
 

 

 1402دهم، شماره اول،  هار سال نوزفصلنامه ژئوپليتيک ت  

 269 -306صص
 

 ين: از نفريردولتيغ يخارج ياستو س يرانا يخيتار يکاستراتژ ييتنها

 يتيکيتا مخمصه ژئوپل ياجغراف
 

 .يران، ات ران، دانشياه ت ران ياسيالملل، دانشکده حقوق و علوم س ينگروه روابط ب ياراسکاد - نژاددکتر آرش رئيسي
 

 
 

 19/01/1401تاريخ پذيرش:                                   24/07/1400تاريخ دريافم: 

DOR:20.1001.1.17354331.1402.19.69.10.1 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 چكيده
چه "کشور است.  ينا يژهو يخو تار يابا کاوش جغراف يرانا يردولتيغ يخارج ياستس هاييشهبه دنبال ر رويانوشته پ

نوشته  يو محور يادينپرسا بن ينا "است؟ يرانا يردولتيغ يخارج ياستبرسازنده س يو با چه سازوکار يعوامل

 ياندر منطقه را نما يردولتيغ يهابا گروه يرانا راتژيکاست يوندهاياز ژرفا و دامنه پ يليتحل يکه خوانش روستياپ

 يخيتار يو ناامن ياييجغراف ينرنوشته با برجسته ساختن نف ،يتيکيژئوپل ياستراتژ ينروشن ساختن ا ي. براسازديم

 يريند يوندپ به نوشته ،يچهدر ينپردازد. از ايم "يرانا يخيتار يکاستراتژ ييتنها" ياديمفهوم بن يمبه تشر يرانا يوستهپ

را بر  يخيتار يکاستراتژ ييتنها ينچن يوستهپ يراشاره دارد. در ادامه، تأث يرانا  يتيکبا ژئوپل يخيتار يکاستراتژ ييتنها

که گرچه  کندمي استدالل نوشته ،دهد. سرانجامينشان م يرانا يامهار دشمنان منطقه يبرا يدولتيرغ يخارج ياستس

مخمصه " يکشده است، اما کشور را در  يرانا يمل يتو امن يکپارچگيحفظ  اعثب يردولتيغ يخارج ياستس

 .مداوم به دام انداخته است "يتيکيژئوپل

 همتافته ،ژئوپليتيک مخمصه ،يتيکيژئوپل استراتژي، يردولتيغ يخارج سياست، يکاستراتژ ييتنها کليدي: هايهواژ

 يتدافع-تهاجمي

 

 

 

 

 

                                                           

ت ادار مکاتبنويسنده عهده                                            E-mail: arash.reisinezhad@ut.ac.ir 

 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17354331.1402.19.69.10.1


270  1402 بهار، اولم، شماره فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال نوزده ____________________________

 .مقدمه1

در کنار موقعيت  ،نظامي منطقه-هاي غيردولتي سياسيروابط ايران با گروهي ژرفا و گستره

هاي گذشته موجد برآمدن نوشتههاي ژئواستراتژيک ايران و روابط خصمانه آمريکا با آن در دهه

و روابط استراتژيک هاي موجود درباره زيادي در مورد سياست خارجي ايران گشته است. نوشته

 بندي کرد. دسته نخستدسته گروه توان در سهرا مي نظامي-دولتي سياسيهاي غيرايران با گروه

مستقيم و سطحي اي غيرگونه کند و تنها بهنظامي در خاورميانه تمرکز مي-هاي سياسيبر گروه

دهد. هدف اصلي اين دسته از نوشتارها نشان دادن روابط آنان با ايران را مورد بررسي قرار مي

فرايندهاي  ،هاي دروني بر سر قدرتکشمکا ،هاي سياسي اقتصاديبافتارهاي و زمينه

,2010Azani; )استهاي غيردولتي هاي نهادي پنهان در هر کدام از گروهگيري و چيدمانتصميم

2010Edwards and Farrell,-; Milton2015; Levitt,2011Alagha, .) دسته دوم دربردارنده

 اي ويژه در مورد روابط ايران با آمريکاستنوشتارهايي در مورد سياست خارجي ايران و به گونه

(; 1989Bill,; 2007; Parsi,2004; Ramazani,2010; Ramazani,2010Moghaddam, -Adib

1997; Ehteshami,2005; Pollack,2008Beeman,.) هاي به اصطالح سومين دسته گروه

 ندولتي را همچوهاي غيربدين ترتيب روابط ايران با گروه تروريستي را مورد بررسي قرار داده و

تر آن که روابط همم .(,shay,2007Gold and Diker ;2005)کنندروابطي تروريستي قلمداد مي

دولتي را به مثابه سرچشمه ناپايداري در خاورميانه معرفي کرده و بر گفتمان هاي غيرايران با گروه

 ،درباره سياست خارجي ايران هابيشتر اين نوشته ،با اين حالزنند. ايران هراسي دامن مي

بسياري از  توان دردو استدالل نهايي و بنيادين، و البته ضمني، را مي هاي خود را بر پايهتحليل

و خوانا  "خطر پارسي"اند: خوانا اي ايران بنا کردههاي حاضر درباره سياست منطقهنوشته

 .خطر شيعي"
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 روش پژوهش.2

هاي منظم و پيوستۀ روند به دگرگونياستوار است.  1رو بر روش روندپژوهيتحليل پژوها پيا

در ميانۀ  2توسط تئودور جي گوردنشود. اين روش نخستين بار ها در بستر زمان گفته ميداده

گيرد و منظور از در اين روش، روند تحت تأثير توالي رويدادها قرار مي 3بيان شد. 1990دهۀ 

گيري آينده نقا مهمي ايفا رويدادها نيز، رخدادهاي مهمي هستند که برآمدن آنها شايد در شکل

کند. بر اين اساس، روندها زنجيرۀ مستمر رويدادها هستند که هم وضعيت کنوني را مشخص 

روش تحليل تأثير روند برخالف  دهند.اي احتمالي آينده خبر ميهکنند و هم از موقعيتمي

سابقه در آينده و احتمال تغيير روندها بر پايۀ رويکردهاي صرف تاريخي، تأثير وقايع بي

هاي برخاسته بينيدهد و از سوي ديگر صرفاً بر پايۀ پياساز را مد نظر قرار ميرخدادهاي جريان

گيري تحليل روند، به داليل شکلدر اين ميان بنا نشده است. گران از نظريات شخصي تحليل

رو و سرانجام ها و تهديدهاي پيافرصت ،پيامدهاي روند ،هاي تأثيرگذارپيشران ،روند

ترين روش براي تجويزهاي سياستگذاري پردازد. روش مزبور متناسبهاي پيشنهادي ميسياست

پردازش و شناخت  ،هاي خامدهي دادهه جهتدر مورد راه ابريشم نوين است. روندپژوهي ب

هاي خام رخدادها هستند که سويۀ مقدماتي روندها ترين اين دادهروابط ميان آنها اشاره دارد. مهم

ها در بستر ه)تغييرات پيوسته و منظم دادد. جاي شگفتي نيست که مفهوم رونددهنرا نشان مي

معناي روند با ترتيب زماني رخدادها همبسته  يگراست. به بيان د هم تنيدهزمان( با رويداد در

اي روشن و با ترتيب زماني رخدادها بايد از الگوي آشکاري با رابطه ،حالخواهد بود. با اين

قابليت توجيه عِلّي و معلولي پيروي کند تا روند خوانده شود. از اين ديدگاه روندهاي تأثيرگذار 

اي از رخدادها و روابط علّيِ ميان آنان رتيب زماني دستهبر راه ابريشم نوين، به الگوي آهني ت

 اشاره دارد.

 

                                                           

1.Trend Impact Analysis  

2.Theodore Jay Gordon 

3.Gordon, T. (1994). Trend impact analysis. Futures Research Methodology, 1–21.  
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 چارچوب نظري.3

ليتيک استوار است. سطحي از ژئوپاي و سهحوزهشي سهرو بر خوانکتاب پيا پژوهاچارچوب 

ليتيک دربارۀ چگونگي تأثير يرات جغرافيا بر سياست است. ژئوپليتيک در پي تحليل تأثژئوپ

همچنين  1کند.ها و تالش براي سلطۀ جهاني بحث ميجغرافيايي بر روابط ميان دولتعوامل 

اي منطقه ،اي که سياست جهانيگونهالملل است، بهليتيک خوانا و کنا فضايي روابط بينژئوپ

جغرافيا و نظم سلطۀ جهاني  ،ليتيک قدرتژئوپ ،رواز اين 2ليتيک داشته باشند.و محلي بعد ژئوپ

هاي ها، خود نيز داراي جنبهاي از تهديدها و فرصتچنين مجموعهزند. را به هم پيوند مي

الدين مصباحي چارچوب نيرومندي سياسي، فرهنگي و اقتصادي است. از اين ديدگاه، نظريۀ محي

اي از گانهديدگاه سه کند. اين چارچوب،را براي تکامل و پويايي راه ابريشم نوين فراهم مي

ارائه « اجتماعي و اقتصادي -نظامي، هنجاري  -با سه ساختار متمايز سياسي »الملل را سيستم بين

دهد که ردپاي چنين چارچوبي از پيوند اين سه ساختار با عوامل جغرافيايي نشان مي 3دهد.مي

ليتيک، ژئوکالچر و ژئواکونومي و در سه سطم توان در سه حوزۀ ژئوپرا ميها و پيامدهاي ريشه

رو نقاِ ترتيب، چارچوب نظري پيابه اين يافت. "داخلي"و  "ايمنطقه"، "الملليبين"

گيران/ نخبگان/ نهادها( را هاي مهم تاريخي، نيروها )داخلي/ خارجي( و بازيگران )تصميمبزنگاه

 کنند.بازي ميدهد که نقشي کليدي نشان مي

 ّهاي پژوهشيافته.4

 استراتژي ژئوپليتيكي و سياست خارجي غيردولتي ايران .4-1

هاست. چنين هدف پاياني استراتژي ژئوپليتيکي افزايا امنيت ملي و دستيابي به منافع ملي کشور

اره انديشيدن استراتژي درب ،استراتژي به دو مفهوم استراتژي و ژئوپليتيک اشاره دارد. از يک سو

 درباره چگونگي کاربرد زور است.

                                                           

1.Foster, John B., The New Geopolitics of Empire, 57 Monthly Rev. 8 (2006), p.1. 

2.Ibid. p. 164. 
3.Mesbahi, Mohiaddin, Free and Confined: Iran and the International System. (Spring 2011). 

Iranian Review of Foreign Affairs, 5 (2): 9-34.  



