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 چكيده
بعـضي از   . پـردازد   در خاورميانه مي  در سياست خارجي ايران     » گرايي منطقه« به بررسي اهميت     مقالهاين  

اي مـي داننـد كـه هرگونـه          هاي ساخت قدرت و سياست در ايران را به گونه          هاي موجود ويژگي   ديدگاه
  . سازد اي دشوار مي امنيتي، اقتصادي و فرهنگي را در سطح منطقه–الف و همكاري سياسي تائ

تيـك در   يامنيتـي و ژئوپل   ،   و تحوالت سياسي   سخن نويسنده در اين مقاله اين است كه تغيير        با اين همه،    
گرايـي را در سياسـت خـارجي ايـران       سپتامبر، جايگاه منطقـه 11سطح منطقه خاورميانه بعد از حوادث  

هايي  به مولفه اي    هاي منطقه   ارزش استراتژيك و نقش ايران در تقويت مؤلفه       در اصل   . استتقويت كرده   
، نويسنده  ديدگاهاز اين   . استمرتبط  يدئولوژي پوياي شيعي    تيك و ا  يدولت ملي قوي، هويت ژئوپل    نظير  

در رويكردهاي سياست خارجي ايـران      » گرايي جديد  منطقه«و  » گرايي سنتي  منطقه«به تعريف دو مفهوم     
نويـسنده نتيجـه    . پردازد كه هر يك با نگاه متفاوتي سعي در تأمين منافع و امنيت ملـي ايـران دارنـد                    مي
اي، بـه   هاي قدرت ملي خود در سطح منطقـه       المي ايران بايد با بازتعريف مؤلفه     گيرد كه جمهوري اس     مي

و از آن بپـردازد  اي از جملـه آمريكـا       هـاي فرامنطقـه     امنيتي با قدرت     -حل معضالت استراتژيك سياسي   
  .هاي اقتصادي و توسعه پايدار را به جريان بياندازدطريق روند تثبيت فرصت

  
ها كليد واژه  

قدرت ملي، خاورميانه، سياست خارجي ايران، يگراي منطقه   
  
  

                                                 
* Email: kbarzegar@hotmail.com   



  24  1388، زمستان 5مطالعات اوراسياي مركزي، سال دوم، شماره 

    مقدمه
هاي غالب در ايران اساساً  گرايي در سياست خارجي ايران چيست؟ ديدگاه جايگاه منطقه
دليل وجود ساخت متفاوت قدرت و  عربي را به خاورميانهخصوص بر  گرايي به تمركز بر منطقه

تماعي بين ايران و كشورهاي منطقه   اج–سياست و همچنين تفاوت هاي ساختاري فرهنگي 
پذيرد  هايي را مينويسنده ضمن اينكه منطق چنين بحث. امري مشكل و بدون فايده مي بينند

 جايگاه  آن،تفكري، سياست خارجي ايران را منفعل كرده و به تبع معتقد است كه تقويت چنين
بعد از ، خاورميانهنده منطقه از نظرنويس. كنداي و جهاني آن را در بلندمدت تضعيف ميمنطقه

در حال انتقال به نظم جديد ،  عراق2003 سپتامبر و تحوالت بعد از بحران سال 11حوادث 
نقش «اي در حال رقابت براي تثبيت  امنيتي است كه درآن تمامي بازيگران مهم منطقه–سياسي 

اي و جهاني منطقهايران نيز به عنوان يك قدرت نوظهور . خود در منطقه هستند» هاي جديد
اي، تعامل با براي تثبيت نقش خود نياز به تقويت همكاري و گسترش تبادالت در سطح منطقه

به عبارت ديگر، حضور فعال ايران . ها دارد هاي جديد در سطح دولتها و ايجاد ائتالف ملت
، اهميت قه در منط امنيتي و اقتصادي ايران–هاي سياسي اي، ضمن تثبيت نقش در مسائل منطقه

  . استراتژيك ايران را در صحنه نظام بين الملل نيز افزايش مي دهد
براي تحقق اين امر، نويسنده ضمن تأكيد بر اهميت تقويت منطقه گرايي در سياست       

 ژئوپليتيك ، تاريخي –در رويكردهاي مختلف جغرافيايي» تعادل «خارجي ايران، مفهوم ايجاد
هاي سياست خارجي ايران و همچنين تعادل در ي در جهت گيري امنيت– تمدني و سياسي –

