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مقدمه
ايمنطقهمفهوم قدرت چیستی

یمنطقه و قدرت حوزه پژوهشا،یمفهوم جغرافبیاست که با ترکیموضوعيامنطقهقدرت
از ینوع خاصيایدارد و گوالمللنیدر روابط بينظرانیواژه بننیا. کندیممیرا ترسیخاص
.ردیگیمموردتوجه قراریاصلاریمثابه معبهیهاست که در آن قدرت ملدولتيبندمیتقس

يهاچگونه قدرت«عنوان بايادر مقاله2»گایگ«یپژوهشموسسهپژوهشگراناز1»نولتدتلف«
مراتب قدرت در نظام به سلسلهيامعتقد است؛ مفهوم قدرت منطقه»میکنسهیرا مقايامنطقه

,Nolte(دارد یبستگشدهنییتعشیاز پيهاقدرت به شاخصهعیتوزیابیو ارزگرددیبازمالمللنیب

و یسلسله مراتبیمدل» مناطق صلح  و جنگ«عنوان بایدر کتاب» داگالس لمکه«نیهمچن.)2010
يهااز نظاميامجموعهرندهیدربرگیالمللنیآن نظام قدرت بیکه طکندیچندجانبه را مطرح م

کشور برتر در رأس کیيارمنطقهیزويامنطقهيهانظامازکیهردر. استيموازیسلسله مراتب
مداخله کنند و اگر وضع رمجموعهیدر زتوانندیبزرگ ميهاقدرت مسلط و قدرت. هرم قرار داد

.)Lemke, 2004: 55(دهندرییبزرگ نباشد آن را تغاییقدرت جهانحاتیموجود مطابق با ترج

بزرگ که يهاو قدرتابرقدرت نیخود، ب3»يامنطقهتیامنمجموعه«هیدر نظرزین» بوزانيبار«
است يادر سطح منطقهشتریکه نفوذشان بيامنطقهيهاهستند و قدرتینفوذ در سطح جهانيدارا
و فیرا تعريامنطقهتیساختار مجموعه امنيامنطقهيهاقدرتيودیاز د. شودیقائل مزیتما

منطقه خاص است کید به مالحظه باشد اما محدوها قابل آنییتوانااست ممکن. کنندیمشخص م
حوزه در مقاله خود با نیمشهور اپردازهینظرگریدنگتونیهانتساموئل). 15:1388ور،یوبوزان،(

يهاو قدرتيامنطقهيهاقدرت،ابرقدرتنیها به عناوبا برشمردن قدرت»ابرقدرتتنها«عنوان 
ریابرقدرت و اتحاد با ساکیيسومستلزم اقدام ازيدیمعتقد است حل مسائل کله،یثانويامنطقه

.(Huntington, 1999: 36)بزرگ است يهاقدرت
کنت«سوياز1958سالدرباراولینبرايکه»قدرتانتقالتئوري«حال،نیهمدر

جک«همراهبهويکهکتابیدرسپسو) 1355ارگانسکی،(کتاب سیاست جهان در4»ارگانسکی
از سوي برخی ،Organski & Kugler, 1980)(شده است دد مطرحطور مجبه،منتشر شد»کوگلر
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و3»آلشارباتیکارل«،2»کوگلرجک«،1»لیمیکداگالس«،»رونالد تامن«دیگر از نویسندگان نظیر 
مورد استفاده قرارگرفته است ياو منطقهیمراتب قدرت جهاننیز براي تبیین سلسله4»افیردبرین«

(Tammen & Others, 2000) .سیر جایگزینی کشورها تاکوشندمینظریهاینمدافعاناساس،اینبر
از نظر آنان، . الملل را بر اساس دیدگاهی رئالیستی تبیین کنندیکدیگر در سیاست بینيجابه

عامل در کسب قدرت از سوي یک کشور در نظام جهانی عواملی مانند سرزمین، جمعیت، نیترمهم
شود تا کشوري از سطح پایین و کیفیت عوامل مذکور موجب میتاسرهبران و صنعتی شدن 
و به باور مدافعان این نظریه، انتقال قدرت شامل وجودنیباا. پیدا کندسوققدرت به سطح باالتري 

توانند مدعی رهبري فقط کشورهایی میجهیبلوغ قدرت است و درنتورشد ،سه مرحله استعداد
،ارگانسکی(گانه فوق امتیازات باالیی داشته باشند ر مجموع مراحل سهباشند که دياجهانی و منطقه

در این راستا از نظر ارگانسکی قسمتی از قدرت یک کشور در استعدادهایی نظیر ). 392- 387: 1355
ها بتوانند از این ویژگیتیجمعیت و وسعت زیاد نهفته است و اگر کشورهاي وسیع و پرجمع

). 388: 1355ارگانسکی، (شدخواهندنیرومندقدرتیبهتبدیلآیندهدر،کنندگیريبهرهیدرستبه
مراتب قدرت سلسلهکیکه ثبات شودیميریگجهیمذکور نتينظريهاافتیبا توجه به ره

بر دیبايامنطقهيهادارد و قدرتیمراتب قدرت بستگبه تداوم منافع کشورها از سلسلهيامنطقه
يهاشاخصيبر مبناژهیوو بهیو جهانياشامل سطوح منطقهینظام چند سطحکیاساس 

ادامه با درپژوهشنیبر اساس آنچه گفته شد ا. شوندیابیارزشدنیصنعتزانیوسعت و مت،یجمع
پرسش که وجود نیدر پاسخ به ایو هژمونيادر حوزه قدرت منطقهيمباحث نظربرهیتک

نیاگذارد؟یمرانیاياو قدرت منطقهیهژمونبريریچه تأثدر منطقهیستینوظهور تروريهاگروه
رانیايامنطقهقدرتویهژمونانه،ینوظهور خاورمسمیکه تروردهدیرا مورد آزمون قرار مهیفرض

بارانیايامنطقهيرقباکهیداتیتهدویکیتیمتاژئوپلداتیتهدم،یمستقداتیتهدقالبدررا
.کندیمفیتضعآورند،یموجودبهحربهنیاازيریگبهره

منطقه دیجدیکیتیژئوپلگرانیاز بازیکیامروزه » نوظهورسمیترور«نوشتار نیمنظر ااز
. ردیقرار گیعلميهامورد کاوششتریآن بيگریبازيهاو ظرافتییایپودیکه باشودیمحسوب م

سمیرئال«یشناسروشباویلیتحلویفیتوصروشازاستفادهباپژوهشنیاساس، انیبر ا
يهاآموزهازیقیتلفکه»یکیمتاژئوپولت«اتینظريهاآموزهازيریگبهرهو»کینئوکالس
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تا کوشدیمشود،یممحسوبیاسیسيایجغرافدانشيهاآموزهویاسیسعلومدريانگارسازه
سنجش کند؛ رانیایفع ملنوظهور نسبت آن را با مناسمیتروردهیاز پدیلیتحليکردیضمن ارائه رو

قرار کینئوکالسسمیرئاليهاآموزهيجهت است که بر مبنااز آنکردیرونیالزم به ذکر است ا
و ضرورت رفع ياقدرت منطقهجادیايسازان برامیمحاسبات رهبران و تصمگاهیدارد بر نقش و جا

بهره کیمتاژئوپولتيهاهجهت که از آموزو از آنکندیمهیو سخت دشمن تکمیمستقداتیتهد
نوشتار نیا. دارددیتأکياشهیو اندياز خطوط فکريو پاسدارينفوذ معنوتیگرفته است بر اهم

رانیاکیهژمونيریگنوظهور را بر قدرتسمیاز تروریناشتیمحدودیدر ادامه چگونگنیهمچن
.دهدیمقرار یابیو ارزفیمورد توص

ينظرچارچوب
يامنطقهيهاقدرتيبردهاراهوهاشاخص

يهانظامریها و زنظامایها در سطح منطقه دولتنیتردرواقع قدرتمنديامنطقهيهاقدرت
ظهور«مقالهدر»گایگ«يامنطقهویجهانمطالعاتموسسهاستاد1»سیپرامیمر«. هستندمنطقهکی

لیدلبهاماشدمطرحمفهومنیاسردجنگانیپاباکهکندیماشاره»يامنطقههژمون
یدر بررسيو. از آن وجود داردیمختلفيهابرداشتیقیتطبيفقدان کارهاونوظهوربودن

کند، هنجارها و نیرا تأميامنطقهتیبتواند امندیکه هژمون باکندیاشاره مياهژمون منطقه
وجود يامنطقهعنوان قدرتاز آن بهیو خارجیدهد و شناخت داخلجیخود را ترويهاارزش

