ات طرح لوئیس برنارد حضور با نشستی برگ اری با نی  آمرنکا

 از بعاد .شاود گنجاناد  آنناد  هایسا  برای آمرنکا استراتژنک سیاست در طرح انت داد

 کارد، ارائه ت طراحی را آسیا غرب کشورهای تفکیک ت تج نه کلیات لوئیس برنارد اننکه

 تج ناه جغرافیاای نقشاه تاا شاد آن مسئو  آمرنکا ارتش بازنشسته سرهنگ پیترز، رال 
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 ت ساورنه کشاورهای پیتارز، شاد ترسایم نقشه طبق. کند ترسیم را منطقه انت کشورهای

 ت مصار کشور، شش به آفرنقا شما  کشورهای کشور، هشت به لبنان کشور، سه به قراق

 ت کشاور 14 باه مجماوی در افغانساتان ت پاکساتان ت اناران مجا ا، کشاور ناه به سودان

 طباق نیا  فلساطیت. شادندمی تج نه کشور سه به نی  فارسخلی  حوز  قربی کشورهای

 کشورهای ت شدمی محو جغرافیانی نقشه رتی از همیشه برای صهیونیستی رژنم خواسته

  .(Kurt, 2014: 15)شدند می دچار فلسطیت کشور سرنوشت به نی  نمت ت اردن

رت هرچند که آمرنکا تمام سعی ت تلاش خود را کارد  باود تاا بتواناد کشاورهانی تازان

ازجمله )سورنه، قراق، نمت، لبنان، افغانستان، پاکستان ت انران( را تج ناه ت هرکادام را باه 

های شاوم اما جمهوری اسلامی انران چون سدی در برابر سیاسات؛ چند کشور تج نه نماند

را تا به حا  مهار کرد  است. انران توانسات بار نااامنی  هاآنضربات آمرنکا انستاد  ت تمام 

قراق ت سورنه پانان دهد ت مانع از تج نه قراق توسط کردها شود، امنیت را به قطر ت نمات 

را مورد حمانت خود قرار داد ت همچنیت تعدادی از کشورهای آفرنقاانی را  هاآنبخشید ت 

های هاای شاوم سیاساتکشورهانی کاه از ناملاانمتی امنیت بخشید تلی هرچند باز هستند

قنوان ت امیادتارنم کاه کشاور اناران باه دنابریماجهانی در فقر ت ناقدالتی ت ناامنی به سر 

ن دنک امنیت را باه منطقاه ت جهاان بازگرداناد ت زمیناه  ایآنند ای بتواند در قدرت منطقه

 صلح جهانی را فراهم آترد. 

 در مسالح نیرتهای مجله در که شد  طراحی پیترز رال  را ژن توسط: (1شکل شمار  )

 ماذاهب ت هااقومیت اساس بر اینقشه چنیت که بود معتقد تی رسید؛ چاپ به 2441 ژتئت

 .دهد کاهش را هاتنش تواندمی
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 (Kurt,2014: 15)ها و مذاهب شده ژنرال رالف پیترز بر اساس قومیت(: نقشه طراحی1شکل )

 

 ی انقلابهاويژگی. 1-1

هاانی را برشامرد کاه آن را از توان تنژگیهای فوق، برای انقلاب میبا توجه به تعرن 

 : اند ازها قبارتسانر تحولات سیاسی اجتماقی جدا سازد. آن تنژگی

های انقلاب، مردمی بودن آن است. در انقلاب ناک بسای  ترنت تنژگینکی از مهم .1

که از همه طبقات ت اقشار در آن حضور  گیردای شکل میسیاسی ت مشارکت تود 

 دارند.