  273 .........................يردولتيغ يخارج ياستو س يرانا يخيتار يکاستراتژ ييتنها  ________________

 

قدرت براي دستيابي به هدف بيشينه سياسي از آفرينا استراتژي هنر  ،به گفته توماس فريدمن

هداف سياسي را با استراتژي ا .(Freedman,1992)طريق کاربرد ابزار نظامي در دسترس است

محصول گفتگوي ميان سياست و  د؛گويکالين گري ميگونه که آن تند وهم ميابزار نظامي در

استراتژي اهداف سياسي را با ابزار نظامي  ،به بيان ديگر (.Gray,2004:169)قدرت نظامي است

تيک بر چگونگي تاثير فاکتورهاي جغرافيايي بر روابط يلژئوپ، سازد. از سوي ديگرسازگار مي

جغرافيا و ، کرده و بدين ترتيب ارتباط قدرتها و تالش براي سلطه جهاني تمرکز ميان دولت

الملل ژئوپليتيک خوانا و کنا فضايي روابط بين .(Foster,2006:1)دهدنظم جهاني را نشان مي

 :Gray,2004)داشته باشنداي و محلي بعد ژئوپليتيک منطقه ،اي که سياست جهانياست به گونه

زند. نکته سلطه جهاني را بهم با پيوند مي-نظمجغرافيا و ، ژئوپليتيک  قدرت ٬رواز اين (.164

زيکي با کشمکا بر سر قدرت آبشخور ژئوپليتيک  از طريق پيوند زدن جغرافياي في ،اينکه

 بخاالهامها نويدبخا و هاي استراتژيک نيز است. اين خواناخواناتصورات و 

در کند. مردان جهت افزايا قدرت و امنيت ملي فراهم مياي را براي دولتهاي ويژهاستراتژي

است. راتژيک با فاکتورهاي ژئوپليتيکي ترکيب ملزومات استاين ميان استراتژي ژئوپليتيکي 

توسط فاکتورهاي ژئوپليتيکي  ، سواي است که از يکيک استراتژي ويژهاستراتژي ژئوپليتيکي 

دهد. را براي دستيابي به اهداف سياسي شکل مي طرح هاي نظامي ،شود و از ديگرسوهدايت مي

ئوپليتيکي هم ژ استراتژي ،کتييلستراتژي و ژئوپگذشته از ريشه داشتن در مفاهيم ا ،به بيان ديگر

 کند.گذاري مياي را هدفژئوپليتيکي است و هم مکان جغرافيايي ويژه هايبرخاسته از خوانا

، اي را نشانه رود. از اين منظرکان جغرافيايي ويژهبايست ماستراتژي ژئوپليتيکي مي ،همچنين

جنگ سرد يک استراتژي هاي آغازين مطروحه توسط جورج کنان در سال "مهار"استراتژي 

با کاربرد ماهرانه و هوشيارانه نيروي متقابل "نيست چرا که استراتژي مهارِ شوروي ژئوپليتيکي 

هاي به مکان (Kennan,1947 )"در حال تغييرايي و سياسيِ مرتب در يک رشته از نقاط جغرافي

خود از استراتژي  'ندريمل'نيکوالس اسپايکمن با تئوري  ،کند. برعکسجغرافيايي ويژه اشاره نمي

هر کس که بر "اي اشاره دارد: هاي جغرافيايي ويژهکند چرا که به مکاندفاع ميژئوپليتيکي 

کس که بر اوراسيا فرمانروايي کند سرنوشت ريملند چيرگي يابد بر اوراسيا چيره است و هر 
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استراتژي ژئوپليتيکي   ،هاديگر استراتژي نچوهم (.Spykeman,1943 )"جهان را در دست دارد

 هاي جغرافيايي مشخص است. اين حضور معموالًنيازمند کاربرد ابزار نظامي و حضور در مکان

 اي از متحدين دولتي و غيردولتي است.  يرههاي نظامي و برپايي زنجتنيده با گشايا پايگاه درهم

اي است. پس از پيمانان غيردولتي منطقهاي از همايران درهم تنيده با شبکهاستراتژي ژئوپليتيکي 

يوندهاي استراتژيک ايران با پ، و اشغال عراق توسط آمريکا 2003فارس جنگ دوم خليج

، پادشاه اردن، ملک عبداهلل 2004در سال شيعه به سطحي رسيد که  هاي غيردولتي عمدتاًگروه

برانگيز را بيان داشت که هنوز بر دلِ ژئوپليتيک خاورميانه چيرگي دارد: هالل شيعي. عبارتي بحث

، اگر احزاب و سياستمداران حامي ايران بر حکومت نوپاي عراقي چيرگي يابند»وي ادعا کرد که 

، اي از ايران تا به عراقبردارنده گسترهدر هاي شيعي وها و حکومتي جنباهاللي تحت سلطه

تواند موازنه سنتي قدرت ميان دو فرقه اصلي اسالم را تغيير گيرد که ميسوريه و لبنان شکل مي

 Wright )«نمايد اي امريکا ايجادهاي منطقهپيمانهمهاي نويني را براي منافع و داده و چالا

and  Baker,2004.)  ابط استراتژيک هالل شيعي گرداگرد ستون رو ،بعراز نگاه رهبران سني

آنان ايدئولوژي انقالبي  ،تر اينکهاست. مهم هاي غيردولتي شيعه بنا گشتهميان ايران و گروه

، روبينند. از اينگيري هالل شيعي ميثابه مهم ترين پيشران در پسِ شکلشيعي را به م-اسالمي

شود. چنين نگاهي اما از ايران خوانده مي سرآغاز استراتژي ژئوپليتيکي 1357انقالب اسالمي 

 ،ژرفا ههاي اين استراتژي در زمانه پيا از انقالب اسالمي ناتوان است. گو اينکشناخت ريشه

در واقعيت اما پشتيباني ايران ، انقالبي متفاوت بودهگستره و گونه چنين پيوندهايي در ايران پيا

 1950هاي پاياني دهه ايران پهلوي در سال غاز شد.آ ي جنگ سرديردولتي در ميانههاي غاز گروه

عرب و مورد حمايت شوروي در عراق آغاز به پشتيباني از کردهاي عراقي براي مهار رژيم پان

در جنوب  ،به سرکردگي مال مصطفي بارزاني کرد. با رهسپاري امام موسي صدر از تهران به صور

ايران پهلوي کوشيد تا پيوندهايي استراتژيک با جامعه دورافتاده شيعيان لبنان برپا همزمان ، لبنان

گرچه اين بار با تاکيد بر ا جمهوري اسالمي ايران اين استراتژي را، سازد. نکته مهم اينکه

روابط استراتژيک ايران  ،ايدئولوژي انقالبي شيعي در چهار دهه گذشته بکار برده است. در واقع

سياست خارجي "درآمد اي عراق و شيعيان لبنان در دوران ميانه جنگ سرد پيابا کرده
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اي ويژه از سياست خارجي دولتي گونهنه بود. سياست خارجي غيردر خاورميا 1ايران "غيردولتي

نظامي —هاي سياسيها و جنبااست که به دنبال ايجاد روابط استراتژيک با گروه

کند که چگونه يک دولت روابط سياستي بدين امر اشاره مي. چنين (,Reisinezhad:32018)است

سازد خود را از سازوکارها و فرآيندهايي وراي سياست خارجي رسمي با يک گروه غيردولتي مي

. سياست خارجي غيردولتي ايران که براي مهار (,Reisinezhad:42018)کندو مديريت مي

نظامي در آسياي —هاي سياسيو جنبا هاگرفته بود بر رابطه با گروه اي شکلتهديدهاي منطقه

کنون بنيان استراتژي باختري استوار بوده است. اين سياست در ميانه جنگ سرد برپا شد و تا

دولتي ايران و پشتيباني آن تدوام سياست خارجي غير، روايران بوده است. هم از اينژئوپليتيکي 

دهنده اين امر است که ريشه اين نظامي منطقه براي بيا از شا دهه نشان-سياسيهاي از گروه

 بايد وراي ايدئولوژي اسالم انقالبي ديد.چنين پيوندهاي استراتژيک را مي

 هاي ژئوپليتيكي و تنهايي استراتژيک ايرانبنيان. 4-2

. است ايران "تاريخي اتژيکاستر تنهايي"پيشران بنيادين استراتژي ژئوپليتيکي ايران برخاسته از 

اشاره به واقعيتي  گشته بيان الدين مصباحيکه نخستين بار توسط محيمفهومي، استراتژيک تنهايي

اي به گونه از روي ناچاريايران چه آگاهانه و خودخواسته و چه ناخواسته و »است که در آن 

هاي استراتژيک و استراتژيک تنهاست و محروم از هر گونه اتحادهايي معنادار و متصل به قدرت

تنهايي استراتژيک به اين واقعيت تاريخي اشاره دارد که ايران در  (.Mesbahi,2011)«بزرگ

ي رقبا و هاهاي خود و همچنين پايداري در برابر استراتژياستراتژي پيشبرد و کاربرد، طراحي

 آن در که است وضعيتي به اشاره ايران استراتژيک تنهايي ،به بيان ديگر. دشمنان خود تنهاست

پيروزي انقالب اسالمي،  با که فقداني است؛ بزرگ قدرتي با طبيعي اتحادي گونه هر فاقد ايران

تشديد  پيا از عراق بيا گيري و در نهايت دفاعي خونين و طوالني در برابربحران گروگان

دفاع در برابر هجوم عراق بعث که از حمايت هر دو ابرقدرت آمريکا و شوروي و . گرديد

دهنده تنهايي نشان سرد جنگ دوران در استثنايي امري عنوان به د،شان برخوردار بومتحدين

اي و پشتيباني به بهانه برنامه هسته ميالدي نيز ايران 1990از دهه . استراتژيک فزاينده ايران بود
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هاي غيردولتي هدف تحريم هاي آمريکا بوده و با روي کار آمدن ترامپ در کاخ سفيد از گروه

 به دادن پاسخ در ايران تنهايي و سليماني سپهبد شهادت، در اين ميان. به باالترين سطم رسيد

 .جود در سياست خارجي ايران استواقعيت مو استراتژيک تنهايي که داد نشان دگربار آمريکا

الملل را با تکيه مصباحي به روشني درگيري و درهم تنيدگي ژرف جمهوري اسالمي در نظام بين

مختص  ويژگي استراتژيک تنهايي مفهوم ،با اين حال. کندمي بر مفهوم تنهايي استراتژيک دنبال

فرمانروايان . است پيا تشديد گشتهايران انقالبي نبوده گو اينکه در چهار دهه اخير بيا از 

قاجار در سده نوزدهم ميالدي بارها کوشيدند تا متحداني استراتژيک را براي مهار خطراتي عليه 

 سوي به رو گاه ،گاه چشم براه فرانسه در برابر روسيه بودند. يکپارچگي سرزميني ايران بيابند

و زماني ديگر  ،ياري روسيه در برابر بريتانيا زماني چشم انتظاري ،داشتند روسيه برابر در بريتانيا

هاي قجر تنها پس از دست دادن سرزمين. در آرزوي ياري آمريکا در برابر روسيه و بريتانيا بودند

خراسان و بلوچستان سرانجام دريافتند که ايران متحد  ،ميانه آسياي ،ايراني پهناور در قفقاز

 پيروي منطق اين از ،دودمان قاجار از نفرتا رغمليع ،شاه پهلوي نيزرضا. استراتژيک ندارد

. با آلمان نازي عليه روسيه و بريتانيا شد اما به زودي قرباني تالش غيرمستقيما در همدلي. کرد

 مرسوم نگاه برخالف. بود دريافته را ايران استراتژيک تنهايي غريزه يا و تجربه به شاه نيز خود

شده حمايت تضمين گاههيچ خود پادشاهي زمانه در شاه ،عروسکي آمريکايي نچوهم شاه به

هاي مسکو به ايران اياالت متحده از ايران را در صورت هجوم شوروي و يا يکي از هم پيمان

 باور داشت که پشتيباني آمريکا از ايران صادقانه و خالصانه نخواهد شاه کامالً. کرداحساس نمي

کننده يکپارچگي ملي ايران باشد تواند تضمينکشوري نميبود و در صورت حمله مستقيم، هيچ 

 1940 دهه هايسال واپسين در متحده اياالت سفير ،آن گونه که جورج آلن. مگر خود ايران

 هاشوروي با هرگز نجات ايران رايو ب ايران خاطر به آمريکا» :بود گفته جوان شاه به ميالدي

 5حتي توافقنامه دفاعي دوجانبه ايران و آمريکا در  (.Parsi,2007:25 )«شد نخواهد جنگ وارد

، 1959بغداد و نه وارث آن سنتو  1955نه پيمان . نيز از نگراني شاه نکاست 1959مارس 

شاه نگاه  1974در سفر به مسکو در نوامبر. نکردند هيچکدام تنهايي استراتژيک ايران را جبران

ها به خريد روزافزون کرده و در پاسخ به سوظن روس اي بيانهاي منطقهخود را به ناکارايي پيمان
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 خواهيدمي، مي خواهيد سوظن داشته باشيد»...  :ابزارهاي نظامي از سوي ايران به برژنف گفت

هيچ کس حق  .کنممي من بپرسيد که چرا کشور خود را قوي از نداريد حق ولي، باشيد نداشته

ميزان اسلحه و قدرتي که طرف . کند ر مداخلهندارد نسبت به اين مسائل در کار کشور ديگ

 ،خواهم توضيم بدهمکنم هم نميمي را کار اين چه براي. بس و دانممي خودم احتياج من است

هاي کنم و آن اين است که سازمانمي بازگو تجربه يک فقط. ندارد سوال حق من از کسي چون

در پهلوي گوش و همسايگي . کس نخوردند المللي نشان دادند که در هيچ موقعي به درد هيچبين