در نظام ياتوسعه مفهوم قدرت منطقهيها براتالشنیاز اولیکی.)Prys, 2007: 8(داشته باشد 
استفاده کرد و آن را يابزرگ منطقهيهابود که از عبارت قدرت2»اوسترود«يهاتالشالمللنیب

منطقه را يهاز قدرتایمنطقه دانست که توان مقاومت در برابر هر نوع ائتالفکیاز يکشور
.)Osterud, 1992: 12(است ياوفصل امور منطقهدر حلیینفوذ بااليدارد و دارا

ها به نظر آن. برندینام ميدیکليهاعنوان دولتبهيامنطقهيهااز قدرت3يکندو لیه،سیچ
وشودیمقهمنطدریثباتیببهمنجرآنانسقوطکهشوندیممحسوبيامنطقهقدرتییکشورها

. کندیرا در منطقه فراهم میاسیثبات سنهیها زمآنيو اقتصادیاسیو ثبات سشرفتیسو پگریاز د
خود اقتدار طیکنند و در محيساز را در منطقه بازصلحیکه نقشرودیها انتظار مقدرتنیاز ا
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,Chase/Hill/Kennedy(کنندتیمنطقه را تقویرفتنیداشته باشند و هنجارها و قواعد پذیاخالق

،يرهبرهیداع،یداخلییایحوزه، پونیاپردازانهینظرگریاز د1»ماکس شومان«.)35 :1996
داشتن شرطشیرا پيامنطقه و فرامنطقهيهاتوسط کشوررشیپذنقش و گرفتنبه عهدهيتوانمند

استاد روابط ،»نیالدوبدیوید«.(Schoeman, 2003: 353)کندیمفیتوصياقدرت منطقهگاهیجا
یتیامنوياقتصادآنابعادکهداندیميچندبعدیقدرت را مفهومزیننستونیدانشگاه پرالمللنیب

محسوبآنقیمصادازیگفتمان،یسازمان،يماديابزارهاویالمللنیبويامنطقهقلمروواست
يامنطقهيهاکه قدرتکندیل ماستدالنگتونیهانتنیهمچن.)Baldvin, 2002: 178-179(شوندیم

در متحدهاالتیقادر باشند منافع خود را مانند انکهیمنطقه از جهان هستند بدون اکیمحدود به 
). Huntington, 1999: 36(سرتاسر جهان گسترش دهند 

قبلبخشدرکهيهايبرتروهاشاخصلیدلبهيامنطقهيهاقدرت،شدگفتهآنچهيمبنابر
نیادر. کننداتخاذيامنطقهيهااستیسدررایمتفاوتيهاراهبردتادارندراییتوانانیاشدذکر

،ياو منطقهیمطالعات جهانیدر موسسه آلمانایاستاد موسسه مطالعات آس2»يدسترادساندرا«رابطه
ياقهبرخوردار است، قدرت منطگانیبا همساسهیقدرت در مقایرا که از منابع اصليکشور

مطالعهيبرایلیتحلیچارچوب: يرهبرویهژمون،يامپراتور«تحت عنوان ياو در مقالهداندیم
شیپدرخودمحدودهدريامنطقهيهاقدرتکهییهاراهبردازجامعیلیتحل»يامنطقهيهاقدرت

؛يامنطقهيهاراهبردمطالعهدريضرورمرحلهنینخستاست،معتقدودهدیمارائهرندیگیم
در يامپراتورکهیدرحالياز منظر و. است»يرهبر«و » هژمون«،»يامپراتور«اصطالحات حیتوض

قدرت برتر است و امکان به وجود آوردن يکه ازنظر مادشودیاطالق میجهان معاصر به دولت
یاما هژمون، )Destradi, 2008: 8(دارد زیاقتدارگرطیمحکیزور را در قیخود از طريبراتیامن

يماديهااز اعمال فشار و ارائه مشوقتواندیمورد استفاده آن مياز قدرت است که ابزارهایشکل
وصف در نیبا ا). Destradi, 2008: 10(هژمون باشد دولتيهاهنجارها و ارزشيمعنوغیتا تبل

آن را دیجود دارد که باويهژمون و رهبرنیبنیادیبنیتفاوت: معتقد استياستراد،يرابطه با رهبر
دولت هژمون قصد دارد اهداف کهیبهتر درحالانیبه ب. دو دنبال کردنیشده ابیدر اهداف تعق

تابع نشان دهد، يهاعنوان هدف مشترك با دولتها را بهخودخواهانه خود را محقق کند و آن
اهداف مشترکشان ییاشناسلیتسهایدنیتحقق بخشيها را براگروه از دولتکیدولت رهبر، 

).Destradi, 2008: 10(کندیمتیهدا
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اقتدار جادیايدولت براکیاست که یمنابع،يادر رابطه با قدرت منطقهگریمهم دبحث
یبر منابع قدرتتیمالک،يامنطقهقدرتيهاشرطشیاز پیکییبه عبارت. بردیبه کار ميامنطقه

ياشهیو انديبه دو دسته مادتوانیمنابع قدرت را مکند؛یمها جداقدرتریاست که آن را از سا
در ذهن متبادر یدر ابتدا توان نظامدیشاشود،یميکه صحبت از منابع مادیزمان. کردمیتقس

رایزکنم،یمفیتعریقدرت را در اصطالح نظاممن«: معتقد استمریمرشاکهيطورشود به
,Mearsheimer(» استالمللنیباستیسیاصلاریمعینظاميرویکه نشودیمدیتأکگونهنیا

،يچون توان اقتصادیمنابع اساسریخود تحت تأثیاست که توان نظامنیاتیواقعاما؛ )56 :2001
.ردیگیمقراريایجغرافمشخصهویتیجمعطیشرا،یفن- یعلميهاتیقابل

همواره در مباحث قدرت زینيامنطقهطرهیدر استقرار سهادهینقش هنجارها و اهمهنیباا
آلمان و محقق ارشد 2»لیک«استاد دانشگاه 1»نابرزکیدر«. قرار دارددیمورد تأکيامنطقه

با نفوذ، گریديهادولتریمعتقد است هژمون قدرت خود را در برابر ساگا،یپژوهشگاه گ
امکانات عیتوزياز نظر و.کندیاعتقادات و فهم خود از جهان اعمال ملیتحماییدهشکل

يها در مورد جهان مهم است اما عوامل ماددولتگریديهادهینفوذ در ايبرايبالقوه ماد
نیهمچن.)Nabers, 2008: 8(است يسلطه معنوسلطه،رونیاز ا. نداردیذاتتیاهمخوديِخودبه

زینيچراکه وردیبگيرت جامدل از قدنیدر زمره اتواندیهم م»يجوزف نا«قدرت نرم هینظر
که پس از جنگ سرد، قدرت سخت کمتر راهگشا بوده، معتقد است قدرت تیواقعنیاانیبا ب

کندیمفایایخارجاستیدر سيترامروزه نقش مهم،یاسیسيهانرم مشتمل بر فرهنگ و ارزش
).52:1390کاکس،وپاراما (

رانیايامنطقهقدرتيواکاو
این . استانهیفهم خوب منطقه خاورمازمندیدر منطقه، نرانیقدرت الیحلگام در تنینخست

، بازار لیاسرائهاي آبی و استراتژیک، وجود رژیم منطقه به دالیلی ازجمله انرژي، گذرگاه
نیاخاورمیانه،تعریفدر. استاز اهمیت زیادي در معادالت جهانی برخوردار ... مصرف منطقه و

ها،واکنشوهاکنشازویژهايگونهنمایندهایآسغربدرژئوپولیتیکیايپدیدهعنوانمنطقه به
سیاسیهايرژیمواختالفموردجغرافیاییمرزهايبامذهبیوفرهنگیهايتجانسعدم

عنوان پلی و موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی این منطقه به) 197:1381مجتهدزاده، (است متفاوت
1. Drik Naberrs
2. Kiel University
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درصد 35شده نفت و درصد ذخایر شناخته60کنار وجود درروپا و آفریقا بین سه قاره آسیا، ا
منطقه نیاتیاهمشیاست که منجر به افزایعواملگریاز دزینمنابع گازي جهان در خاورمیانه 

کشور نیهفدهمنیهمچنو عیکشور وسنیعنوان هفدهمبهرانیاحال، نیدر هم. شده است
با قرار دارد و انهیوسعت را در خاورمنیو دومتیتعداد جمعنیرشتیبزینوجهان است تیپرجمع

گرفتن در جنوب غربی آسیا، داراي موقعیت ممتاز ژئواستراتژیک براي تأمین انرژي دیگر 
هایی از قبیل موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک، منابع فراوان کشورها است و به دلیل برخورداري از پتانسیل