انقلاب با خشونت همرا  است ت انت خشونت در انقلاب دتجانبه اسات. باه انات  .2

شاود ت ناه معنا که در منازقه انقلاب نه حکومت بدتن مقاتمت تسلیم انقلابیون می

 کنند.انقلابیون در صورت ل تم از اقما  خشونت پرهی  می



 13 / تبییت نقش ت جاناا  جمهوری اسلامی انران در امنیت منطقه غرب آسیا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 

گیری آن طولاانی از زماان شارتی هانی است ت رتناد شاکلتقوی آن سرنع ت ناگ .3

انقلابی ت سرناونی نظام پیشیت ت جاانا ننی نظاام جدناد  نهضت ت تحقق شرانط

 کشد.مدت زنادی طو  می

جانبه ت بنیادی است ت همه شئون جامعه تحت تاأثیر در انقلاب تغییر ت تحو  همه .0

شاوند؛ هاای پیشایت میارزشهای جدند جانا نت گیرند ت ارزشانقلاب قرار می

هاای رت همه ارزشدنار انقلاب تغییر نظام است نه تغییر در نظام ت ازانتقبارتبه

 دهد.مسلط ت ساختار اجتماقی ت سیستم سیاسی حاکم را تغییر می

ای اساات؛ بنااابرانت مسااتل م نااوقی تااود  مشااارکتکااه انقلاااب نااک ازآنجانی .1

باشد. اندئولوژی به منازقاه بسی  مردم می دهی، رهبری ت اندئولوژی برایسازمان

ای انتقاا  معناای بخشد ت کار اساسی آن در چنیت منازقاهانقلابی جهت ت معنا می

 هاای انقلاابیباشاد. انادئولوژیها مایهای مختل  برای بسی  آنمشتر  به گرت 

دانند ت همایت تصاور باه فعالیات انقلاابیون طور مطلق بر حق میاصو  خود را به

بخشد. نقش رهبری در انقلاب در زمیناه بسای  سیاسای قیت ت قطعیت لازم را مین

دهند کاه ای رهبران مسائلی را مورد تأکید قرار میکند. در چنیت زمینهمعنا پیدا می

 ها ت طبقات گوناگون جامعه مشتر  هستند.در میان گرت 

 

 بازتاب و ثمرات جهانی انقلاب اسلامی. 1-0

ترنت رخدادهای اجتماقی در قارن بیساتم اسات. در ران نکی از ب رگانقلاب اسلامی ان

هاا جهانی که تغیر ت تحولات مستمر، مرزهای طبیعی جوامع را درنوردند  ت سرنوشت ملت

هاای سیاسای تنها نهادهاا ت نظامای با انت گستردگی ت قظمت ناههم پیوند زد ، پدند را به

وشت تارنخی آنان را در مسیر تغییارات بنیاادنت رنخته ت سرن نک ملت ت نک قوم را درهم

هانی را در سامت ت های آن بسی فراتر از نک کشور رفته ت ملتقرار داد  است، بلکه دامنه

هااای سیاساای ت سااونی تاااز  ت دنیااانی نااو بااه جرنااان انداختااه اساات. تمااامی تئوری

موجاود در  ها ت اح اب سیاسایها ت گرت های شرق ت غرب ت حتی نهضتگذاریسیاست
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کل منطقه آسیا ت خاترمیانه را به چالشی جدند فراخواند  ت انت تأثیرات حتی تا قلب ارتپاا 

 رت شناخت درست انت پدند  ت می ان تأثیرات آن در گستر ت آمرنکا پیش رفته است. ازانت

توان گفت بازتاب ت ثمرات انات بنابرانت می؛ شدت لازم ت ضرتری استهای جهانی بهنظام

حدی بود  است که توانسته امنیات نقلاب ت در پی آن قدرت نافتت آن در منطقه ت جهان بها

هااای ب رگاای ازجملااه نااابودی ت بااه هلاکاات رساااندن را بااه منطقااه بازگردانااد ت موفقیت

 بینصاهای ترترنستی داقش را در منطقه داشته باشد ت ثمرات انات انقلااب هام گرتهک

 سانر کشورهای منطقه شد  باشد.