 چه جنگ قبرس ،دفعه دو يلئاسرا و اعراب جنگ چه ،است هاي مهمي افتادهخودمان اتفاق

 و خوردمي خورد که کس آن و زندمي زد که کس آن. نخورد کس هيچ درد به کسي ديديم

بخورم و زورم  کتکي فرض بر اگر و بخورم کتک کسي از ندارم ميل من جهت همين به! همين

در  (.Alam,1352/1973:249–50)«گذارم که به درد مهاجم بخوردنمي جاي بر مملکتي نرسد

اي آن در عراق هاي منطقهپيمانهم و شوروي از دو ابرقدرت يکي توسط ايران ،اوج جنگ سرد

پاکستان و محور  هاي نظاميدولت. بود شده عرب منطقه محاصرههاي پانو افغانستان و رژيم

کشور را فاقد هر  شاه که نبود شگفتي جاي. ناتوان هاي عربنشينثبات بوده و شيخترکيه نيز بي

 فعالً»به علم گفته بود . کردمي امنيتعدم احساس ،رواين از و ديدمي "طبيعي"گونه متحدي 

افغانستان  مشرق و عراق مغرب—طرف دو از گازانبر دوشاخه زيرا وضع ما بسيار خطرناک است

در محاسبات  (.Alam,1349–1351/1971–1972:259 )«است گرفته ميان در را ما—و بلوچستان

اي تنهايي استراتژيک ايران را هاي دفاعي منطقهشاه نه روابط با آمريکا و نه پيمان ژئوپليتيکي

دولتي را در غيردر چنين بزنگاه تاريخي بود که ايران پهلوي سياست خارجي . کردندجبران نمي

در جنوب لبنان برپا کرد تا تنهايي استراتژيک ايران و فقدان  رکمت حدودي تا کردستان عراق و

شاه دريافته بود که در صورت نبود . شده براي کشور را جبران کندمتحد استراتژيک تضمين

تان خوزس و اروند در را خود ارضي ادعاي شوروي و مصر کمک به عراق، چنين پيوندهايي

از  .کندفارس و يکپارچگي سرزميني آن را تهديد ميبخشد و منافع ايران در خليجعينيت مي

 و ملي امنيت از دفاع لبنان شيعيان و عراق کردهاي با استراتژيک پيوندهاي از شاه هدف رواين

 .کردن دشمن در وراي مرزهاي ايرانگيرسرزميني کشور بود از طريق درگيري و زمين يکپارچگي
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ايران که در ميانه جنگ سرد بنيان گذاشته سياست خارجي غيردولتي و استراتژي ژئوپليتيکي 

. "انقالب صدور" نام زير بار اين گرچها ،دشده بود از سوي رهبران ايران انقالبي نيز بکار برده ش

دفاع . ديد محاصره سرد جنگ قدرت ابر دو پيمانانهم ميان در را خود يکباره به انقالبي ايران

حتي پس . دالورانه ولي خونين در برابر عراق دگربار نشان داد که محاصرگي ايران پايدار است

براي بيا از چهار . هاي امريکا تنهايي استراتژيک ايران را دوچندان ساختاز جنگ نيز تحريم

ي نيز به سرعت جمهوري اسالم. است پيماني قابل اعتنا در مبارزه با آمريکا بودهدهه ايران فاقد هم

که ايران براي نگهداشت امنيت ملي و يکپارچگي سرزميني خود بايد  اي بس مهم رسيدبه نتيجه

 انقالبي ايران ،رواز اين. هاي غيردولتي سياسي و نظامي تکيه کندبر پيوندهاي استراتژيک با گروه

تنهايي استراتژيک خود  ساخته تا بر خود را بر پايه اين پيوندها استوار ژئوپليتيکي استراتژي

 تنهايي ايران غيردولتي خارجي سياست پسِ در بنيادين پيشران ،کوتاه اينکه. چيرگي يابد

 غيردولتي هايگروه با استراتژيک پيوندهاي بر تکيه، ديگر بيان به. است تاريخي استراتژيک

تنهايي استراتژيک براي جبران  کهبل "انقالب صدور" سياست از برخاسته نه سياسي و نظامي

 .ايران بوده است

دفاع از : اي و امنيت ملي ايران داشته استپيامدي ديرپا براي سياست منطقه تنهايي استراتژيک

 اين امر ريشه در اين منطق دارد که براي. امنيت ملي و يکپارچگي سرزميني وراي مرزهاي خود

. مرزي برابر خواهد بود با شکستکشوري که دچار تنهايي استراتژيک است دفاع در نقطه صفر 

 و خُردکننده شکست که است امر اين دهندهنشان ايران تاريخي استراتژيک تنهايي ،به بيان ديگر

 استراتژيک پيوندهاي ،در چنين شرايطي. بود پيامد دفاع در نقطه صفر مرزي خواهد ملي تحقير

نظاميان شيعه در دوران پهلوي و شبههاي کرد عراقي در دوران پيشمرگه—غيردولتي هايگروه با

به سخن . اي و جهاني استايران در مهار تهديدات منطقه دارايي استراتژيک—جمهوري اسالمي

 کشور مرزهاي وراي قدرت اعمال براي چشمگير تالشي منطقه در ايراني نيروهاي حضور ،ديگر

از شاه تا . است استراتژيک بودهجبران تنهايي  نآ از ترمهم و تهديدات بازدارندگي جهت

همسانِ برآمده از تنهايي استراتژيک تاريخي ايران  مشکالت با ايراني رهبران ،جمهوري اسالمي

 تنهايي گرااسالم و مذهبي چه و ناسيوناليست و سکوالر چه وراي ايدئولوژي آنان. اندروبرو شده
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 ژئوپليتيکي  استراتژي وربوده و از اينترين پيشران سياست خارجي ايران مهم تاريخي استراتژيک

هاي غيردولتي براي استراتژيک با گروه پيوندهاي گسترش و برپايي طريق از را همساني

 استراتژيک تنهايي کوتاه اينکه. نگهداشت امنيت ملي و يکپارچگي سرزميني ايران در پيا گرفتند

اي ايران از طريق سياست خارجي منطقه سياست دادن شکل براي پيشران ينتر مهم ايران تاريخي

 . غيردولتي و بنيان استراتژي ژئوپليتيکي  ايران بوده است

 شدگي نظاميفروپاشي سرزميني و محاصره. 4-3

ترين ملت تنهايي استراتژيک تاريخي ايران ريشه در عدم امنيت تاريخي ايران دارد. ايران ديرين

برخالف بسياري از کشورهاي امروزين از جمله همه کشورهاي همسايه هنوز زنده تاريخ است. 

تمدني کهنسال بوده است. تمدني با آگاهي تاريخي پيا از برآمدن -ايران ملت، و خاورميانه

مدرنيته و تکوين مفاهيم مدرن ملت. کشوري که برآمدن خود را در تاريخ با شاهنشاهي چند 

روست که هگل آغاز تاريخ را برپايي دولت شاهنشاهي ديني اعالن کرد. هم از اين—نيزبا

داند و ايرانيان را نخستين مردمان تاريخي هخامنشي بدست کوروش بزرگ مي

بياني کوتاه از تاريخ ديرين ايران نمايانگر الگويي پاياست  با اين حال .(Hegel,1837)شمردبرمي

 330است. از فروپاشي شاهنشاهي هخامنشيان در  تاريخي آن را شکل دادهکه تنهايي استراتژيک 

است.  در نوسان بوده "شدگي نظاميمحاصره"و  "اشغال"شت ايران ميان سرنو پيا از ميالد

اي هاي منطقهگرفتن موضع دفاعي شد. قدرتپيا ايران مجبور به در رپس از اين رخداد ويرانگ

ناپذير براي امنيت ملي و يکپارچگي سرزميني ايران بودند. ديدي پايانهاي بيابانگردان تهو يورش

به  ( که ايران را موقتا1747ً-1736)شاهگردد به دوران کوتاه نادريتنها استثنا در اين الگو بازم

ناپذير با هاي پايانجنگ ساله 2300در اين بازه  ،کرد. گذشته از اين اي تبديلهژمون منطقه

المللي از توان ايران کاسته و کشور را ناتوان در مهارِ تهديدات اي و بينبزرگ منطقههاي قدرت

 پيوسته همچنين فرمانروايان ايراني را دائماً شناخته ساخت. فشارهاي ژئوپليتيکينا خطرناکِ اکثراً

گرفتار دفاع از کشور در برابر مهاجمين بيروني کرد. جاي شگفتي نيست که قدرت مرکزي در 

ايران براي  ناپذير بود. کوتاه اينکهي پايانهاران همواره در معرض تهديدات دروني و شورشاي

 سده در محاصره و يا با اشغال نظامي ويرانگر و فروپاشي دروني روبرو بود.  22زماني بيا از 
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حضور خود را به عنوان قدرتي بزرگ در جهان باستان اعالن  اين نخستين دولت تاريخ ن،ايرا

گذارد و با تسخير  پيا از ميالد( را بنيان 330تا  550)نشاهنشاهي هخامنشيا . کوروش بزرگکرد

ليديه و بابل بر قلمرويي گسترده از دره فرغانه و رود سند در خاور تا نوار غزه و تنگه بسفر در 

ن را ليبي خاور و نوبيه را در شمال سودا ،مصر ،هکمبوجي، باختر فرمان راند. فرزند و جانشينا

ترين دولت تاريخ رساند که بر سه قاره تسخير کرد. داريوش بزرگ نيز قلمرو ايران را به گسترده

قلمرويي پهناور از بيابان ليبي و رودخانه دانوب در باختر تا  ؛راندآفريقا و اروپا فرمان مي، آسيا

براي بيا از دو سده  کشمير و فالت پامير در خاور. فرمانروايي ايران بر جهان باستان آن روزگار

گرفتن که مبتني بر در پيابل ،هاي سياسي استوار نبودهاي نظامي و کاميابيتنها بر پيروزي

فرهنگي بود که نخستين بار در منشور حقوق بشر کوروش بزرگ نمود -سياست مداراي ديني

ها پيا دهشمول از حقوق بشر سدرآمد نگاهي جهانفرهنگي پيا-يافته بود. چنين مداراي ديني

از دوران مدرن بود و مشروعيت و مقبوليت فرمانروايي طوالني ايرانيان را اعتبار 

شهرهاي يوناني تنها برخي از دولت. (,Briant,2007Kuhrt,; 1997Xenophon ;2002)بخشيد

تا  499)يونان-کشيدند. جنگ هاي ايرانمي را به چالا 1"صلم ايراني"آتن و اسپارت بودند که 

پي نظامي ايرانيان پايان داد. شاهنشاهان ايراني اما درهاي پيپيا از ميالد( به روند پيروزي 449

را  "تفرقه بينداز و فرمان بران"کشيده و سياست در پاسخ دست از رويارويي مستقيم نظامي

اسپارت عليه آتن پشتيباني ايران از ، پيا از ميالد( 431-479)برگزيدند. در ميانه جنگ پلوپونزي

ها از طريق استراتژي نيو گاه آتن عليه اسپارت استراتژي بازدارندگي کارايي عليه خطر يونا

صلحي که برتري  ؛انجاميد "صلم شاهانه"آتن و اسپارت بود که سرانجام به  "جانبهمهار دو"

,land, Hol; 1992Koch,; 1979Hinz)ايران را در درياي اژه و مديترانه به رسميت شناخت

هاي پياپي درون شاهنشاهي از تر از آن شورششهرهاي يوناني و مهمتمرکز بر دولت (.2005

که به ايران —مقدوني—ناشناخته و تازه برآمدهتوان ايران کاست. جاي شگفتي نبود که نيرويي 

 کرد. اين نخستين اشغال ويرانگرانه ايران بود.  يورش آورده و شاهنشاهي هخامنشي را منقرض

                                                           

1.Pax Persica 
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پيا  63تا  312)سلوکيان ،ايران براي بيا از يک سده زير سلطه اسکندر و جانشيانا در آسيا

)يکي از سه قوم خانداني از بزرگان پارتي (،BC-224 AD 247)از ميالد( بود. سرانجام اشکانيان