دریاهاي آزاد و تنگه استراتژیک هرمز، داراي یک جایگاه انحصاري گاز و نزدیکی جغرافیایی به
در تأمین نفت و گاز کشورهاي آسیایی در مقایسه با دیگر کشورهاي رقیب یعنی ترکمنستان، قطر 

).12:1385شیخ عطار، (رودیو روسیه به شمار م
یاساسمفروضنیاسازد؟یرا مرانیاياهژمون منطقهیپرسش که چه عواملنیپاسخ به ادر
استیکه با سيهاوندیموجب پبهتیموقعنیو استیآسان نبودنيامنطقههژمونکهداردوجود

و هم از درون منطقه و ردیقرار گثباتیبیتیدر موقعتواندیمکند،یبرقرار مياو منطقهیجهان
يکه برايارهایاز معياریبسنیدر بنیبنابرا؛)Prys, 2007: 2(ردیمورد چالش قرار گرونیهم از ب

یاسیس1»ادراك«منظرازکه اریسه معرسدیشد، به نظر مانیکشور بکیبودن ياقدرت منطقه
ياعنوان هژمون منطقهبهرانیسنجش قدرت ايبراارهایمعنیترو کاملنیدتریمفتواندیمزین

:باشد عبارت است از
؛»يخودانگار«اییداخلاذعان- نخست

2؛»يپنداردگر«اییخارجقیتصدسپس-دوم

رانیاایمشخص کرد که آتوانیماریسه معنیدر منطقه که بر اساس ا»يکنشگر«توان -سوم
ر؟یخایباشد ياهژمون منطقهتواندیم

رانیايامنطقهقدرتازيخودانگار
ایجاد انیرانیاز اياریبسنیاین احساس را در ب1357ایران در سال یانقالب اسالمپیروزي

گذشته با احساس و شدت يهاآرماندیباران،یاخیتاريهایکرد که به منظور جبران ناکام
هاي تشیع بنیان گذاشته بر پایهرانیرسد انقالب امنظر هر چند به نظر مینیاز ا. شوندانیبيشتریب

ن آنکه فقط مسئله تشیع را در بدویاسالمينکته است که جمهورنیاانگریاما شواهد باستشده 
1. Perception
2. Others thoughts
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باراخودکمدستیاوکرده در جهان کمک هاي انقالبیاز حرکتيارینظر داشته باشد به بس
ایرانانقالبرهبرانواقع،درگفتتوانمیبهترتعبیربه). 195:1378روآ، (پنداردمیهمراهآنان

وداشتهنظراشتراكهستندجهانموجودنظمتغییرخواهانکهییهاجنبشهمهباتقریباًابتدااز
اقداماتهايالزاممقابلدراسالمرسیدمینظربهگاهیکهايگونهبهکردندمییگانگیاحساس

نکته). 283: 1387فولر، (داردقراراهمیتدومدرجهدرموجودوضعضدوامپریالیستیضد
ایراناساسیقانون154مادهکههنگامیست جالب توجه درباره این شیوه نگرش به جهان این ا

آرمانرابشريجامعهکلدرانسانسعادتایراناسالمیجمهوري«اینکهبرمبنیانقالبازپس
وشناسدمیجهانمردمهمهحقراعدلوحقحکومتوآزاديواستقاللوداندمیخود

حقمبارزهازدیگر،هايملتداخلیرامودردخالتهرگونهازکاملخودداريعیندربنابراین
بررسیمجلس«سوياز» .کندمیحمایتجهاننقطههردرمستکبرینبرابرمستضعفین در طلبانه
و نشدکوچکترین بحثی درباره آن شد،میبررسی»ایراناسالمیجمهورياساسیقانوننهایی

مجلسرئیسنایبکهايگونهدادند بههمه نمایندگان حاضر به اتفاق آرا به این ماده راي مثبت 
که،اینزینوماستانقالببودنیجهانواصالتبرشاهدودلیلآرااتفاقاین«: گفتوقت،

1.»بماندمحصورمرزهاداخلنیستقرارگویندمیبرخیکههمطورآنانقالب

استیسينظرمهمیمبانازیکیعنوانبهانقالبلیاوادرکه»القريام«نظریهنیهمچن
ويامنطقهقدرتشهیاندکهاستيشواهدگریدازشد،برشمردهیاسالميجمهوریخارج

موارد نیبر اافزون. کندیانقالب اثبات مبدوازرانیارهبراناذهاندررابودنيافرامنطقهیحت
يهاطرحران،یوزئتیدر هکیاستراتژیاسیسيهاتیساالنه درباره اولويهامانند بحثيگرید

درکشورهاسرانبهخطابرانیايجمهوريروساسخنانخارجه،اموروزارتکیاستراتژ
استیمنابع فهم سگریدازکشورداخلیمردماجتماعاتدرومتحدمللسازمانیعموممجامع
تواندیمخودشناخت يبرایاسالمياراده الزم در جمهورانگریهستند که برانیایخارج

در يابه قدرت منطقهدنیکه باهدف رسيگریاز اسناد مهم دیکی. شودیتلقعنوان هژمون هب
اتکا به با«؛1404افقدرآن یکه طاستساله ستیانداز بسند چشمد،یرسبیبه تصو1382آبان 

گاهیبا جاافتهیاست توسعهيکشوررانیا،يزیرو کوشش و برنامهیو عزم ملیالهزالیقدرت ال
بخش در روابط و الهامیو انقالبیاسالمتیو فناورانه در منطقه با هویعلم،ياول اقتصاد

.خواهد بود»المللنیب

.1358آبان 7ایران، مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوري اسالمی .1
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»يسازتمدن«نامبهیسند مدنظر قرارگرفته است، در جوهره مفهومنیاندیعنوان برآبهآنچه
در نقطه آغاز دوران رانیااست، شدهینیبشیسند پنیايکه برايرونديو بر مبناردیگیقرار م

يبه نحوسازدیمزیرا در سه وجه متمارانیایژگیونیقرار گرفته که ايسازاز تمدنيدیجد
باشدیماثربخش المللنیو در گستره بشرویدر سطح منطقه پ،بخشکه در جهان اسالم الهام

يبرایاساسییتواناظاهراًو ریاز اصول فراگیبیرغم ترکبهوجود،نیباا). 55:1389سجادپور، (
وجود داشته باشد که هژمون رانیایاسینخبگان سنیبجیفرض رانیاتواندیآن، ميریکارگبه

طور که اگرچه همان. کمتر از آن سخن گفتدیرا داشته و در عمل باینقش منفشهیهميامنطقه
يدر جهت دوريامنطقهيهاقدرتيبراياستراتژکیتواندیمنیاکند،یاشاره مسیپرامیمر

اما از شواهد ). Prys, 2007: 5(شود یابیارززیگر ندولت سلطهعنوانبهشدندهیدیاز تبعات منف
شدن را دهیديانتظار برازیو نرانیایخارجاستیرا در سکیهژمونیخودشناستوانیمذکور م

.روند استنتاج کردنیدر ا،يابه عنوان قدرت منطقه

رانیايامنطقهقدرتازيگریدتتصورا
گرانیدرشیبدون پذیاست؛ اما هژمونیهژمونيبرایشرطشیاگرچه شناخت از خود، پ

و يرویبه صورت داوطلبانه از هژمون پدیدرجه دوم بايهادارد و دولتیهژمون تابعان. معنا ندارد
در توانیميدیکلیعنوان دولتبهرارانیایاسالميشناخت و اعتبار جمهوررو،نیازا. کننددیتقل

.کرديریگیپربطيو مؤسسات ذیالمللنیبيهاو سازمانیاسیرجال سشمندان،یاظهارات اند
ياعنوان قدرت منطقهرا بهرانیاست که ايمشهورپردازانهیاز نظریکینگتونیهانتساموئل

االتیکه در رأس آن اشمردیرا برمیسطحمراتب قدرت چندنوع سلسلهکیيو. کندیمیتلق
مانند فرانسه و يابزرگ منطقهيهادر سطح دوم قدرت. عنوان تنها ابرقدرت قرار داردبهمتحده

هند در جنوب ،یشرقيایطور بالقوه ژاپن در آسو بهنیچا،یدر اوراسهیآلمان در اروپا، روس
يامنطقهيهادر سطح سوم قدرتوقایافردر یجنوبيقایافرا،یدر جنوب غرب آسرانیاا،یآس
.)Huntington, 1999: 36(ردیگیميجزء دسته سوم جايقرار دارند که عربستان سعودهیثانو