 

 ی و امنیت منطقهابيقدرتنقش جمهوری اسلامی ايران در . 1-1

به دنبا  انقلاب انران شیعیان در کشورهای مختل  با احساس هونت ت خودباتری به 

تادرن  سمت تشکیلاتی شدن ت تأسیس اح اب گوناگون حرکت کردند ت به دنباا  آن به

ن( تارد شااد ، اثرگااذار هااای ماادنرنتی کورهانشااان )دتلاات، پارلماااتوانسااتند در نظام

توان تأثیر انقلاب انران را در رتندادهای قنوان نمونه میبه .(111: 1333 نیا،)احمدی ت حافظباشند

ی پس هابحراناخیر قراق مشاهد  کرد؛ سرناونی صدام ت نقش تأثیرگذار شیعیان بر کنتر  

همیات خاود در از آن موجب انجاد ت گسترش نوقی خودآگاهی ت خودباتری ت توجه به ا

ی که در حا  حاضر شایعیان در کلیاه اگونهبه. (111: 1333 )تلاشان،معادلات سیاسی شد  است 

کادام ت در هی  اندداد نهادهای سیاسی جدند التأسیس جاناا  مناسبی را به خود اختصا  

خای . در بر(123 :)همااننیست رنپذامکانسازی از نهادهای اساسی، بدتن نظر شیعیان، تصمیم

در  هااه ار  اکنونهماز کشورهای دنار چون افغانستان ت پاکستان نی  انت امر صادق است؛ 

طورکلی منطقاه ت صورت نکی از بازناران قمد  صحنه سیاسی انت کشور ت بهافغانستان به

نیرتی محر  انات تحاو  باه شامار  هاه ار بودن  مذهبعهیشحتی جهان درآمد  است ت 

. در پاکستان نی  گرچه شیعیان در میان اکثرنت سنی، اقلیت باه شامار (34: 1334 )توا ، رتدیم

اند. در حاا  حاضار افساران ت رتند اما از نظر سیاسی از موقعیت خوبی برخوردار بود می

اند ت در مجلس سنا ت ملی نی  حضاور های زنادی از شیعیان در ارتش مشغو  خدمتژنرا 
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در پی قدرت گرفتت شیعیان در ساختار سیاسی کشاورهای خاود، . (112: 1331نیا،)فاضلیدارند 

ای کاه در انات دتر  پاناانی گونهاند، بهالمللی نی  پرداختهها به انفای نقش در قرصه بیتآن

قرن بیستم، تشیع دست کم از نظر افکار قمومی کشورهای غربی شبح هولناکی شد  اسات 

المللای ت جهاان باازناران اصالی در جامعاه بیتصورت نکی از ؛ چراکه به(112: 1334 )توا ،

ت منشأ بسیاری از تحولات سیاسی ت اجتماقی در کشورهای جهان باود   (131 :)هماندرآمد  

سا انی داشاته اسات؛ است که انت امر در اف انش قدرت شیعیان در منطقه ت جهان تأثیر باه

های سیاسی ت تحولاات ر بازیتوانند شیعیان را دهای جهانی دنار نمیای که قدرتگونهبه

 الملل جلوگیری کنند.ها در رتابط بیتجهانی نادند  بایرند ت از بازناری آن

هاا ت های دتر  جنگ سرد ت نفای سالطه آنموضع انقلاب اسلامی در رتابط با ابرقدرت

ی کلاسایک، باقاث ترتد نیارتی ساومی در هااردتگا پرهی  از فرت رفتت در قالب نکی از 

ی برخوردار بود ت ننآفرتحو المللی گردند. نیرتنی که از پتانسیل بالا برای تابط بیتصحنه ر

ای ت... های منطقه، کنفرانس اسلامی، اتحادنهغیرمتعهدهابرقکس نیرتهای سوم نظیر جنبش 

المللی نیرتی جدند با پتانسیل بالا ت موضعی تهاجمی نسبت به نظام موجود تارد قرصه بیت

رغم قرار داشتت در شرانط ناتوازنی قدرت نسبت به دت . انت نیرت به(30: 1313نیاا،)حافظگردند 

المللای را تحات الشاعای قارار ابرقدرت سنتی؛ نعنی آمرنکا ت شورتی، توانست رتابط بیت

های دتگانه را دچاار ت لا   نماناد ت سونه موجود در اردتگا داد  ت رتابط متقابل ت نا نک