برهانند  مقدوني-ها( توانستند ايران را از يوغ سلطه يونانيبرسازنده ايرانيان در کنار مادها و پارس

 ,Sarkhosh Curtis and Stewart)هاي هندوکا فرمان راندندو بر قلمرويي از رود فرات تا کوه

ايران توسط امپراتوري روم در غرب و امپراتوري  براي نزديک به پنج سده با اين حال .(2007

ف بود. اين نخستين محاصره نظامي ايران در تاريخ بود. برخال کوشان در شرق محاصره شده

نيرومند براي رهبري منطقه برخوردار نبودند و  يارادههخامنشيان، اشکانيان هرگز از توان و 

و نشينان شرقي هاي مهارناپذير با کوچجنگ .(Farrokh,2007)توانايي تحميل آن را نداشتند

 ;Rae,2014; Sheldon,2010)داد کشور را در موقعيت دفاعي قرار هاي روميلژيون ويژهبه

2013Graham,). برده و کشور  توان ايران اشکاني را از ميان هاي ژئوپليتيکيقابتر ببدين ترتي

اي که سرانجام شاهنشاهي اشکانيان بدست هاي دروني قرار داد به گونهرا در معرض چالا

 شد. ها سرنگونشورش دروني پارس

دومين شاهنشاهي پارسي،  ميالدي( در طول 651- 224)اي ايران ساسانياست دفاعي منطقهسي

کرد تغيير رودان تا فرات و درياي سياه حکومت ميکه بر قلمرو وسيعي از کشمير و ميان

تر اي موفقگرچه پادشاهان ساساني در شکست تهديدهاي منطقه .(Daryaee,2014)نکرد

بيا از چهار اما آنان نيز مانند پيشينيان اشکاني خود براي ، (Elton,2018; Canepa,2010)بودند

ها و سپس خانات ترکان در هاي روم و سپس بيزانس در غرب و هونسده توسط امپراتوري

شدند. در اين دوره، محاصره نظامي ايران شديدتر شده بود چرا که در چندين  شرق محاصره

اندازي حمله همزمان به قلمرو ايران ها در راهمورد اتحادهايي استراتژيک بين بيزانس و ترک

هاي مداوم در جبهه شرقي و به ويژه جنگ. (Maksymiuk,2015; Dignas,2007)وجود داشت

 غربي نيروهاي نظامي ايران را تضعيف کرده و زمينه را براي نابودي دوم آن فراهم

براي دومين بار، نيرويي ناشناخته و تازه برآمده اعراب مسلمان ايران  .(Pourshariati,2017)کرد

 .کرد را فتم
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، ميالدي( 674-661)خلفاي اموي ميالدي( و به ويژه 661- 632)نتحت حکومت خلفاي راشدي

بر خالف پيام دين مبين —پي، اما ناموفق سلطه نژادپرست عربدرهاي پيايرانيان با خيزش

تا آن  .(,1975Zarrinkoub)را به چالا کشيدند—اسالم مبني بر برابري و برادري همه مسلمانان

ابومسلم امويان را سرنگون کرده و به ملقب  ،که سرانجام به رهبري بهزادان پسر ونداد هرمز

هاي محلي ميالدي جايگزين کردند. ايرانيان به آهستگي دولت 750شده را در سال عباسيان ايراني

ياي ميالدي اح 1040نشين در سال خود را تأسيس کردند. با اين حال، حمالت ترکمانان کوچ

، هاي غزنويکامل ايران را به تعويق انداخت اما قدرت و جذبه فرهنگ و تمدن ايران دودمان

سلجوقي و خوارزمشاهي را ايراني کرد. در پايان نيروهاي نظامي ناشناخته و تازه برآمده مغول 

—خان و تيمورلنگخان، هالکوبه رهبري چنگيز—و سپس تاتار در سه موج حمالت ويرانگر

تا اواخر  12هاي تاريک ميان اواسط سده اي که ايران در دهها به کلي نابود کردند به گونهکشور ر

 گرفتار شد. 15سده 

 1756- 1501)سرانجام در زمان شاهنشاهي صفويه پس از سه سده ويراني پايان ناپذير، ايران

شاه اسماعيل اول  .(,2008Newman,; 2010Streusand)ميالدي( ظهوري دوباره در جهان داشت

ميالدي( وحدت دوباره کشور را ايجاد کرده و بر قلمرويي پهناور از فرات و  1524 -1501)

ماورا قفقاز تا هندوکا و آموي فرمان راند. همچنين وي با رسميت بخشيدن به اسالم شيعه 

عي و ظهور کشوري شي دوازده امامي به عنوان مذهب رسمي، هويت ملي ايران را بازسازي کرد.

نيرومند در غرب آسيا براي ديگر جوامع شيعي در منطقه به ويژه شيعيان آناتولي پيامدهايي بزرگ 

هاي سني امپراتوري عثماني در غرب و خانات داشت. اين امر اما از سوي ديگر به اتحاد قدرت

چرا  ازبک در شرق عليه ايران صفوي شد. ايران دگربار محاصره شد اين بار اما بسيار شديدتر

 ,Fragner)بود نهشت شدهسني هم-که رقابت ژئوپليتيکي در آسياي بر رقابت ژئوکالچرال شيعي

سختي کشور را دوباره در موقعيت تدافعي قرار داده و باعث شد تا  چنين محاصره .(2005

هاي غربي و شرقي شوند و بدين هاي سني در جبههپادشاهان صفوي دائماً درگير نبرد با قدرت

داد. سرانجام، شاهنشاهي صفوي بدست  هاي داخلي قراريب کشور را مستعد شورشترت

  .(,2011Matthee)شورشيان ناشناخته و تازه برآمده سني أفغان در قندهار سرنگون شد
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 ميالدي( 1747- 1736)مرج افتاد تا آن گاه که نادرشاه براي تقريباً يک سده، ايران در دام هرج و

هاي سنيِ قدرت ،(Floor,2010y,Axworth ;2009)"فاتم آسيا"واپسين برخاست. نادر اين 

هاي نظامي ترکان عثماني و خانات ازبک را بارها قاطعانه درهم کوبيد. اوج لشکرکشي

بود. پس از فروپاشي د هلي، پايتخت امپراتوري مغوالن کبير هنناپذير نادر فتم دشکست

اي خود را دوباره بازيافت، ايران هژموني منطقه شاهنشاهي هخامنشي، اين تنها زماني بود که

اجار در اواخر ، تا زمان استقرار ق1747ژوئن  20هرچند که اين بار کوتاه بود. با ترور نادر در 

انروايي ه کوتاه فرمسده هجدهم، هرج و مرج در همه جاي ايران رواج يافت. يگانه استثنا دور

ه تنها براي دو دهه صلم را براي کشور به ارمغان ود کبميالدي(  1779- 1751)کريم خان زند

 آورد.

 تحقير ملي و تكاپو براي قوي شدن. 4-4

هاي غربي روسيه پس از ترور نادرشاه، محاصره ايران به آهستگي احيا شد. اين بار اما اين قدرت

دودمان قاجار، هاي آغازين فرمانروايي کردند. در سال تزاري و بريتانيا بودند که کشور را محاصره

ي از بندر آب گرم خود را به ان کمبود تاريخي در برخوردارها کوشيدند تا براي جبرروس

-هاي ايرانهاي تاريخي ايران در قفقاز را در جنگفارس برسانند. روسيه سرانجام سرزمينخليج

يشه ي همطلبي روسيه برارد. از آن زمان، توسعه( فتم ک1828 -1826و  1813- 1804)روسيه

بود و دفاع از اين  قاره هند را به پايان رسانيدهکابوس ايرانيان شد. همزمان، بريتانيا تسخير شبه

کرد. لندن کامالً از  گوهر مستعمرات امپراتوري بريتانيا، خط سير رابطه تهران و لندن را تعيين

ستان گذر فتم هندو بود که تنها مسير زميني براي اين واقعيت تاريخي و منطق جغرافيايي آگاه

نادر "کرد تا از ظهور رو، با وسواس در امور داخلي ايران مداخله مياز گردنه خيبر است، از اين

گرفت، که تهران هرات را از شورشيان افغان پسهنگاميکند. جاي تعجب نيست  جلوگيري "دوم

ستان به و غرب افغانبه جنوب ايران حمله کرده و ناصرالدين شاه را مجبور به واگذاري هرات 

تين برخورد ( کردند. در واقع، نخس1857)حمايت بريتانيا، در معاهده پاريسامارات کابلِ مورد 

 هاي تحقيرآميز به پايان رسيد.المللي سياست جهاني با شکستايران با سطم بين 
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پنهان بود، پي درهاي پيفراتر از ناتواني و ضعف آشکار ايران قجر، آنچه که در پسِ اين شکست

ميان روسيه تزاري و امپراتوري بريتانيا در اوراسيا در سده  1"بازي بزرگ"رقابت ژئوپليتيکي 

نوزدهم بود. در حالي که روسيه نگران گسترش نفوآ لندن در امارات افغانستان و آسياي ميانه 

ده از کمربند الحمايه در افغانستان و استفابود، بريتانيا نيز قصد داشت با ايجاد کشوري تحت

ژئواستراتژيک حائل ميان خانات خيوه در شرق تا امپراتوري عثماني در غرب، از پيشروي مسکو 

رو، تالش به آسياي جنوبي جلوگيري کند. در ميانه اين کمربند اما ايران جاي گرفته بود. از اين

را به جبهه اصلي انگليسي را تعيين کرده و ايران -براي کنترل ايران سير و سويه برخورد روسي

براي  .(,2012:61Becker,; 2004Ewans,; 132–1301983:Gebb-80)تبديل کرد "بازي بزرگ"

بازي بزرگ بر دربار ايران سنگيني کرد و بدتر آن که ضرباتي خردکننده بر يک سده، سايه 

محاصره کرد. فرمانروايان قجر که قلمرو خود را در  اي و داخلي ايران واردهاي منطقهسياست

ديدند براي جلوگيري از تجزيه کامل ايران کوشيدند تا با دادن امتيازات دو امپراطوري نيرومند مي

اي شکننده ولي درعين حال ننگين ميان اين دو قدرت اقتصادي و سياسي به مسکو و لندن موازنه

پهناور را در شمال هايي را دنبال کنند. بدين ترتيب تا پايان بازي بزرگ، ايران مجبور شد سرزمين

استقالل کامل  شرقي به بريتانيا دهد.شرقي قلمرو خود به روسيه و همچنين در شرق و جنوب

 هاي تاريخي خود از ميان رفته بود.ايران با از دست دادن متوالي سرزمين

در ميانه چنين روزهايي تاريک و شوم، ايران فاقد يک متحد استراتژيک در سياست خارجي 

بود. مسکو و لندن هرگز حضور قدرت سومي از جمله فرانسه و آمريکا را در امور  مستقل خود

بريتانيا و روسيه سرانجام توافق کردند که رقابت بازي بزرگ ميان  پذيرفتند. بدتر اينکهايران نمي

 (Siegel,2002; Sergeev,2013)1895در سال  "کميسيون مرزي پامير"هاي خود را با پروتکل

کنار گذاشته آن هم تنها براي  1907م قلمرو ايران به سه منطقه نفوآ در سال و سپس تقسي

 روسي ،آلمانيه بيان ديگر، مرکز اتحاد نوين ضدجلوگيري از خطر روزافزون امپراتوري آلمان. ب

اين تحوالت  .(Frankopan,2016)انگليسي نه در اروپاي شرقي و غربي بلکه در ايران بودو 

واقعيتي تلخي را دگربار به نخبگان ايراني نشان داد که موازنه شکننده ولي فاجعه بار ميان روسيه 
                                                           

1.The Great Game 
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ژه آنگاه که دشمنان ايران سوداي کنار گذاشتن و بريتانيا در دراز مدت موثر نخواهد بود به وي

 باشند. هاي ميان خود عليه ايران را داشتهرقابت

تحقيرآميز، به ويژه ترکمنچاي و پاريس، غرور ملي کشور را خرد کرده ها و معاهدات شکست

هاي بود. ناکامي در دفاع از کشور در برابر روسيه تزاري و امپراتوري بريتانيا و از دست دادن استان