المللنیباموردر یجهانقاتیمرکز تحقریو مدیلیاسرائ–يهودیسندهینونیروبيبارنیهمچن
عنوان بهرانین دارد که ظهور ااذعا»ياقدرت منطقهکیظهور : رانیا«عنوان تحتیپژوهشدر 

معتقد يو. استانهیدر خاورمکمیو ستیتحوالت قرن بنیتراز مهمیکیياقدرت منطقهکی
يگریبلکه به عوامل دست،ینيابحث هستهاییبه علت حکومت اسالماًصرفزشیخنیاست ا
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لیاز قبقدرت ایران ینیعهايمولفهبه رانیايبر رهبرافزونيو. گرددیبازمکیتیمانند ژئوپل
,Rubin(دارد دیتأکرانیفرهنگ، نژاد و مذهب در ات،یجمع 2006: در لیبمزیجنیهمچن). 1

با توجه به رانیمعتقد است؛ ا»رانیو امتحدهاالتیا: ییالجویاستاستیس«مقاله خود تحت عنوان 
؛و استقاللیکیدئولوژیاتعصب،یدروکربنیهمیمنابع عظ،یشیالجسوقتیموقعاد،یزتیجمع

قرارگرفته کایامرمتحدهاالتیمورد توجه الیدلنیاست و به همياهژمون منطقهکینیمانند چ
).52:1381ل،یب(است 

دمنیفرتوماسبا يامصاحبهیطزینمتحدهاالتیاجمهورسیحال، باراك اوباما رئنیهمدر
خواهد بود و بهتر ياقدرت منطقهکیرانیکه ادکنیاعالم مصراحتاًمزیتاوركیویخبرنگار ن
نیشیامور خارجه پریوزاستراوجکهانیافزون بر ا. (Friedman, 2015: 1)باشد نیاست چن

در يدیقدرت کل«کیعنوان را بهرانیایستیباسیانگلیاسیدارد مقامات سدیهم تأکسیانگل
با يادر مصاحبهنجریسیکيهنرپست،نگتونیهافنقل ازبه1.شناسندتیبه رسمانهیخاورم» منطقه

فیتوصيقواریبسيو به لحاظ راهبردانهیرا قدرت بزرگ خاورمرانیاکا،یامریملویراد
درکشورنیانفوذورانیایخیتارگاهیجابهاشارهباییکایمراکار کهنهاستمداریسنیا. کندیم

دريقويامپراتورکیلیتشکویهژمونجادیايبراقهمنطکشورنیترمستعدرارانیاانه،یخاورم
یخارجاستیدر سيگریچهره با نفوذ دپالمرمارك). Horowitz, 2014: 1(دانستانهیخاورم

ت،یجمعتیکم،ینیسرزموسعتلحاظبهرارانیانجریسیکمانندیمشابهياظهارنظردرکایامر
منطقهدرممتازيایجغرافتیموقعوسرشاریعیطبمنابعوینظامامکانات،یانسانيروینتیفیک

2.کردهیتشبلیبدکمیقدرتبهرارانیاهارتلندوانهیخاورم

يچند. استتیحائز اهمرانیهم به قدرت منطقه ایالمللنیها و مؤسسات بتوجه سازماناما
»افتهیریتغيایدن: 2025یجهانيهاروند«عنوانبارا یگزارشکایامراطالعات یمليشوراشیپ

ییکایامرکارشناسان سالهکیقاتیتحقحاصلکهياصفحه120گزارش نیدر ا. منتشر کرد
ونددیپیمیجهانيهاصف عمده قدرتبهرانیاندهیآمده است که در خالل دو دهه آباشد،یم
)National Intelligence Council, 2008: 22.(

در تهران ضمن به یرانیبا مقامات ادارشیمتحد در دسازمان مللیاسیکل سریدبفلتمن
يبا توجه به رهبررانیاکند؛یمانیصراحتاً بانهیمهم خاورميهااشتراك گذاشتن مسائل و بحران

).UN Iran:2013(دینمافایاتواندیمریاخيهادر حل بحرانیو نفوذ خود در منطقه نقش مهم
1. IRNA: 16/10/2014

.1388:یمرکز اسناد انقالب اسالم.2
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»سلطهيسوبهرانیاریناپذتوقفحرکت«عنوانبایگزارشدرنترستینشنال ايکایامرگاهیپا
به توانیمکمتررادر منطقه رانیاافتنیقدرتامروز: سدینویموپردازدیمانهیخاورملیتحلبه
شناخت و به تیآن را به رسمیقتیعنوان حقبهدیبلکه با. گفتگو دانستيبرایاسیموضوع سکی

برداشته و ییفضايدر فناوریتوجهقابليهاخود گامگانیبا همساسهیدر مقارانیا. آن نگاه کرد
در یتوجهقابليظاهر شده است و به دستاوردهاهیو روسنیدر حد و اندازه چيبریدر قدرت سا

).Nuruzzman, 2016: 1(است افتهیدستینظاميافزارهاساخت سختدیتول
مقاومت تواندیمیو جهانيامنطقهیکه همپوشاننکته را مورد مداقه قرار دادنیادیبااما

رانیايرا در برابر رهبرشماردیبرمهیقدرت ثانونگتونیآنچه که هانتایدو درجه يکشورها
منافعش با منافع يکشور سرکش مانند عربستان سعودکیانهیچراکه در منطقه خاورم. زدیبرانگ
نیارونیازا. ناسازگار استشود،ینطقه فراهم مهژمون ميکه معموالً از سويامنطقهیعموم

.عمل کنديامؤثر قدرت منطقهزنندهمثابه برهمبهیخارجيهاتیحماقیاز طرتواندیکشور م

رانیايامنطقهقدرتنفوذويکنشگرتوان
. شودیمقلمدادهادولتياثرگذاريهامؤلفهازیکیالمللنیروابط باتیادبدرنفوذ، بیضر

که در دیوادار نمایاستیسایعمل ادامهبهراهادولتریساکوشدیميامنطقهقدرتنفوذ،قالبدر
ازجمله دانشگاه بوخومالمللنیدپارتمان روابط بسیرئ1»میاستفان شر«. منافع اوستيراستا

عتقد است که در کنار نفوذ پرداخته و مبه مسئله،يااست که در رابطه باقدرت منطقهیپردازانهینظر
است یموضوع،ياقدرت منطقهياز سویاعمال قدرت و نفوذ واقعيامنطقهرشیمنابع قدرت، پذ

یول«در سطح منطقه رانیدر رابطه بانفوذ ا.)Schrim, 2006: 2(ردیمورد قضاوت قرار گدیکه با
بر دیبا تأک2فلچردانشگاهفکراتاقبايامصاحبهدرکایامریروابط خارجيارشد شورامحقق»نصر

منطقه از افغانستان نیدر ارانیکه اکندیماست، اذعان انهیدر منطقه خاورمیقدرت اصلرانیانکهیا
يدر مناطق دورتریحتتواندیاست و اثبات کرده که مریو عراق درگفارسجیخلانه،یميایتا آس

صاحب شتریبیلیاند، خعرب بودهيهاکومتخلوت حاتیحربازیکه از دنیهمانند لبنان و فلسط
طارق به قلم یادداشتیدر هماالوسط، چاپ لندن وزنامه الشرقر). Nasr, 2007: 2(نفوذ و مهم باشد 

در عراق در یعیشینیداحزاب؛سدینویموپرداختهموضوعنیابهروزنامهنیاهیریتحرری، دبدیحم
کشور، چه ازنیدر ارانیو نفوذ ادهندیملیتشککشور رانیهستند و حکومت ارأس قدرت

1. Stephan A. Schirm
2. Fletcher
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رانیابانیپشتیهمگعراق،درمطرحانینظامشبه. باالستاریبس،یلحاظ نظامازچهویاسیلحاظ س
یبستگرانیامواضعبهعراقثباتویاسیسحرکتتداومکهاستروشنهمهيبراگریدوهستند

آن را توانیمکهباالستچنانحزبنیقدرت ا. ر استاهللا در رأس امودر لبنان، حزب. دارد
انیجرنیااریدر حال حاضر، دولت در اخت. دانستکشور نیایاسیو سینظامانیجرنیترمهم

ويبازسازران،یاکمکبههایالحوثمن،یدر. دیخود برآياست و توانسته است از پس رقبا
وتیکودرنیهمچن. داردلیتمااریبسرانیابهالوفاقجنبشن،یدر بحر. اندشدهیدهسازمان