ها کناد ت رتحیاه تر را تادار به جدانی از اردتگا اتخا  مواضع مستقل های متمانل بهدتلت

. انقلااب اسالامی (3: 1313)فوکو،ها تقونت کند اقتراض نسبت به نظام سلطه دتقطبی را در آن

انران ماهیت ت رسالتی فراملی دارد. انقلاب فراملی برخلااف انقلااب ملای، دارای اهاداف ت 

ی که معطوف باه آماج. آما  ت رتدیمز مرزهای جغرافیانی انران نی است که فراتر اهاآرمان

رت، انقلااب اسالامی اناران های دنار در جوامع دتر ت ن دنک اسات. ازاناتت ملت هاانسان

فراتر از تغییر ت تحو  ساختاری ت هنجاری در جامعه ت ملت انران درصدد انجااد تغییارات 

اجتمااقی  –بر اسااس نظام ت امنیات سیاسای  هات تحولات بنیادی در دنار جوامع ت ملت

هاای تأثیرگاذار انقلااب اسالامی ازجمله تنژگی. (131: 1333)دهقانی فیرتزآبادی،اسلامی است 
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ی اسالامی در سراسار جهاان هاشاهناندبرای غرب ت حتی جهان اسلام، احیای افکار ت 

اسلامی، القای تفکار ی هایآگاه ها تترنت تأثیر انقلاب اسلامی بر احیای ارزشبود. مهم

زقم بسیاری در صفحات کهت تارنخ فرتوت شاد  ت از اسلام سیاسی بود. اسلامی که به

ای قدرتمند ت اماواجی فراتار از مرزهاای ملای ا هان رخت بر بسته بود، اننک با هسته

بازگشته ت به جرنان افتاد  بود. در تاقع پیرتزی انقلااب اسالامی نشاان داد کاه ادناان 

تنها به پانان را  نرسید  است دنت اسلام با گذشت زمان ت توسعه مدرنی اسیون نهتنژ  به

ترنت را  نجات بشرنت از ظلم ت بیدادگری احیا شد  ت دنیای قنوان مهمبلکه دتبار  به

ای از معنونات ت اقتقاادات ماذهبی گرن  را متوق  ساخته ت درنچهگرای معنونتمادی

های اساتعمارگر گشاود  اسات انی بشرنت از قید قدرترا در راستای رستااری ت ره

 نابیقادرت ت اناران اسالامی انقلااب المللیبیت در نهانت اننکه تأثیرات. (13: 1311 )محمدی،

فاارس ای شد تا شیعیانی که در کشاورهای حاشایه خلی المللی، زمینهبیت سطح در شیعیان

را تشاکیل  نانینشاخیشعیات آن کاه اقلیات جمتحت حاکمیت امرای سنی بودناد، درحالی

کسب هونت مجادد، قادرت ت اجارای اقماا   درصددبا احساس قدرت ت غرتر  دادندیم

تنها مذهبی بود  ت قدم رضانت خود را نسبت به حکام ارتجاقی برتز دهند. در انت امار ناه

هاا تجاود فارس بلکه تمام کشورهای جهان که اقلیتی شایعه در آنکشورهای حاشیه خلی 

هاای شایعه ت سانی از مصار همچاون اخاوان شت احساس قدرت نمودند. همانند گرت دا

المسلمیت ت جهاد اسلامی تا جنبش مسلمانان مجاهد ت ح ب اسالامی در ماال ی، الهاماات 

مد  شماتیکی از تأثیر انقلاب اسالامی : (1زنادی از انقلاب اسلامی گرفتند. در شکل شمار  )

المللی را بیاان گیری تحولات بیتشکل ی منطقه غرب آسیا تنابی کشورهابر امنیت ت قدرت

 نمانیم.می

 

 

 

 
 ایران

 انقلاب اسلامی ایران
یابی شيعيان در قدرت

 المللروابط بين

 ایجاد امنيت در منطقه

 آفرینینقش
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 )مأخذ: ناارندگان(يابی و امنیت منطقه (: نقش انقلاب اسلامی در قدرت2شکل شماره )

 

 