احساس "شديدي براي کشوري با  1"سردرد ژئوپليتيکي"آن سوي ارس و هرات موجد برآمدن 

ساس عظمت ايران که ريشه در حافظه جمعي زنده ايرانيان از شکوه دار شد. احريشه 2"عظمت

هاي دروني برخاسته از مواجهه اي نيرومند را در آستانه دگرگونيگذشته کشورشان داشت انگيزه

داد. قشري از روشنفکران ايراني، تحت تأثير روشنگري اروپا، آغاز به جستجوي  با غرب شکل

پيا از اين، سه دور  .(Tabatabaie,2007)ر ملي برآمدندراهي براي رهايي کشور از تحقي

فته بود. با توجه به اينکه مقام و اميرکبير فرجامي نيک نيامئميرزا، قاپايين عباس به اصالحات باال

سازي گذشته نهد، اين روشنفکران با برجستهنظر در تاريخ بر حافظه جمعي ملي تاثير ميتجديد

ي مردمي را براي برپايي قدرت ملي در يک جامعه مدني خواستهشکوهمند ايران کوشيدند تا 

المللي را مهار کند. اين اي و بيندهند تا کشور بتواند تهديدات منطقه شده شکلتازه ساخته

ها باعث افزايا سربرآوردن احساسات ملي در ايران شده تا سرانجام به انقالب مشروطه تالش

ردرد ژئوپليتيک همراه با احساس عظمت ملي به فشار داخلي منتهي شد. به بيان ديگر، س 1906

 شدن کشو براي مهار تهديدات انجاميد. و انقالب آن هم به اميد قوي

هاي جهاني اول و دوم. گرچه ايران در گير ايران شد: جنگهاي بعدي گريبانبا اين حال، فاجعه

اين کشور به دليل موقعيت  طرفي خود را اعالم کرد، اماهاي مخرب بيهر دوي اين جنگ

ژئواستراتژيک و ميادين نفتي وسيع زير ضرب أمواج جنگ قرار گرفت. در جنگ جهاني اول، 

ايران به يک ميدان اصلي نبرد در آسيا تبديل شد که در آن روسيه تزاري و بريتانيا با ارتا 

ر، مشروعيت جنگيدند. ضعف مفرط حکومت و نابساماني کشوعثماني و ستون پنجم آلمان مي

خاندان قاجار را متزلزل کرده و زمينه را براي برآمدن رضاخان فراهم آورد. وي دودمان قاجار را 

                                                           

1.Geopolitical Headache 
2.Sense of Greatness 
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برانداخت و با ناميدن خود به عنوان شاه پهلوي کشور را متحد و امنيت ملي را برقرار ساخت. 

ي از ورود کشور ايران اين بار به بهانه جلوگير ٬(1320)شهريور 1942کمتر از يک ربع قرن، در 

به مدار آلمان نازي، توسط ارتا سرخ شوروي و نيروي دريايي سلطنتي بريتانيا اشغال شد. 

 دگربار، ايران نتوانست از سرنوشت مخرب تسخير توسط بيگانگان بگريزد.

هاي جهاني نيز ادامه يافت. ايران پس از جنگ جهاني دوم دور چنين الگوي مخربي پس از جنگ

، جنبا ملي شدن نفت، به رهبري نخست 50ثباتي را نيز تجربه کرد. در اوايل دهه بيديگري از 

وزير محمد مصدق، با ملي کردن صنعت نفت به احياي حاکميت ملي ايران برآمد. با اين وجود، 

فارس گاه که بريتانيا ايران را در خليجمبارزه ملي مصدق به سرنوشتي همسان دچار شد آن

 28)1953انگليسي در -يافته آمريکايي تحريم کرد. سرانجام، کودتاي سازمانمحاصره نظامي و 

کرده و مبارزات ديرين ايرانيان را براي  ( حکومت دموکراتيک مصدق را سرنگون1332مرداد 

رغم تکاپوي علي .(Kinzer,2008)شکست هاي بزرگ درهمرهايي از زنجير مداخالت قدرت

ي از تحقير ملي، ايران به دليل فقدان برخورداري از شدن جهت جلوگيرمداوم براي قوي

 اي و جهاني نشد.استراتژي ژئوپليتيکي در منطقه قادر به مهار تهديدهاي منطقه

 جنگ سرد و آغاز سياست خارجي غيردولتي ايران. 5-4

ايران سرانجام خود را از چنگ سرنوشت ديرينه يعني نوسان ميان فروپاشي دولت و محاصره 

ساخت. در ميانه جنگ سرد فرصت براي چنين تحولي مهم سربرآورد. در دوران پس  رهانظامي 

ايران پهلوي همراه با متحد اصلي آمريکا در خاورميانه شد. در اين  ،32مرداد  28از کودتاي 

عربيسم، تهديدهاي خارجي عليه ميان، نفوآ شوروي در منطقه در کنار افزايا موج پان

( عراق 1337)تير 1958دها با کودتاي جوالي کرد. اين تهدي ران را تشديديکپارچگي سرزميني اي

گراي هاشمي را سرنگون کرده و جمهوري به اوج خود رسيد. کودتاي عراق سلطنت غرب

رويدادي که نقطه عطفي در استراتژي  ؛ساخت عرب و متمايل به مسکو را در بغداد برپاپان

رهبر عراق نوين با ادعاي سرزميني بر استان  دالکريم قاسماي ايران بود. عبژئوپليتيکي منطقه

داد تا اتحادي کرد. در پاسخ شاه به ساواک دستور خيز خوزستان امنيت ملي ايران را تهديدنفت

سازد.  هاي تبعيض نژادي بغداد قرار داشتند برقراراستراتژيک با کردهاي عراق که تحت سياست
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مصطفي بارزاني، رهبر کردهاي عراق، ماشين نظامي بغداد را به گِل با پشتيباني کامل ايران، مال 

فارس دور عرب را عليه يکپارچگي سرزميني ايران و منافع آن در خليجنشانده و تهديد عراق پان

 رهبران عراق از قاسم و برادران عارف تا حسن البکر و صدام حسين سال 15کرد. براي بيا از 

 1975حد ايران را سرکوب کنند. حمايت ايران تا زمان قرارداد نتوانستند شورش کردهاي مت

الجزاير که بغداد مجبور به پذيرش خواسته ايران مبني بر به رسميت شناختن خط تالوگ در 

کرد: مي دولتي دورتري نيز حمايتايران همچنين از يک گروه غير اروندرود شد ادامه داشت.

 گ مجتبي پاشايي رئيس اداره خاورميانه ساواک، اظهار، سرهن50شيعيان لبنان. در اواخر دهه 

براي جلوگيري از ريختن خون در خاک ايران، بايد در سواحل شرقي مديترانه با "داشت که 

اين آغاز حمايت ايران از شيعيان لبنان  ".(,Reisinezhad:12018)تهديد مبارزه و آن را مهار کنيم

 ,Reisinezhad)لبناني در ميانه جنگ سرد کاشته شد -ايرانيهاي شيعي بود. در واقع، بذر شبکه

شيعيان لبنان آغاز استراتژي  تا حدودي و حمايت مستقيم و غيرمستقيم از کردهاي عراق. (:22018

در خاورميانه بود. ايران براي  "دولتيسياست خارجي غير"ژئوپليتيکي نوآورانه ايران به نام 

دولتي يرين خود توانست از طريق سياست خارجي موثر غيرنخستين بار در درازناي تاريخ د

اي کند. شاه در دوران فرمانروايي خود براي مهار دشمنان منطقهاي را مهارخود تهديدهاي منطقه

 عربيسم و مارکسيسم به چنين استراتژي ژئوپليتيکي پايبند بود. و تهديدات ژئوکالچرال پان

دولتي ايران پهلوي را تغيير نداد و همچنان از خارجي غير، ايران انقالبي سياست شگفت اينکه

—شيعي دولتي اکثراًهر چند اين بار بيشتر از حاميان غير—هاي غيردولتي نظامي و سياسيگروه

، اندازيتمان انقالبي خود توانست با راهشتيباني کرد. جمهوري اسالمي با گفدر غرب آسيا پ

دولتي چيدمان قدرت در حوزه ژئوکالچرال غير مديريت و گسترش يک سياست خارجي موفق

گرايانه شاه، جمهوري اسالمي از رغم تضاد شديد با سياست غربمنطقه را متحول سازد. علي

سياست ، همان استراتژي ژئوپليتيکي منسجم و پيچيده در منطقه سود جست. به بيان ديگر

هاي ن اين کشور با وجود ريشهاستراتژي ژئوپليتيکي بنيادي نچودولتي ايران همخارجي غير

ايدئولوژيک برخاسته از تاريخ و جغرافياي ويژه ايران نيز بوده است. اين واقعيت مويد تداوم 

 سياست خارجي غيردولتي ايران با وجود انقالب اسالمي بود.
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 تجزيه و تحليل پژوهش.5

 شدگيعدم امنيت تاريخي و ذهنيت محاصره. 1-5

ديرپاي ايران شد.  "تاريخيعدم امنيت "محاصره مداوم نظامي موجد پي کشور و درفروپاشي پي

 وايران هاي کالن فرمانروايان ها و سياستسويه استراتژيوبر سير داريچنين ويژگي ريشه

اند که اي که بيشتر اينان بر اين باور بودهبه گونه استتاثير گذاشته خوانا آنان از امنيت ملي 

ويژه قوي ، به"شدنقوي"توسعه با  ،رواز اين. استشديد و حاد بس کشور داراي مشکل امنيتي 

داري نه تنها در حوزه چنين ويژگي ژرف و ريشهاست.  شدن در حوزه نظامي، برابر تلقي شده

فرهنگي فرمانروايان ايراني  -ي و هنجارياتوسعه-هاي اقتصاديدر حوزه کهنظامي، بل -سياسي

غربي تفاوت اسلوب گرا از مدرنيزاسيون با انداز شاه غربحتي چشمنيز مشهود بوده است. 

از بايد مسير مدرنيزاسيون ايران در درجه نخست کرد که مي معناداري داشت چرا که شاه گمان

ايران پرستيژ و احترامي را که بدان اي که به وجود ارتا نوسازي شده»—مسير پيشرفت نظامي

 ,Reisinezhad)فرهنگي و اقتصادي ٬هاي اجتماعيبگذرد و نه پيشرفت—«است دهد نياز داشته

آن بود شاه بر با وجود اصالحات اجتماعي و اقتصادي که انقالب سفيد نام گرفت. (:3292018

  ,Reisinezhad)«زمان و امنيت داردايران براي دستيابي به ثبات و پيشرفت اقتصادي، نياز به »که 

در نگاه شاه اين نيروي نظامي ايران و نه اقتصاد و فرهنگ آن بود که به کشور  (.2018:331

هاي چشمگير نظامي به جمهوري اسالمي نيز با تأکيد بر موفقيتبخشيد. مي "امنيتِ پايدار"

اند. جاي را کمابيا ادامه دادهعنوان يکي از فاکتورهاي اصلي توسعه و قدرت ملي همين ديدگاه 

اوج توسعه کشور رونمايي و ستايا  نچوهاي موشکي بومي همشگفتي نيست که از پروژه

رهبران ايران بيشتر به نيروي نظامي متکي هستند تا اقتصاد. آنچه در زير  هشود. کوتاه اينکمي

 است.چنين الگوي پايدار و بادوامي پنهان است، عدم امنيت تاريخي ايران 

سي سياسي رهبران و نخبگان اين کشور، به ويژه ناشچنين در روانفقدان امنيت تاريخي ايران هم

هراسي سازي بدبيني، بيگانهشناسي جمعي با برجستهاست. اين روانداشته در برخورد با بيگانگان 

 هاي بزرگايرانيان به ويژه قدرتو نظريه توطئه، فاقد عناصري ويژه در تسهيل تعامل با غير

پاسخ به هايشان گريزي نداشت. در کتابا شاه خود نيز از بدبيني به بيگانگان و انگاره است.
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هاي دانسته و يا هاي انحطاط همواره حمالت خارجي با همدستيدر دوران»نوشته بود  تاريخ

 يافتهنظم  ها از خارج الهام وبوده و بيشتر اين همدستي نادانسته در داخل کشور همراه

روشنفکران جهان را بدون اينکه جايگزيني »زماني به کيسينجر گفته بود که  .(Pahlavi:5-6)«است

هاي کمونيست خيابان ها در رژيمآن، اي ندارندها هيچ برنامهبراي آن بيابند، نابود خواهند کرد. آن

يعي ميان روشنفکران شاه با پررنگ کردن پيوند طب .(,Reisinezhad:232018)«کن خواهند بودپاک

شد بدون ساختن جايي بهتر  روشنفکران در سراسر جهان پيروز خواهند»ها افزود و کمونيست

 )«گرفت ها آن را بدست خواهندکنند، کمونيست چرا که آن هنگام که جهان را نابود

232018:Reisinezhad,.)  عدم اعتماد به بيگانگان و از سوي ديگر تاکيد بر توهم به بيان ديگر

از توطئه و ديدن دست بيگانه در همه امور خود برخاسته از چنين عدم امنيت تاريخي است. 