هانیا. دانندیمخودفکروقدرتمنبعوملجأرارانیاکههستندياریبسيهاگروهزینعربستان
یپلماسید(وجود دارد اریها در منطقه بسنمونهدستنیمشاهده هستند و از اقابلوانیعيهانمونه

نفوذ حوزه«تحت عنوان یدر مطلبمنیدر رانینفوذ ادربارههم»یپالسنیفار«مجله). 1390:یرانیا
اهللا تالش انصارجنبش«: سدینویملسونیاز محققان ارشد مرکز ویکیقلم به»دیرسمنیبه رانیا
فراتر از یراتیتأثمنیيرخدادها... . کندادهیپمنیدررالبناناهللاحزبمشابهییالگوتاکندیم

يایعدن، درجیخلقیاست که از طريدیکليهااز تنگهیکیالمندب باب. کشور داردنیايمرزها
یاتیانتقال نفت در جهان و رگ حریمسنیتریتنگه اصلنیا. کندیهند متصل مانوسیسرخ را به اق

از یکیهم که آندهیالمندب و بندر الحدبر بابهایاگر حوث. در کانال سوئز استیرانیکشت
را فارسجیاز کانال سوئز و خلییایتردد درتوانندیمابند،یاست، تسلط يدیکلییایدريرهایمس

در رانینفوذ اشیاست که از افزایکسانيهشداردهنده براياندازمسئله چشمنیا. کنترل کنند
.Mudallali, 2014: 1)(منطقه نگران هستند 

نقاطریسابهآندامنهبلکهستینانهیخاورممنطقهبهدودمحتنهارانیانفوذامروزها،نیبر اعالوه
خود يارا در جهت نفوذ منطقهيچه نوع راهبردرانیانکهیمورد ادراگرچه. استشدهدهیکشجهان

نفوذ وداردشهیرنرمقدرتمنابعدرشتریبرانیانفوذیاصلادیبنکهکرددیتأکیستیبارد،یگیمشیپ
لسن،یم(است یغربیطلبمتفاوت با سلطهیو از جنسیگفتمانيمنطقه، نفوذدریاسالميجمهور

توانیمراایآسغربمنطقهيدر کشورهایاسالميحضور و نفوذ جمهوررونیاز ا). 28:1388
یاسالميهاآموزهبر دیبا تأکمعناگرادانست که وجه نخست آن فرهنگ مکملوجهسهيدارا

و یخواهعدالت،يزیستشامل ظلمزیو وجه سوم نینیديساالرل مردماست، وجه دوم آن شام
طرفدار را نیشتریکه بیگفتمان. استیستیونیصهمینشناختن رژتیدر کنار به رسميزیاستکبارست

آنرانیایاسالمانقالبتیماهواسالمیجهانشمولوداردایآسغربمنطقهمحروميهاتودهانیدرم
یمثلثمانندگانه سهيهایژگیونیا. کندیمفیتعریتهاجمیخارجاستیسکیچارچوبدررا
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ایآسغربمنطقهدریکلطوربهومنطقهيکشورهادررارانیایاسالميجمهورنفوذکهاست
متفاوتمنطقهدرغرببانفوذرانیانفوذشدیمدعتوانیمکهروستنیو از همکندیمتیتقو

يهاگاهیپاونفوذ استيدر منطقه، دارایحضور نظامواسطهغرب بهکهیدرحال،گریدانیببه. است
یعمومیپلماسیدبارانیاامااست،شدههاآنيهادولتدرنفوذسازنهیمنطقه، زميدر کشورهاکایمرا

در »زیراپنتریاکنیامر»شکدهیاندل،یدلنیبه هم. کنديریگیپمنطقهدرراخوداتیمنواستتوانسته
و افغانستان اشاره کرده و نیلبنان، مصر، فلسطه،یدر عراق، سوررانیبه نفوذ ا،یلیتفصیگزارش

به 2008توانسته از سال ،يو اقتصادیبا اتکا به قدرت نرم خود، در کنار قدرت نظامرانیا«: سدینویم
American Enterprise(د دهگسترشسرعتبهراایآسغربمنطقهنفوذ خود در، دامنهسونیا

Institute, 2012(.درپژوهش نیاگفته شد رانیاکیآنچه در مورد مختصات قدرت هژمونيمبنابر
نوظهور را در منطقه بر یستیتروريهااز حضور گروهیو مخاطرات ناشریتا تأثکوشدیادامه م
.کندیابیارزرانیایهژمون

رانیایاسالميورجمهيبرامنطقهدرسمیترورداتیتهد
يامنطقهداتیاست، افزون بر تهدییگرایداعش که برآمده از گفتمان نوسلفیستیترورگروه

ادامه؛در. رودیمشماربهرانیایاسالميجمهوریهژمونيبرايدیطور خاص تهدبه،یالمللنیو ب
و یکیتیمتاژئوپلتدایتهدم،یمستقداتیتهدیعنیرا در سه بخش داتیتهدنیاتیابعاد و ماه

قراریمورد بررسآورندیبه وجود مدهیپدنیاز ايریگبا بهرهرانیايامنطقهيکه رقبایداتیتهد
.ردیگیم

رانیاهیعلمیمستقیتیامنوینظامداتیتهد
را در یتوجهقابلراتیدر فواصل دور، تأثیکشورها حتریمدرن امروز، تحوالت سايایدندر

خصوص حضور داعش و بههیتحوالت عراق و سوررو،نیازا. گذاردیمیجهان باقيکشورهاریسا
داعش و یحضور نظامنخست: دهدیقرار مریرا تحت تأثرانیایملتیدر عراق، از دو جهت امن

از یکیعنوان داعش به. یستیتروريهادر عراق به بهانه مبارزه با گروهیغربيروهایدوم، حضور ن
کند دایدست پرمتعارفیمتعارف و غحاتیقادر است به تسلیستیتروريهاسازماننیترثروتمند
ظهور ن،یافزون بر ا. کندیمخود استفاده عهیدشمن شينابودسازيصورت از آن برانیکه در ا

فراهم يافرامنطقهيهاقدرتینظاميهاگاهیشمار پاشیافزايرا برانهیزم،یستیتروريهاگروه
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بردیمرا در بلندمدت باال رانیایتیامنيهانهیامر هزنیایعیطور طبکه بهکندیم
گروه نیبلکه است،ینیداعش تنها محدود به مناطق غربیتیامنیداتیتهد). 212:1394نجات،(

یشرقيهامرز؛تابعهالتیالیمانند افغانستان و پاکستان و تشکیشرقیتوانسته بانفوذ خود در نواح
از یکیرانیمختلف ساکن در ايهاتیاست که وجود ملیدر حالنیکند و ادیتهدرا هم 

از ). 196:1387فولر،(است رانیکردن اثباتیاست که خواستار بيبالقوه هر کشوريهاآماج
که با مشکالت یو غربیشرقیدر نواحطلبییو جدامذهبیسنيهاوجود گروهگریطرف د

کنند،یوپنجه نرم مدستيکاریو فقر و بنییپايمکانات، رشد اقتصاداصیمانند عدم تخصیداخل
يبراگاهیپاجادیارو،یجذب ن. داعش در کشور فراهم کنديرا برانهیو زمیتینارضاجادیاتواندیم

زیمحدود در داخل کشور ناتیو انجام عملرویمنطقه و اعزام نيدر کشورهاهاستیآموزش ترور
وزارت اطالعات کهينحوگرفته است بهاست که توسط داعش شکلیتیامنتدایتهدگریاز د

يانتحاراتیعمليسازینوبت از خنثنیدر چندریاخيهاسالیطرانیایاسالميجمهور
خبر داده رانیمهم ايمختلف و در شهرهايهادر مناسبتهايریوابسته به داعش و تکفيهاگروه
زیخارج از کشور را نیرانیبه اتباع ايریتکفيهاگروهگریش و دحال حمالت داعنیدر هم. است

قبور بیاست که تخریطیدر شرانیا. کردیابیارزیستیگروه ترورنیايدهایتهدگریاز دتوانیم
است و اماکن رانیایاسالميجمهوريهااز دغدغهگریدیکیهايریائمه در عراق توسط تکف

نیدر ا. قرارگرفته استيریتکفيهاستیهمواره مورد هجوم ترورهیوردر عراق و سانیعیمتبرکه ش
بدانند که هدف ما هایرافض«: سدینویمانیعیبه شخطابخود تریراستا گروه داعش در صفحه تو

نمادها به نیابیکه پس از تخردیبدان. آلود در نجف، کربال و سامرا استشركيهانمادبیتخر
). 20/03/1393انتخاب،(» کردمیخواهکسانیشهد را با خاك آمد و ممیخواهرانیا