 یريگجهينت. 6

هاا آن ت مخالفانحتی دشمنان  بلکه انقلاب اسلامی، فتاانیت ش مندانقلاقهتنها امرتز  نه

تنها در تاارنخ تحولاات معترف هستند که پیرتزی انقلاب اسلامی در انران نقطاه قطفای ناه

 ریتاأثی جهان بشرنت بود  است. البته می ان ت حتانران، بلکه جهان اسلام  اجتماقی سیاسی،

ت بازتاب انقلاب اسلامی بر همه جوامع اسلامی نکسان نبود ، به دلیل آنکه انقلااب بار پاناه 

به پیرتزی رسید  است لذا بار شایعیان جهاان تاأثیر  )ی(یم دنت اسلام ت مکتب اهل بیتتعال

تأثیر ت بازتاب انقلاب اسالامی اناران : توان گفترت به جر ت میبیشتری داشته است. ازانت

حا ب »های اسلامی شیعه مانناد گرت  در میان شیعیان لبنان بیش از دنار جوامع بود  است.
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جنبش امل اسلامی تحات تاأثیر مساتقیم انقلااب اسالامی اناران رشاد  ت «امل» جنبش« الله

؛ خصاو  ماردم لبناان را بیادار کارداند. چراکه انقلاب اسلامی انران مردم جهان را بهکرد 

های تأثیرگذار انقلاب اسلامی برای غارب ت حتای توان گفت که ازجمله تنژگیبنابرانت، می

ترنت تأثیر انقلااب های اسلامی در سراسر جهان بود. مهمجهان اسلام، احیای افکار ت اندنشه

های اسلامی، القای تفکر اسلام سیاسی باود. اسالامی کاه آگاهی ها تاسلامی بر احیای ارزش

زقم بسیاری در صفحات کهت تارنخ فرتوت شد  ت از ا هان رخت بر بسته بود، اننک باا به

ی بازگشته ت به جرنان افتاد  باود. در تاقاع ای قدرتمند ت امواجی فراتر از مرزهای ملهسته

تنژ  دنات اسالام باا گذشات زماان ت توساعه پیرتزی انقلاب اسلامی نشان داد که ادنان باه

تارنت را  نجاات قنوان مهمتنها به پانان را  نرساید  اسات بلکاه دتباار  باهمدرنی اسیون نه

گرن  را متوق  سااخته ت ونتگرای معنبشرنت از ظلم ت بیدادگری احیا شد  ت دنیای مادی

ای از معنونات ت اقتقادات مذهبی را در راستای رستااری ت رهاانی بشارنت از قیاد درنچه

های استعمارگر گشود  است. بر انت مبنا جمهوری انران توانست باا تقونات رتحیاه قدرت

ب انقلابی ت مقاتمت در کشورهای منطقه، همارانی ت اتحاد را بایت کشاورهای منطقاه غار

توان گفت که می آسیا تا حدتدی انجاد کند ت امنیت را به انت منطقه هدنه دهد ت به جر ت

باشاد ت ساانر کشاورها ازجملاه انقلاب اسلامی تنها کشور تأثیرگذار بار امنیات منطقاه می

قربستان، ترکیه ت پاکستان سعی در ناامنی منطقه به نفع خود ت در تعارض با انقلاب اسلامی 

بینیم رتحیاه مقاتمات، انثاار ت فاداکاری در ساربازان مقاتمات همچنان کاه مای اما؛ دارند

اند کشورهای سورنه ت قراق را پس از جمهوری اسلامی انران به حدی بالا است که توانسته

چند سا  از هرگونه گرتهک ترترنستی داقش خالی نمانند ت دتبار  امنیت ت شادی را باه 

توان نقش ت جاناا  جمهوری اسلامی اناران را در رانت نمیبناب؛ مردم انت کشور هدنه دهند

قنوان ناک توجه بود، زنرا کاه اگار قادرت اناران باهامنیت منطقه نادند  گرفت ت به آن بی

ای نبود، شااند تماامی کشاورهای غارب آسایا تااکنون تج ناه ت فرتپاشاید  بازنار منطقه

 شدند.می

 ومآخذ منابع فهرست
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