 اپوزيسيون/و بيروني مومنان غير غيرايرانيان/ ميان بيگانگان/پيوند شناسي رو، اين روانهمين

2018ezhad,Reisin :)دهدجلوه مي "طبيعي"سپس  برجسته ورا  دروني ينمنافق روشنفکران/

سازد، در حالي کردن منتقدين و مخالفان داخلي را تسهيل ميچنين بافتاري فرايند امنيتي. (330

 هاي داخلي تقويتها و شورشجنبا، کمابيا در برخورد با انتقادها که موضع حاکمان ايران را

سامان سياسي مرکزي در کشوري با تجربه تاريخي فقدان کشيدن کند. به همين دليل به چالامي

 امنيت تاريخي مداوم دشوار است.

 نفرين جغرافيا . 2-5

 ,Gray)کنندهايي درباره معناي جغرافيا را برساخته و تقويت ميتجارب ديرين تاريخي ايده

 1"دوره درازمدت"هاي جغرافيايي به گفته فرنان برودل، موجد تأثير تاريخيِ ويژگي(. 2014:168

کالين گري نيز به  .(,Lee:22012)دهدمي يافته را شکلاست که روندها و رفتارهاي غيرتغيير

يک ساختار، يک طرح معماري است که زمان آن را کمي "گويد که دوره درازمدت درستي مي

سزا ه تاثيري بجغرافيا بر برآمدن الگوهاي تاريخي  به بيان ديگر ".(,2014:16Gray)دهدتغيير مي

                                                           

1.Longue Durée 
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 ناپيدايي دارد چرا که نکات ظريف جغرافياييِ جوامع نيروهايي پايدارو بادوام و در عين حال غالباً

  زنند.است که در درازمدت به تحوالت تاريخي دامن مي

 هاي خاص جغرافيايي ايران بر تحوالت تاريخي تاثيري چشمگير داشتهاز اين ديدگاه، ويژگي

هاي خاص تر، فقدان امنيت تاريخي مداوم ايران ريشه در ويژگياست. در سطحي ژرف

ميان نيل و اي پهناور در گستره 1ايران در قلب خاورميانه بزرگ يا اويکومنجغرافيايي آن دارد. 

بيند. به گفته دژ خاور نزديک مي نچوخود را هم جاي گرفته و)وخا يا جيحون(، آمودريا

اوراسيا، يا -ورميانه به عنوان شرق ميانه چهارضلعي براي آفروگونه که خاهمان»رابرت کاپالن، 

جزيره است ايران نيز پيوندگاه جهاني خاورميانه است. محور مکيندر به جاي اينکه -همان جهان

 ,Kaplan )«هاي آسياي مرکزي باشد، بايد به سوي جنوب به فالت ايران نقل مکان کنددر استپ

پيوندگاهي بس استراتژيک است که در دهانه سه پيوندگاه سه ايران  به سخن ديگر (.2012:15

گرچه جايگاه ااست.  جاي گرفته فارس و درياي کاسپينخليجاروپا و آفريقا و در ميانه ، قاره آسيا

 با اين وجود، جغرافيا ايران را نفرين کرده ،است ژئواستراتژيک ايران به آن قدرتي پرتوان داده

درازمدت شکل گرفته که  اي در دورهغرافيا و تاريخ ايران به گونههاي خاص جويژگياست. 

چنين ويژگي شامل دو عامل است.  دفاع از يکپارچگي سرزميني اين کشور را دشوار نموده

 "پذيري جغرافياييآسيب"و  "المللينزديکي جغرافيايي به سرچشمه تهديدات بين "بنيادين

  .(,Reisinezhad:3282018)است

اي آن تأثيرگذار براي امنيت ملي و سياست منطقهالمللي سرچشمه خطرات بيننزديکي ايران به 

اين نزديکي ايران به مرزهاي روسيه تزاري و هندوستان  پيا از برآمدن خطر شوروياست.  بوده

بريتانيا بود که در کنار برخورداري از نفت ريشه تهديدات اين دو امپراطوري بزرگ را براي ايران 

فارس هاي گرم خليجا براي رسيدن به آبدر حالي که روسيه تزاري تالش خود رآشکار ساختند. 

قاره که با گسترش قدرت نفوآ خود در ايران تهديدات را از شبهداد بريتانيا بر آن بود انجام مي

امپراطوري عثماني و خانات ازبک سرچشمه تهديد ايران بودند. اين  پيا از آن هند دور کند.

گاه که امپراطوري روم و سپس بيزانس در توان به دوران پيا از اسالم گسترانيد آننگاه را مي
                                                           

1.Oikoumene 
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با تأسيس نظام شرق سرچشمه خطر در نزديکي ايران بودند. غرب و هياطله و سپس ترکان در 

که برآمدن جنگ سرد گرفت، در حالي کمونيستي شوروي تهديد تاريخي روسي دوچندان شدت

فارس به جاي نيروهاي در خليج—اياالت متحده آمريکا—به ورود يک ابرقدرت تازه وارد

ما ناچاريم در زمره کشورهاي نزديک » الل کردبريتانيايي انجاميد. در همين زمينه بود که شاه استد

« کنيم توانيم از شوروي اطمينان قلبي حاصلبه غرب به حساب آييم چون هيچ وقت نمي

(1281352/1973:Alam,). اين بدان معنا بود که نزديکي شاه به آمريکا بيشتر در واقعيات 

به خوبي از نزديکي جغرافيايي ايران گرايا. در واقع شاه خود ژئوپليتيکي نهفته بود تا نگاه غرب

کنيم ژئوپليتيکي خاصي زندگي مي ما در ناحيه»به سرچشمه تهديد آگاه بود. يکبار گفته بود که 

سر فارس بههاي گرم خليجزيرا روسيه هميشه در روياي قديمي خود براي دستيابي به آب

علت »ها توضيم داده بود که آمريکاييبه  در زماني ديگر (.Reisinezhad,2018:321 )«بردمي

–Alam,1347–1348/1968 )«ها مبارزه کندوجودي ايران براي آمريکا اين است که با روس

ري و سپس آغاز جنگ ايران و گيانقالب اسالمي بحران گروگان ،هاي بعدتردر سال (.1969 :93

فارس در قالب خود را در خليجآورد تا حضور نظامي  زمينه مناسبي را براي امريکا فراهمعراق 

آغاز کند. نزديکي ايران به منابع تهديد با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي از  "دکترين کارتر "

هاي نظامي گسترده در عراق، بلکه با افزايا حضور آمريکا در منطقه از طريق پايگاه تميان نرف

شد.  ي بالفصل ايران تبديلهمسايه فارس تشديد شد و آمريکا بهافغانستان و کرانه جنوبي خليج

المللي هنوز از ميان نرفته و در عوض جواري ايران با سرچشمه تهديدات بينکوتاه اينکه، هم

 کند.اي امنيت ملي کشور را تهديد ميالمللي و منطقهخطرات موجود در سطم بين

که اين کشور از مرزهاي  ايبرد به گونهپذيري جغرافيايي رنج ميگذشته از اين ايران از آسيب

کشورهايي از قبيل  نچوايران نه هم. (,Reisinezhad:3272018)طبيعي دفاعي برخوردار نيست

کشورهايي  نچوباشد و نه هم گشتهاحاطه ها بريتانيا و يا امريکاست که بواسطه درياها و اقيانوس

مرزهاي ايران  در واقع. سوئيس مانند هاي بلند و تسخيرناپذيرکوهکوچک محصور در ميان رشته

چنين ويژگي مهمي همراه با جايگاه ژئواستراتژيک . با خطوط دفاعي طبيعي همپوشاني ندارند

به سوي فالت ملل گوناگون از شرق و غرب  و اقوام قبايل پايانتاخت و تاز بيايران باعث 
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جغرافيايي اين تاخت و تاز پيوسته به فالت ايران خود بستري را براي نفرين . است ايران شده

 قبيله و قوم، چندين کشور سه هزاره براي بيا از .(,Reisinezhad:3292018)ايران آفريده است

به راستي که هيچ تمدن و  .(,2006Hafeznia)کردند حمله کشور به جهتي هر از و بار 232

جغرافيايي همراه نفرين  .ايران زير تاخت و تاز ديگر اقوام و ملل نبوده است نچوقلمرويي هم

قابل کنترل، همگي ايران را هدفي براي هجوم آشوريان، با قلمرويي پهناور و مرزهايي غير

ها ها و انگليسيها، روسها، پرتغاليها، ازبکيونانيان، اعراب مسلمان، مغوالن، تاتارها، ترک

، اي توسط مقدونيان، اعرابهاي دفاعي مداوم، ايران به طور وحشيانهسياست با وجود .ساخت

هايي گرداگرد مرزهاي ايران ساخته ها يا اقيانوساگر خداوند کوه. شد ويران تاتارها و مغوالن

اين  .نامتمدن نبود بود، فالت ايران سرزميني چنين جذاب و جاآب براي اين مهاجمان اکثراً

 .نفرين جغرافيا استي ناب از جلوه

 ٬تنيدگي مکان و هويت جمعيجغرافيا همچنين به پيوندهاي مرزهاي فيزيکي و بيناآهني، به درهم

نيز اشاره دارد. در طول تاريخ، نفرين جغرافيايي ايران با دو ويژگي منحصر به فرد اين کشور 

پارسي زبان و تنها کشور ايران يگانه ملت بودن. بودن و شيعه زبانپارسياست:  دوچندان شده

 ,Reisinezhad)است گشته محاصرهسني -ترکي-که در خاورميانه بزرگ عربي استشيعه 

 رغمعلياست.  خاورميانه بزرگ اسالمي بر دو ستونِ سنيِ عرب و ترک بنا شده. (2018:329

عنوان به —تسخيرهاي ويرانگر متعدد، ايرانيان فرهنگ و تمدن ايراني خود را از دست ندادند

و حتي مهاجمان مقدوني، —مثال، مصريان هويت باستاني خود را از دست داده و عرب شدند

بخشي اسالم مغول و تاتار را ايراني کردند. ايرانيان همچنين با پذيرش و رسميت ،عرب، ترک

عرب و ترک متمايز کردند. از زمان  امامي هويت خود را با ديگر مسلمانان عمدتاً شيعه دوازده

محصور گشتن در ميان اي ايران گره خورده است. فويه، گسترش اسالم شيعي با قدرت منطقهص

چه  اي بنيادين کرده است کهدريايي از اعراب و اهل تسنن ايران زمين را واجد اين خصيصه

هاي حاکم بر آن بوده مايه امنيت ملي و سياست داخلي و خارجي نظامآشکار و چه پنهان، بن

اي ناجور در منطقه نمايانده شده ن تکهچومذهب همايران پارسي زبان و شيعي وراز اين .است

 تشديد کرده است. را تنهايي استراتژيک تاريخي ايران تبع آناست. امري که نفرين جغرافيايي و به
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 خاورميانه و مخمصه ژئوپليتيک . 5-3

دشمنان  "مهار"استراتژي ژئوپليتيکي سياست خارجي غيردولتي ايران بخشي از  1958از تابستان 