را در يادیزیتیو نارضاشودیمشتق میستیگروه ترورنیکه از ایداتیاز تهدگریدیکی
یکانون اصلیدر بررس. استهازگردیرلیاز قبیطیمحستیزداتیتهد،کرده استجادیداخل ا

سازمان ملل ستیزطیبرنامه محيبا همکاریرانیکه در گزارش پژوهشگران اهازگردیرجادیا
عراق و شرق یدر شمال غربرانیايزگردهایردآورندهیپديهاکانونعمدهازیکیشده،منتشر 

).1:1394،یبینق(قرارگرفته که تحت تصرف و نفوذ داعش است هیسور

رانیایکیتیمتاژئوپولداتیتهدوسمیترور
سمیونالیناسفیو تضعیاحساس سرخوردگجادیاوکایامرسقوط طالبان و صدام توسطبا
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رانیو اافتیيامالحظهبهبود قابلرانیایکیو متاژئوپولتکیژئوپولتتیدر منطقه، موقعیعرب
خود در تیموقعتیاستفاده را ببرد و پس از تثبنیدرصدد برآمد تا از وضع موجود بهتر

در یکیو متاژئوپولتيحضور معنويقاومت را برامحور م،عراق و افغانستاندیجديهادولت
در »المللنیروابط ب«يفرانسوشکدهیاندنیهمچن. کندتیتقودیعراق جدزیو لبنان و نهیسور
میو رژرانیو تقابل ایاسالميجمهوريدئولوژیرابطه با ادر، »کلمنت ترم«قلمبهيامقاله
را ادامه انقالب 2011در سال یاز تحوالت عربآغرانیاکهییازآنجاسد؛ینویمیستیونیصه

چهره ریتغيبراآمدهشینقش اسالم از فرصت پکردنتالش کرد با برجستهدانست،یمیاسالم
بهاعتراضاتتیسراباامابه خود استفاده کند؛ کینزديروهایکار آمدن نيو روانهیخاورم

منطقه،ازییهابخشدريریتکفيروهاینافتنیبرتردستویخارجيروهایندخالتوهیسور
و يمعنومیهمچون گذشته نفوذ مستقتوانستینمگریدرانیشد که ایتحوالت به شکلریس

رانیاياز نفوذ معنويریعنوان جلوگدر عمل بهدادیرونیخود را تداوم بخشد و ایکیمتاژئوپولت
). 1391:فارسيخبرگزار(بود فیتعرو محور مقاومت قابل

با يجوارهمقا،یاروپا و افرا،ینقطه اتصال سه قاره آسانه،یدر مرکز خاورمهیرار گرفتن سورق
است که يهایژگیاز ویستیونیصهمیو رژهیبا لبنان، عراق و ترکیگیهمساترانه،یمديایدر

رأس آن درويریتکفيهاگروهاست یچند سال. دهدیمکشور داده نیبه ايادیزتیاهم
تواندیاسد مدولتکردنساقط يها براکشور هستند که تالش آننیر حال نبرد در اداعش د
که از باشدیمییهااز دولتیکیهمواره هیآنکه سورژهیوب. داشته باشدرانیايبرايادیعواقب ز

مورد دیکه در کنار محور مقاومت بايترمهملیدلاما؛ کندیمتیاهللا حمامواضع حماس و حزب
هیسوريدولت علویانقالب اسالميروزیبا پ. استنیسرزمنیدر ارانینفوذ ارد،یقرار بگدیتأک

شناخت تیرا به رسمدیو دولت جدرانینداشت انقالب ارانیبا ایکیدئولوژیکه چندان قرابت ا
در . دیبخشيادیبه روابط دو کشور عمق زیلیضداسرائجبههدرگرفتنمتقابل و قراريازهایو ن
–یرانیجنگ به نزاع اشدنلیکرد و مانع تبدتیحمارانیآشکارا از اهیو عراق سوررانیگ اجن
باعث شد ياقتصادروابطو ینظام،يمتعدد اقتصاديهامانیپ). 207:1390،يمحمد(شد یعرب

خود با داریدر درانیبرجسته شود که رهبر اییو تا جاردیدو کشور شکل بگنیبیقیعمياستراتژ
1.کندادی»رانیاکیعمق استراتژ«عنوان کشور و بهنیترکیرا نزدهیار اسد، سوربش

نکهیابریمبن2011سالدرکایامریملتیامنمشاور»لونیدانتام«اظهاراتگریديسواز

.6/11/1379،يمقام معظم رهبریرسانگاه اطالعیپا. 1
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يقواتوازنخوردنهمبهومنطقهدررانیاینینشعقبنیتراسد موجب بزرگدولتانیپا
تیاهمکهدهدیمنشان،(Johenstone, 2012: 1)خواهد شد رانیاهیعلن آرییتغويراهبرد
يکشورهایرانیاضديهااستیسیقربانکشورنیاواستيجدهیسوردررانیاحضور

ه،یسورینظاموياقتصادتیموقعفیتضعبانیهمچن. استشدهيافرامنطقهومنطقهمتخاصم
رانیروابط اهیبحران سورهانیو افزون بر اافتهیکاهش ندهیآن در محور مقاومت در آيکارآمد
.دهدیمتحت شعاع قرار زیرا ننیمبارز در فلسطيهابا گروه

یستیتروريهاگروهيو لبنان براهیسورانیمياز مناطق مرزیاست که برخیدر حالنیا
از مناطق یف برختصريدو برانیداعش و النصره اانیاست و باوجود اختالف متیحائز اهم

که یکیمتاژئوپلتيهاآموزهيبر مبنارسدیبه نظر مبیترتنیبد. هستندیکیحاضر به اتحاد تاکت
سمیدارد حضور تروردیتأکياشهیو اندياز خطوط فکريو پاسدارينفوذ معنوتیبر اهم

يدیتهدکنندیمفیتوصیرا مجوس و رافضانیرانیکه اهیدر عراق و سوريریتکف
به تواندیمدیتهدنیاتیریقرار داده است و در صورت عدم مدرانیايرا فرارویکیمتاژئوپولت

.ابدیيتسررانیمختلف خاك ايهابخش
در انیعیتوجه شقابلتیجمعات،یوجود عتبات عال،یو مذهبیخیاشتراکات تاران،یمنیادر

ضد یقوميهاشیراق که در کنار گراحزب بعث عيدئولوژیایرفتن رسمنیو از بهیعراق و سور
یکیمتاژئوپولترینظکمهیبرده بود از سرماانیدر منطقه را از مرانیايامکان بسط نفوذ معنویرانیا
رانیا. شوددهیشیاندياژهیوداتیتمهدیمحافظت از آن بايکه براکندیمتیدر منطقه حکارانیا

شیقدرت نرم خود را در عراق افزاتواندیعراق مانیعیشتیکه با استفاده از تقوداندیمیخوببه
تیاز آن موجب عدم تثبیناشیناامنجادیدر عراق و ايریتکفيهاحضور گروهن،یافزون بر ا. دهد

کاهش مداوم حجم جهیو درنتنیطرفییامکان بسط همگراجادیعراق و عدم ايمرکزتیحاکم
یکیمتاژئوپولتيدیتهدزیمهم ننیکه اشودیمعراق و رانیدو کشور اانیميمبادالت تجار

نفوذدامنهازيمحوراسالملیتقلباکنندیمیسعهموارههایسلفگریدياز سو. شودیمحسوب م
هیاهل سنت را علیافکار عمومیدر منطقه بکاهند و توجهات مذهبيمحورعهیشویاسالمانقالب

تقابل ینوعیو فرهنگ عربیرانیفرهنگ انیاند بکردهیسعنیها همچنآن. کنندکیتحرانیعیش
دولت کیرانیها نه تنها دولت اازنظر آن. ردیشکل بگرانینسبت به ایمنفتیکنند تا ذهنجادیا

).Dabiq, 2015: 52(هست زینگرایو ملگراتیاست بلکه قومیمجوس و رافض
منیا. استیرانیضد ايکردیرويدارااز منابع تفکرات داعش یکیعنوان بهزینالقاعده
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را منحرف از قرآن و انیرانیا،يتوسط زرقاوانیعیو کشتن شهیباوجود مخالفت اولزینيالظواهر
و یوسفییحاج(کند یميکه در عراق دخالت کرده و با اشغالگران همکاردانستیميسنت نبو

که در حزب بعث عراق یعیضدشویرانیضداتفکراتنیابرافزون). 102:1393نژاد،عارف
شده است دیمنطقه بازتوليهاستیدر تفکرات ترورگریدياگونهبود امروز بهشدهنهیکامالً نهاد

فقط اکنون نهدندینامیمهیاالسالم و سردار قادسفیصدام را سروزیمذکور که تا ديهاو گروه
بلکه ندیآیحساب مدر منطقه بهانیعیذ شو نفویانقالب اسالمتیسرايمهم برایعنوان مانعبه
اعدامرامنانیرانیا«بود یجمله صدام به هنگام اعدام که مدعنیبه آخریبا تأسکوشندیم

موارد برعالوه. صدام جامه عمل پوشانندتیوصنیآخربه1،»...دینباشغافلآنانازوکردند
داعش به نظام يبندیدر مقابل پاییخردگراو ینیدیدموکراسینوعبهانیرانیايبندیفوق، پا

را در هاستیو تروررانیتسامح و تساهل همراه با خشونت اهیو عدم روحيزیخالفت و خردست
شودیمالحظه مبیترتنیبد. از هم قرار داده استزیطور کامل متمابهیو ذهنيدو جبهه فکر

که شودیدر منطقه محسوب مرانیایکیچالش متاژئوپولتنیترامروزه مهميریتکفانیکه جر
داعشگرفت؛جهینتتوانیمیخوبو بهداردرانیایخارجاستیسيبرایمختلفيامدهایابعاد و پ

دیتهديبرايقوزهیانگاست،بردهارثبهرایرانیاضدویعیشضدتفکراتازیانبوهحجمکه
.داردرانیایکیمتاژئوپولت

يریتکفستیتروريهاگروهازرانیايامنطقهيرقبايرودنبالهاستیس
در منطقه منافع يریتکفيهاگروهياز سومیصورت مستقکه بهییهادیکنار انبوه تهددر

درجه ایبیرقيهامقاومت قدرتتواندیم2يامنطقهیهمپوشاندهدیقرار مریرا تحت تأثرانیا
از جمله ترکیه و عربستان رانیايامنطقهيرقبارونیازا. زدیبرتر برانگيهادو را در مقابل قدرت

استیس،3»والتاستفان«کهراآنچهایيریتکفيهاگروهازخوديهاتیدارند با حمایسع
.را در منطقه کاهش دهندرانی، نفوذ ا)Walt, 1987: 27(نامدیم4»يرودنباله«

سرخ، داشتن يایو درفارسجیبه خلیدسترسکه يکشور عربستان سعوددر این میان، 
از يریگجهان و بهرهنیگاه مسلمعنوان قبلهجهان، قرار گرفتن کعبه بهینفتریذخاچهارمکی

رانیايامنطقهبیرقنیترمهمدارد،یخاصیکیتیژئوپلتیآن، موقعيو مادیمنافع فرهنگ
1. Guardian:2006.
2. Overlapping Regional
3. Stephen Walt
4. Bandwagoning
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خصمانه يکردیواقع رومشتریدر بعربستان،یانقالب اسالميروزیپس از پ. شودیمحسوب م
دو یعنیطالبان و صدام، سقوطعراق؛وافغانستانبهکایامربا حمله . داشته استرانینسبت به ا

خاك عراق ازکایامربا خروج کهیعربستان تلقيبرایشکست سختران،یاکیدئولوژیدشمن ا
يهايروینيریگدرتو روند قهیبا آغاز بحران در سوررونیازاشد،یو علنلیشکست تکمنیا

هدف نیترمهمیستیتروريهاگروهتیفراهم شد تا عربستان با حمايدر عراق بستریستیترور
ها معتقدند تهران چراکه آن. کنديریگیدر سطح منطقه را پرانیاز نفوذ ايریجلوگیعنیخود 

). Guardian, 2015(و صنعا را به دست گرفته است روتیبغداد، دمشق، بیعنییعربتختیچهار پا
بن بندر بن محمد بن یترک، »المسله«ینترنتیاگاهیاست که بنا بر گزارش پایدر حالنیا

از نوادگان پادشاه سابق عربستان که از معارضان آل سعود محسوب یکی،آل سعودعبدالرحمن
رد که با به نام روافض وجود داياژهیورهیدر وزارت اطالعات عربستان دا: دیگویمشودیم

را بر عهده انیعیمخدوش ساختن چهره شفهیوظمنیمعادل کل بودجه تونس، اردن و يابودجه
کینزديریتکفستیتروريهااست که عربستان را به گروهيزیچنیاولیوهابيدئولوژیا1.دارد

ش عضو داعیگروه خارجنیشتریب،یآمده اتباع عربستانعملبهقاتیتحقیطنیهمچن. کندیم
تعداد اتباع لیجدول ذ. گذارندیاز داعش صحه ميروو دنبالهتیهستند که از نظر تعداد در تقو

:دهدیمنشاندارندتیعضوداعشیستیمنطقه را که در گروه تروريکشورهایخارج

داعشگروهیخارجمبارزانتعداد: 1شمارهجدول
2500عربستان

2400هیروس
2100هیترک

2000اردن
900لبنان

Source: (Menelech and Klor, 2016: 16)

هیچون داعش را در توجییهاگروهازیمورد نيعربستان همواره فتاویوهابانیمفتنیهمچن
شبکهباياباراك اوباما در مصاحبهیحتکهينحوبهکنند،یصادر ماتشانیافکار و اقدامات و جنا

مذهب در یسنانیگرابلکه افراطرانینه اانهیدر خاورمراکایراميروشیپمشکل»اسیبان«
.12/8/1394:فارسيخبرگزار. 1
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عربستان درصدد ،یدانیمشواهديمبنابرکهاستیحالدرنیا) Alalam: 2016(منطقه دانست 
را رانیايدر منطقه، حضور و نفوذ معنویو ناراضعهیضد شیستیتروريهاگروهتیتقواست با 

,Cafiero &Wagner)کندفیتضع 2015: 1).
عنوان خود را بهرانیکه درصدد است با محدود کردن حوزه نفوذ اییهاکشورازگریدیکی
، »داود اغلو«يهابر اساس آموزه. استهیمطرح سازد، کشور ترکانهیدر خاورميدیکلیقدرت

هیترکیخارجاستیس1»عمق استراتژیک«نخست وزیر سابق ترکیه و طراح راهبرد معروف 
شمال وانهیخاورمیعنیسابق یقلمرو عثمانکا،یمرآاروپا و ربازحدشیبدیدل بوده و با تأکنامتعا

یعیبر قلمرو وسدیاست که بايمرکزيکشورهیازنظر او ترک،استکرده فراموشرا قایافر
یخاطرات ابرقدرتایرا همراه با احيگرینوعثماناستیسهیجهت ترکنیبه هم. حکومت کند

بزرگ قرار يهاشود و مورد مشورت قدرتلیتبدياآغاز کرد تا به قدرت منطقه17و 16قرن 
وقفقازبالکان،تحوالتيرويریتاثاگرهیترک«: کندوي در این باره تصریح می. ردیبگ

وکندحفظکیتیژئوپلحساسمنطقهنیادرراخودتیتمامتواندیمنهباشد،نداشتهانهیخاورم
که در ساحت توجه ییاز کشورهایکی.)129: 1391اوغلو،(»بودخواهدگشودهایندبهراهشنه
است که اردوغان يتا حدتیاهمنیا. استهیقرار دارد، کشور سورهیترکيامنطقهيهااستیس

ورود به جهان عرب خواند کیکشور را عمق استراتژنیاهیدر سفر به سور2009در سال 
کرد با توجه به یسعهیدر آغاز تحوالت سورهیراستا، ترکنیدر ا). 251:1390،ییرضا،يدیام(

در ادامه اماکند يحاکم و معارضان بازیاسیسيهامیرژنیرا بیانجیمیخود نقشيمنافع تجار
ه،یسورهیعلتندمواضعاتخاذويسورپناهندگانازتیحمامخالفان،اجالسيبرايبا بسترساز

پناه،زدانی(کردلیتبديسورنیمعارضیکیلجستیحامویصلاگاهیپاراکشورنیا
).101:1392،ينامدار

و حیتسليبرایداعش و مأمنیاصلانیاز حامیکیهیکه ترکستیندهیپوشیبر کسباًیتقر
به داعش وستنیپيبرایخارجانیتمام جنگجوباًیکه تقرشودیگفته میحت. ها استآنزیتجه

فعال در یستیتروريهااز گروههیترکتیحمارونیازا. اندآمدههیاند از ترکشدههیکه وارد سور
گفتمان ریگاز نفوذ چشمهیترکرسدیبه نظر م. دهدیقرار مرانیايکشور را رودررونیاه،یسور

کیتیو ژئوپولرانیاست و آن را متأثر از ایناراضانهیخاورمیمردميهاتودهنیمقاومت در ب
نفوذ خود،يهااستیراستا با سو همیسنیکار آمدن دولتيو درصدد است با روداندیمعهیش