هاي پس از انقالب اسالمي، ايران روابط در دهه .(,Reisinezhad:3182018)بوده است

شيعي گسترش داده تا بتواند  هاي اکثراًهاي نظامي و جنبااستراتژيک خود را با گروه

عملياتي کرده و از هاي بزرگ را در منطقه تدوين و هايي مستقل از سياست قدرتاستراتژي

پيوندهاي اي خود و توان چالشي آن را برجسته کند. هاي منطقهاستقالل سياست ٬رواين

هاي هاي غيردولتي در منطقه، در کنار برنامه استراتژيک ملي موشکي، ستوناستراتژيک با گروه

 اي ايرانمرکزي سياست دفاعي ايران در منطقه است. در واقع از ديد دشمنان و رقباي منطقه

گذشته از اين سياست خارجي  .ي اصلي ايران استسياست خارجي غيردولتي اين کشور سرمايه

اي آن در منطقه است. رهبران بخشي به نقا منطقهغيردولتي ايران ابزاري اساسي براي مشروعيت

اند که نقا يک کشور همچو اَرز قدرت آن است که همسايگانا با ايران به نيکي دريافته

اي به بيان ديگر نقا منطقه .(,1971Doran)کنندميشناسايي مشروعيت منافعا به آن کشور اعطا

خيزد. خواسته يا ناخواسته قدرت يک کشور از سوي همسايگانا برمي تنها از طريق پذيرش

اي ايران انقالبي توسط همسايگان آن پذيرفته مشکل اساسي اما در اينجاست که قدرت منطقه

اي را که خواستار آن اي ميان قدرت فعلي ايران و نقا منطقهري که شکاف واگرايانهام و نشده

است افزايا داده است. در اين شرايط، ايران بيا از پيا بر روي پيوندهاي استراتژيک خود 

به عبارت ديگر، هرچه ايران انقالبي دورتر از فرايند  .کندگذاري ميهاي غيردولتي سرمايهبا گروه

اي دور نگه داشته شود، ايران همانقدر بيشتر به سياست خارجي هاي منطقهگيري سياستتصميم

ويژه ابزاري حياتي براي راتژي ژئوپليتيکي جويد. بنابراين چنين استغيردولتي خود توسل مي

اي به ايران تحت فشار قرار دادن کشورهاي منطقه براي پذيرش و اعطاي نقا اصلي منطقه

 کرده اي را تشديدهاي منطقهحال، سياست خارجي غيردولتي ايران ناخواسته تنابا اين  .است

مدرن هنوز فاقد نهاد يا پيمان امنيتي  است. يک دليل ريشه در اين واقعيت دارد که خاورميانه

 1ايي امنيتي منطقهاي کالسيک از مجموعهاين منطقه که نمونه .فراگير است ي قوي وجانبهچند

                                                           

1.Classic Regional Security Complex 
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مداوم  هاي سياسي و نظاميدر کنار برخورداري از تنا ،(Buzan and Waver,:282003)است

فاقد نبود نهاد و پيمان جامع امنيتي  اي مستقلسطوح امنيت داخلي و منطقهو به تبع آن  تاريخي

خاورميانه مدرن از نظر ساختار تقريبا  ،رواست که همه کشورهاي منطقه را دربرگيرد. از اين

المللي از سرد است با اين تفاوت که خاورميانه درگير دخالت بين روپاي پيشاجنگا نچوهم

هاي بزرگ و همچنين برخوردار از نيروهاي قلمروزداي نيرومند ژئوکالچرال مانند سوي قدرت

و  1916توافقنامه سايکس پيکو است. خاورميانه عربي پيامد  گرايي بودهعربيسم و اسالمپان

کشورهايي —به جز ايران و ترکيه—بنابراين کشورهاي منطقه ؛بوده جنگ جهاني نخست

هويت دولتي، هويت ملي و هويت نظام سياسي نيرومند و  از نبودپسااستعماري هستند که 

در چنين منطقه ژئواستراتژيکي که اکثر کشورها دچار ناامني و حکومت اند. منسجم در رنج بوده

هاي قومي، سياست -هاي مذهبيبنديدئولوژيک، تقسيمهاي ايرقابت نخبگان ناپايدار بوده

آورنده  اي همگي پديدمخالف نفتي، اختالفات مرزي و کوشا براي دستيابي بر رهبري منطقه

مانند رقابت  "دوستي-دشمني"ديرپا و شديد  ،اي گرداگردِ الگوهاي ژرفپويايي سياست منطقه

هاي ناامني پويايي 1است. شدهودي يه-سني و اسالمي-ايراني و همچنين شيعه-عرب-ترک

هاي بزرگ کنترل موثري بر منطقه ندارند. اي که قدرتاي چنان بادوام بوده به گونهمنطقه

اي را تعميق بخشيده و الگوهاي دشمني منطقه خواسته يا ناخواسته الملليبرعکس، سطم بين

است. گذشته از اين همکاري غيرسياسي به ويژه  اي را کاها دادههاي منطقهامکان همکاري

زا در کنار نبود اي با امور تنادر چنين منطقهاقتصادي در ميان کشورهاي منطقه بسيار کم است. 

جمعي امنيتي امري نامحتمل به نظر اي آن پديدآمدن نهاد دستهمنطقهمبادالت تجاري درون

و  نهشتي منافع به ويژه منافع اقتصاديز همچرا که امنيت جامع خود برخاسته است ا رسدمي

هاي يک اي که کناست همه جا حاضر به گونها اي معماي امنيت امريجمعي. در چنين منطقه

ها هاي تند ديگر دولتها باشد به پاسخکه در پي ايجاد خطر براي ديگر دولتآنبي دولت

مي ات تدافعي به عنوان اقدامات تهاجاي که اقدامبه گونهافزايد انجامد که خود بر تنا ميمي

ها و ها بيا از پيا گرايا دارند که کنادر چنين مناطقي دولترو شود. از اينمطرح مي

                                                           

1.Ibid 
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ها ها و تصميمات ديگر دولتخواهانه ببينند و در مقابل کناتصميمات خود را دفاعي و نيک

 "دشمن"و  "امنيت"جاي شگفتي نيست که  (.,1976Jervis)را تهاجمي و بدخواهانه بخوانند

اي امنيتي منطقه کوتاه اينکه چنين مجموعهکلمات کليدي و خواست مشترک در خاورميانه است. 

پيشراني مهم و پايا در  روتر ساخته و هم از اينامنيت کشورهاي آن منطقه را برجستهخود عدم

لي و يکپارچگي سرزميني از طريق سياست برانگيختن فرمانروايان ايراني براي دفاع از امنيت م

 است.  دولتي کشور بودهي غيرخارج

در منطقه گرفتار شده  "تدافعي-تافته تهاجميهم"در چنين وضعيتي ايران در يک 

ايران برخوردار از تنهايي استراتژيک از نبود موانع جغرافيايي  .(,2018:330Reisinezhad)است

نقطه که هرگز نتوانسته از قلمرو وسيع و مرزهاي غيرقابل کنترل خود  ايدر رنج بوده به گونه

شکست نظامي ايران در هر دو  .(,Reisinezhad:3302018)در خط مقدم دفاع کندصفر مرزي و 

ناتواني ديرينه ايران را در حفاظت —هر چند گذرا—1980و خرمشهر  1514جنگ چالداران 

گر، نفرين جغرافيايي ايران و تنهايي استراتژيک آن در از مرزهاي خود عيان ساخت. به بيان دي

ايران را واداشته تا از طريق آفرينا سياست  جمعي جامع در منطقهکنار نبود نهاد امنيت دسته

خارجي غيردولتي دفاع از يکپارچگي سرزميني و استقالل ايران را وراي مرزهاي ايران بجويد. 

مستعد اعمال قدرت در  نوع نظام سياسي يا ايدئولوژي آناين بدين معني است که ايران فارغ از 

 نچوهم –سياست خارجي غيردولتي ايران با اين حال، هايي وراي قلمرو خود است. حوزه

به عنوان استراتژي  –در وراي مرزهاي خود  "دفاعي"هايي کوششي ديرينه براي استراتژي

اي کوشا دولتي به گونهست. به سخن ديگر ا ايران در منطقه نمايانده و خوانده شده "تهاجمي"

در کنار نبود هر گونه توافق امنيتي و يا استراتژيک تنها براي ايستادگي در برابر نفرين جغرافيايي 

هاي تهاجمي ترجمه استراتژي هاي دفاعي ايران را بساناي، استراتژينهاد امنيت جمعي منطقه

براي  هم در زمان شاه و هم در جمهوري اسالميراني هاي رهبران ايتالش ،رواست. از اين کرده

نمايانده شده  "شيعي"و/ يا  "ايراني"طلبي گسترش نچوچيرگي بر نفرين جغرافيايي همگي هم

است: در حالي که ايران به دنبال مهار  تهاجمي انداخته—اي دفاعيتافتهو ايران را در دام هم

کردن روابط  از يکپارچگي سرزميني از طريق بنااي و دفاع المللي و منطقهتهديدهاي بين
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الملل سياست خارجي دولتي بوده، کشورهاي منطقه و نظام بينهاي غيراستراتژيک با گروه

بارزه و مخالفت م، رواند. از اينيتيکي  هجومي خواندهاستراتژي ژئوپل نچوغيردولتي ايران را هم

هاي مهار ايران مانند مهار دوجانبه استراتژي با سياست خارجي غيردولتي ايران و آن چه که

خطري براي امنيت  واز خاورميانه  1شود از سوي رهبران ايران به عنوان عقب راندنخوانده مي

نهايت به تغيير نظام و فروپاشي کشور  شود که دراستقالل و يکپارچگي سرزميني ديده مي، ملي

    .(,2011Mesbahi)ايران خواند 2"تيکيلئوپمخمصه پاياي ژ"توان ي. اين را مگرددختم مي

که در تنهايي استراتژيک آن نمايان —امنيت تاريخينفرين جغرافيايي ويژه ايران و عدم

هاي امنيتي منطقه اي، سياست خارجي غيردولتي ايران همراه با فقدان نهادها و پيمان—استشده

تواند به تنهايي اين استراتژي نمي رغم مهار دشمنان، در درازمدترا تشديد کرده است. علي

ضامن امنيت ملي ايران باشد. نخست، در پيا گرفتن نامحدود سياست خارجي غيردولتي پيچيده 

. گرچه اين زده به منابع مالي قابل اعتماد و قابل توجهي نياز دارددر ميانه خاورميانه بحران

ران موفق عمل کرده، اما منابع مالي در دور کردن تهديدات از مرزهاي اياستراتژي ژئوپليتيکي 

هاي ظالمانه آمريکا و سپس جنگ داخلي سوريه، همراه با است. تحريم کشور را تضعيف کرده

مديريت و فساد، منابع مالي براي پيشبرد ءاجتماعي دروني برخاسته از سو-تعميق بحران اقتصادي

ايران قهرمان اصلي سياست  اينکهتر است. مهم سياست خارجي غيردولتي ايران را کمرنگ کرده

خارجي غيردولتي خود سپهبد شهيد قاسم سليماني را نيز از دست داد. همچنين، ايران از کمبود 

رغم گسترش اهرم نظامي تهران علي .اي خود در رنج استمنطقه "ترجمه نفوآ"مهارت براي 

کردن آن به دستاوردهاي  سياسي خود در عراق، سوريه و لبنان هرگز توانايي خود را در نقد

بار امنيتي اين مناطق را ايران بر دوش کشيده اما  جاي شگفتي نيست کهاند. اقتصادي نشان نداده

نکته اصلي در اين ميان اند. از رابطه اقتصادي آن سودمند گشته ،ديگر کشورها به ويژه ترکيه

امري که  ؛دستاوردهاي مالي استهاي اقتصادي و راده براي ترجمه نفوآ سياسي خود به اهرما

انجامد چرا که بدون ايجاد ظرفيت استراتژيک و با به برآمدن ظرفيت استراتژيک اين کشور مي

                                                           

1.Rollback 
2.Durable Geopolitical Predicament 
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 ،روکنا ورزد. از اين ّهاتواند بازيگري باشد که بر روي ساختارها و نه درون آندوام ايران نمي