1. Strategic Depth
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کشور نیمقامات ایلفظيهايریدر درگتوانیخشم را منیا. کندفیرا در منطقه تضعرانیا
جهان يرابرانیاانیزیاظهاراتیاردوغان، طژهیواریدست1»شلریامراله ا«مثال يبرا. مشاهده کرد

آن »یثباتیب«در منطقه منجر به رانیااستیشد سیدانست و مدعلیاز اسرائبارترانیم را زاسال
نیبا طرح ا1394نیتند در فروردیاظهاراتیطزیهم ناردوغان. (Panorama, 2015)شده است
از رانیخواستار اخراج ارد،یآن را بگياز منطقه جاهیترکراندنرونیقصد دارد با برانیادعا که ا

).Al-Monitor: 2015(شد منیو هیعراق، سور
تیدر تقورانیشدت از نقش اکه آنکارا بهدهدینشان مهايریگموضعنیابیترتنیبد

اهداف يریتکفيهاستیاز تروریبانیناخرسند است و با پشتهیها در عراق و سورحکومت
يمهم تا آنجا برانیا. کندیميریگیا پررانیايامنطقهتیموقعفیخود ازجمله تضعيامنطقه

مواضعبمبارانبهاقدامکهیروسيمایهواپکردنکشور ضمن ساقطنیداشت که اتیاهمهیترک
رایپذهاستیترورازتیحمابرابردرراهیروسيهامیتحرهامدتشدحاضربودکردهداعش

.شود

يریگجهینت
رسدینظر مبهمطرح شد، يامنطقهصوص قدرتکه در خیاتیبه مباحث و نظرتیعنابا

تحتمنطقهدريرگذاریقدرت تأث. استانهیبالمنازع در خاورمیقدرترانیایاسالميجمهور
باالنرمقدرتازيمندبهرهوالزميدئولوژیاازيبرخوردارداشتن،يامنطقهقدرتيادعانفوذ،

قدرت يهاازجمله شاخصيانقش منطقهگرفتنعهدهبريبراالزمویکافيتوانمندنیهمچنو
موازات و بهوجودنیابا. نشان دادرانیآن را در مورد اقیمصادپژوهشنیاست که ايامنطقه

يهاو گروهسمیتروردهیاکنون با پدایمنطقه غرب آس،کیبه قدرت هژمونرانیاگاهیجایابیدست
و کردهدایپرانیايابا نفوذ منطقهیقیباط وثمهم ارتنیداعش مواجه است که ارینظيریتکف

ریبا سارانیتفاوت عمده اانیمنیدر ا. کندیمدیآن را تهدمیرمستقیو غمیطور مستقبه
واسطه عوامل در منطقه بهبیدو و رقدرجه يهاتنها قدرتاست که نهنیدر ايامنطقهيهاقدرت

در منطقه هستند، بلکه تنها هژمون نظام رانیایهژموندرصدد مهار یکیو ژئواستراتژیکیدئولوژیا
ظهور جهیو در نتداندیرا دشمن خود مرانیایاسالميجمهورزینمتحدهاالتیایعنییجهان

نیاشود،یمیتلقمیمستقيدیدر منطقه افزون بر آنکه تهديریتکفسمیتروردهیگسترش پد
1. Amrollah Ishlar
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در يعنوان ابزاربهسمیفراهم کرده تا از تروررانیاياو فرامنطقهيامنطقهيرقبايامکان را برا
يابه قدرت منطقهلیدر روند تبدرانیکه ايدیاساس تهدنیبر ا. ندیاستفاده نمارانیجهت مهار ا

ریمطرح درباره سایاحتمالداتیو باالتر از تهدشتریمراتب برو است بهشدن با آن روبه
یکه در پيعنوان کشوربهرانیاشودیمالحظه مبیترتنیدب. استيانوظهور منطقهيهاقدرت

شناخته ایمنطقه غرب آسستیعنوان تنها کشور ضدتروربهدیبانه فقط است يابسط قدرت منطقه
.کنداتخاذ در منطقه سمیترورمهار را در قبال يتربلندمدت و منسجميهااستیسبلکه باید ،شود
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یمرکز اسناد انقالب اسالم، »جاريخطر کمیته«از رمزگشایی، )1388(، _________- 

زمان (http://www.irdc.ir/fa/content/8130/default.aspx: به صورت برخطی، دسترس)25/7/1388(
).15/7/1395یتبه سایدسترس
» آنسازمانیمکان استقرار داعش در شرق لبنان و ساختار «، )1394(، _________- 

:خطبه صورت بری، دسترس)30/30/1394(فارسخبرگزاري
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940328000808)یتبه سایزمان دسترس

18/8/1395.(
یرانیادیپلماسی، »باال استیاردر منطقه بسیراننفوذ ا«، )1390(، _________- 
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یتبه سایزمان دسترس(irdiplomacy.ir/fa/page/17779: به صورت برخطی، دسترس)21/7/1390(
2/9/1395.(

بنگاه ترجمه و : ترجمه حسین فرهودي، تهران،سیاست جهان، )1355(اف، . ارگانسکی، اي- 
.نشر کتاب تهران

ترجمه رحمن ،المللبینامنیتساختار : هامناطق و قدرت، )1388(، ویورالیو بريبوزان، - 
.يپژوهشکده مطالعات راهبرد: نپور، تهراقهرمان
اطالعات ، پورایمان، عباس »ایرانمتحده و ایاالت: استیالجوییسیاست«، )1381(، جیمزبیل،- 

.175- 176، شماره اردیبهشتو فروردین، ياقتصاد–یاسیس
، متحدهایاالتخارجیسیاستقدرت نرم و ، )1390(، کاکس، مایکلو ایندرجیتپاراما، - 

.راهبرديپژوهشکده مطالعات : تهرانطیب،علیرضاترجمه 
در انتحاريعملیاتشناسینشانه«، )1393(محمد و عارف نژاد، ابوالفاسم، یوسفی،حاجی- 

، سال نهم، تابستان، شماره سیاسیپژوهشنامه علوم ، »آنامنیتیهايمنازعات گفتمان عراق و چالش
3 .

: تهرانممقانی،نژادینوحینمحمدحس، ترجمهاستراتژیکعمق ، )1391(داود اوغلو، احمد - 
.امیرکبیرانتشارات 

چی و حسین مطیعی امین، ، ترجمه محسن مدیر شانهتجربه اسالم سیاسی، )1378(روآ، الیویه، - 
.المللی الهديانتشارات بین: تهران
جمهوريخارجیسیاستدر ریزيبرنامه«، )1389(، اردشیرنوریان،سجادپور، محمدکاظم و - 

، »اندازبر اساس سند چشمخارجیسیاستاقتصاد و اي،منطقهرابطه قدرت بررسی: ایراناسالمی
.56، شماره پاییز، مجله راهبرد

.انتشارات وزارت خارجه: ، تهرانملیامنیتو انرژيدیپلماسی، )1384(، علیرضاعطار،شیخ- 
.نشر مرکز: بر، تهرانترجمه عباس مخ،ایرانژئوپلیتیک: قبله عالم، )1387(فولر، گراهام، - 
، خارجیمقوالتی در سیاست: خارجیمبانی نظري سیاست ، )1364(محمد جواد، الریجانی،- 
.المللیدفتر مطالعات سیاسی و بین: تهران
.انتشارات سمت: ، تهرانجغرافیاییسیاستو سیاسیجغرافیاي، )1381(، پیروززاده، مجتهد- 
، تهران، انتشارات پژوهشگاه اسالمیانقالب یجهانبازتاب ، )1390(منوچهر، محمدي،- 



)52پیاپی (96پاییز، 22شماره ،ششمسال هاي راهبردي سیاست، پژوهشفصلنامه64

اسالمیاندیشهفرهنگ و 
، جلد المللبینقدرت نرم در روابط : نوینعمومیدیپلماسی، )1388(ژان و همکاران، میلسن،- 

.دانشگاه امام صادق: ، رضا کلهر، تهران2
ها و راهبردتشکیالتی،ساختار ماهیت،: داعششکافیکالبد، )1394(، سیدعلینجات، - 

.ابرار معاصر تهرانالمللیبینتحقیقاتمطالعات و فرهنگیموسسه : ، تهرانپیامدها
، )6/2/1394(یرانعصر ايخبریگاه، پا»ریزگردهاداعش و «، )1394(محسن، نقیبی،- 

:به صورت برخطدسترسی
www.asriran.com/fa/news/393242.
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