قدرت آن در منطقه است. دوم،  وضعيت اقتصادي کنوني ايران مقدمه کاها تهديدآميز اعمال

امنيتي شده به  اي ايران شديداًسياست خارجي غيردولتي ايران توسط غرب و دشمنان منطقه

هاي اهلل، حماس و حوثيويژه حزباي بههاي غيردولتي منطقهاي که حمايت ايران از گروهگونه

ده براي صلم و امنيت و تهديدي عم "حامي تروريسم"عنوان به اصطالح کشور يمن آن را به

 "هراسيايران"است. در اين ميان برساختن و تقويت گفتمان  اي معرفي کردهالمللي و منطقهبين

آويو، رياض و کاخ سفيد براي مهار قدرت در ايران است که توسط تلمظهر اصلي کمپين ضد

لتي ايران باعث تر اينکه سياست خارجي غيردواست. مهم حال رشد ايران در منطقه اعمال شده

ايران  مخمصه ژئوپليتيکي تدافعي و به تبع آن-تافته تهاجميدوام، گستردگي و ژرفاي چرخه هم

اي بدون نهاد امنيتي جمعي جامع، اعمال قدرت دفاعي ايران وراي مرزهاي چرا که در منطقه شده

اصرار  شود. کوتاه اينکهميکننده نمايان ثباتطلبانه و بياقداماتي گسترش نچودرنگ همخود بي

هاي آن روند موازنه بر مسير فعلي سياست خارجي غيردولتي ايران بدون در نظر داشتن ريشه

اي و عدم اهميت به ديپلماسي اقتصادي ممکن است امنيت ملي و بقاي آن قواي جهاني و منطقه

 اندازد. را در درازمدت به خطر

 تژي ژئوپليتيكي  ايرانچهارچوبي نوين براي تحليل استرا. 5-4

يه و گستره سو ،ترين عواملي بوده که گونهامنيت تاريخي ايران از مهمجغرافياي ويژه و عدم

، است. جايگاه ژئواستراتژيک ايران داده ايران را در آسياي غربي شکلاستراتژي ژئوپليتيکي 

آن و سرانجام فقدان پذيري جغرافيايي نزديکي آن به سرچشمه خطر در درازناي تاريخ آسيب

شدگي نظامي ايران را براي دو سرنوشت اشغال ويرانگر و محاصره مرزهاي دفاعي طبيعي همگي

دوره "دار موجد برآمدن ساختار اين واقعيت ريشهبيا از بيست و پنج سده شکل دادند. 

-جغرافيايي نهشتياست. پيامد پاياني اين هم امنيت تاريخي ايران شدهو سرانجام عدم "درازمدت

ا تاريخي ايران تنهايي استراتژيک تاريخي آن است. تنهايي استراتژيک تاريخي براي کشوري ب

برعکس به تکاپوي ايران براي درپيا گرفتن  کهبل، انجامدنميحس بزرگي به انزواي ژئوپليتيک 

اي و براي مهار خطرات منطقه—يعني سياست خارجي غيردولتي—استراتژي ژئوپليتيکي  پويا
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المللي عليه امنيت ملي و يکپارچگي سرزميني انجاميد. در واقع منطق جغرافيا و تاريخ اين بين

دهد که توان بازدارندگي ايران بر پايه اعمال قدرت وراي مرزهايا واقعيت را نشان مي

اورميانه استراتژي خ با اين حال نبود نهاد و پيمان امنيتي در .(,2016Reisinezhad)است

است. گرچه سياست خارجي غيردولتي ايران در حفظ امنيت  ايران را ناتوان ساختهژئوپليتيکي 

 اين استراتژي اما منابع مالي ايران را ناتوان ساخته و، موفق عمل کرده است ملي ايران نسبتاً

ن مخمصه ديرپاي ژئوپليتيکي  امنيتي انداخته است. اي-تافته دفاعيتر از آن ايران را در دام هممهم

 ايران است. 

 
يعني  ترين ويژگي بنيادين سياست خارجي ايرانجغرافيا و تاريخ ويژه ايران موجد برآمدن مهم

گيري استراتژي ژئوپليتيکي اين کشور يعني سياست تنهايي استراتژيک تاريخي ايران و شکل

بدين معنا نيست که اين دو فاکتور نقشي  خارجي غيردولتي شده است. تاثير جغرافيا و تاريخ اما

 بايد نسبت استدالل ياد ،رواند. از اينگيري استراتژي ژئوپليتيکي بازي کردهشکلدر  1گراتعين

جغرافيايي و تاريخي برشمرد. تأکيد بر تاثير  "گرايي يا جبرگراييتعين"شده را با بحث نادرست 

دن اختيار انسان و جايگاه تصميمات آن انجاميده و شاز حد اين دو عامل به ناديده گرفته بيا

جغرافيا و تاريخ به  ،رغم اهميت بسزايشانکند. عليمي باوري بازراهي بيهوده به روي سرنوشت

گزينا ، ها و رهبران در کاربرد نيروي نظاميکننده رويکردهاي دولتوجه يگانه عوامل تعيينهيچ

                                                           

1. Deterministic  
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ها هستند که چرا که اين انسان ؛اي نيستندهاي منطقهژيابزارهاي ديپلماتيک و تدوين استرات

ها بر دستورات موارد تاريخي زيادي هستند که در آنها انسان .کنندگرفته و اقدام ميتصميم مي

در درازمدت آنان که هماهنگ با "گردند. با اين حال، جغرافيا و الگوهاي تاريخي چيره مي

کنند پيروز ورزند در قياس با کساني که عليه اين تاثيرات مبارزه ميتأثيرات محيطي کنا مي

هاي کردن گزينهاقع، جغرافيا و روندهاي تاريخي با محدوددر و. "( ,Parker:1211982)شوندمي

ها تاثير ها بر سياست خارجي دولتگرفتن و تدوين استراتژيرهبران يا برانگيزدن آنان به درپيا

سازند که در آن استراتژي ژئوپليتيکي رو، جغرافيا و تاريخ چارچوبي را برمينهد. از اينمي

آنها خطوطي که بر پايه آن کدام راه و مسير قابل دستيابي و کدام  .شودها تدوين و اجرا ميدولت

مشغول و درگير رخدادهاي جاري هرچه بيشتر دل"دهند. به بيان ديگر، يک نيست را نشان مي

ها نگاه شود. اما هر چه بيشتر در درازناي سدهباشيم، اهميت افراد و گزينا آنان بيشتر تلقي مي

بنابراين براي تحليل ژرف سياست  ".(,Kaplan:282012)کندتر را ايفا ميمکنيم، جغرافيا نقشي مه

سو  هاي افراد از ديگرسو و تصميمات و کنااي ايران، تعادل ميان جغرافيا و تاريخ از يکمنطقه

روي رهبران پياهاي ها و فرصتمهم است. کوتاه اينکه، اين جغرافيا و تاريخ هستند که گزينه

اي آن دهي به سياست منطقهاي جبرگرايانه متعين( کرده و در شکل)نه به گونهمحدودايراني را 

 .کنندنقشي بسزا بازي مي

 گيرينتيجه.6

اين کشور يران بنيان استراتژي ژئوپليتيکي ا سياست خارجي غيردولتيبيا از نيم سده است که 

برخالف نگاه مسلط، اين است.  بودهالمللي اي و بيندر آسياي غربي براي مهار تهديدات منطقه

استراتژي ريشه در جغرافياي ويژه و تاريخ ديرين ايران دارد تا صرف ايدئولوژي انقالبي. نوشته 

داد که تنهايي استراتژيک ايران محصولي کامالً تاريخي از ساختار دوره درازمدت  رو نشانپيا

چگونه سياست خارجي غيردولتي ايران جغرافياي ويژه آن است. نوشته همچنين توضيم داد که 

اي در چندين حوزه، است. در اين شرايط، همکاري منطقه مخمصه ژئوپليتيکي آن را تشديد کرده

ايجاد نهاد اي ايران حياتي و ضروري است. به ويژه فرايندهاي حل تعارض براي سياست منطقه
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هاي منطقه براي ثبات خاورميانه بسيار با کشور 1ي مسير وابستهو يا پيمان امنيتي دو يا چندجانبه

هاي امنيتي پذيري استراتژيک کشورهاي منطقه در همکاريمهم است. مسير وابستگي به انعطاف

جمعي و پرهيز از آهنيت بازي با حاصل جمع صفر اشاره دارد. در اين ميان ايجاد نهاد امنيت دسته

رياض باعث کاها رقابت ژئوپليتيکي در -آنکارا-تهرانگانه هاي سهبا تاکيد بر اهميت قدرت

تاريخي ايران  "مرکز ثقل و گرانيگاه"گذشته از اين، رهبران ايران بايد مراقب  .شودمنطقه مي

اينجا دگربار پيامدهاي منطقي تنهايي استراتژيک تاريخي ايران را بايد . (Clausewitz,2008)باشند

نمايي کشور در خارج دين نيروي محرکه اصلي براي قدرتگرچه اين ويژگي بنيا. پيگيري کرد

است، تنهايي استراتژيک گرانيگاه و عمق استراتژيک ايران را درون قلمرو آن  از مرزهاي آن بوده

 کند که بر پايه منطق تنهايي استراتژيکميمصباحي با هوشياري خاطر نشان . است قرار داده

 ,Reisinezhad)کند تکيه خود درون به بايد است آن دفاعي خاکريز آن مرزهاي که کشوري"

تاز وايران در معرض تاخت نچوهيچ کشوري در درازناي تاريخ جهان هم ".(:328-3272018

به عنوان  اهميت بنيادين جايگاه مرز جيحون. است بيگانگان آن از همه مرزهاي خود نبوده

دهد که اتکا به درون نشان مي. نگاهي استبازتاب چنين  خاکريز دفاعي در اساطير کهن ايراني

هاي بزرگ يا بازيگران اتحاد استراتژيک با قدرتوابسته به  بنيان امنيت ملي ايران بيا از آن که

 در چنين سرزميني کهنبه عبارت ديگر،  .استوار است "دولت-رابطه ملت"دولتي باشد بر غير

 ،رواز اين. دهدمستقل امنيت ملي ايران را نشان ميزا و هاي درونتنهايي استراتژيک ايران بنيان

پيماني با قدرتي توان با همدر رابطه دولت و ملت نمي گسست صورت در را ايران ملي امنيت

 همه اين. داشت نگاه هواپيما و بمب ،موشک يا و ايغيردولتي نظامي منطقه هايگروه ،بزرگ

 ارزيابي ملت و دولت رابطه در بايد را کشور ملي منافع سنجه که است بنيادين امرِ اين دهندهنشان

در اين ميان پشتيباني ملي و مشروعيت مردمي بهترين سرمايه براي کشوري است که  .کرد

اين چنين واقعيتي بود که از سوي واپسين . مرزهاي آن از نظر تاريخي مرزي خونين بوده است

اشتباهي سترگ که به انقالب و از دست رفتن تخت طاووس براي  ،شاه ايران ناديده گرفته شد

                                                           

1.Path-Dependent 
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هاي ايران هاي غربي و رهبران عرب منطقه همواره در رمزگشايي از انگيزهقدرت .هميشه انجاميد

اند. شاه به دليل نفرين جغرافيايي و فقدان امنيت  تاريخي اي آن مشکل داشتهدرباره سياست منطقه

همان  .ولتي موثري را در ميانه جنگ سرد در پيا گرفتدسياست خارجي غيرايران، 

اي جمهوري هاي منطقههاي جغرافيايي و تاريخي پيشين همچنان در زير استراتژيمشغوليدل

رو، براي رمزگشايي از سياست همين اسالمي در سوريه، عراق و لبنان قابل مشاهده است. از

هاي ديرين رهبران اين اي ايران بايد تاريخ و جغرافياي ويژه آن را درک کرد تا بتوان تالشمنطقه

 کوتاه اينکه .فصل مسائل برآمده تنهايي استراتژيک تاريخي ايران ديدوکشور را براي حل

 جغرافيا و تاريخ گريزناپذير است. اي ايران را به روشني نقشه بخوانيد.هاي سياست منطقهبنيان

 قدرداني.7

 مقاله کيفي ارتقاء زمينه دقيق، داوري با که وپليتيکئه ژنشري تحريريه تانويسنده پژوها از هي

  .کندمي قدرداني و تشکر اند،وردهآ فراهم را
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