كند و  را مطرح مياي  هاي مختلف منطقه برقراري روابط با مناطق جغرافيايي و زير سيستم
اين به  لحاظ كردن همزمان توجه ومعتقد است كه نقطه تأمين منافع و امنيت ملي ايران در

 از گيري نويسنده ضمن بهره.ي ايران است خارجدر سياستو مناطق ژئوپلتيك رويكردها 
هاي جديد قدرت ملي درسياست تا با بازتعريف مؤلفهكند  سعي ميهاي انتقادي موجود نظريه

گرايي در سياست خارجي ايران را به آزمون خارجي ايران، منطق تمركز و تقويت منطقه
 در . اهميت زيادي استارائه چنين بحثي درحوزه سياستگذاري خارجي ايران حائز. بگذارد

حوزه سياست خارجي در  گرايي و منفعل بودن در هاي گذشته عدم تمركز بر منطقهطي دهه
روي كارآمدن طالبان  هاي جبران ناپذيري برامنيت و منافع ملي ايران از جملهسطح منطقه، زيان
                امنيت– هاي اقتصادي و سياسيافغانستان و همچنين از دست دادن فرصت و جنگ داخلي در
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هاي بزرگ خارجي را در پي داشته  هاي جديد امنيتي از ناحيه قدرتدر منطقه و ظهور چالش
هاي  گرايي و گسترش تعامالت در قالب اتحادها و ائتالف مقابل تمركز برمنطقه در. است

مينه هاي هاي منطقه  ضمن اينكه ز ها و دولت  امنيتي ، فرهنگي و اقتصادي با ملت–سياسي
منطقه  فراهم   امنيتي ايران را  در–سازي براي ايفاي نقش و نفوذ اقتصادي و سياسي فرصت

 قدرت بازيگري ايران را در نهايتكند، از خطرات احتمالي امنيتي درآينده پيشگيري كرده و  مي
  . دهد هاي بزرگ به خصوص آمريكا افزايش مي در سطح روابط با قدرت

  
  گرايي در سياست خارجي ايران  ريخي و نظري منطقه تا–چارچوب مفهومي

  تاريخي – چارچوب مفهومي -الف

اي   امنيتي ايران درنظام امنيت منطقه–تيك و سياسيي تمدني، ژئوپل–موقعيت تاريخي      
عملياتي كردن سياست  اي است كه اتخاذ رويكردهاي مختلفي را در گونه المللي بهبين و

گرايي سياست خارجي ايران  سه رويكرد اصلي در منطقه. سازد اپذير ميخارجي ايران اجتناب ن
 رويكرد ايدئولوژيك و ؛تاريخي –تيك؛ رويكرد فرهنگييرويكرد جغرافيايي و ژئوپل: عبارتند از

 گذشته، سياست خارجي  ايران چالشي را در ايجاد تعادل هاي در طول دهه.  امنيتي–سياسي 
هاي نظري تمركز  توان از آن به عنوان چالش  كه به نوعي ميبين اين سه رويكرد داشته است

 عربي، آسياي مركزي و قفقاز، خليج فارس و خاورميانهاي در  هاي مختلف منطقهسيستم  زيررب
   .آسياي جنوبي نام برد

گرايي در جهت  گرايي و جهان به عنوان چالش بين منطقهتواند   چنين تضادي ميهمچنين
 مطالعات بعضي از صاحبنظران.  تعبير شود و سياست خارجي ايراناي دهي روابط منطقه

تيك و يچالش اصلي سياست خارجي ايران را ايجاد تعادل بين دو عنصر ژئوپلسياست خارجي 
 كه در طول تاريخ ايران وجود داشته و در زمان (Ramezani, 2004, p.550)دانند ايدئولوژي مي

با فروپاشي شوروي و ظهور كشورهاي جديد  .ده استرسيانقالب اسالمي ايران به اوج خود 
از صاحبنظران صحبت از ضرورت ديگر بعضي  ،1990در آسياي مركزي و قفقاز در اوايل دهه 

، 1373پهلوان، (ندگيري سياست خارجي ايران كرد جهت  تمدني در-تمركز بر رويكرد تاريخي
  . نقاط عطف متفاوتي داشته استمنطقه گرايي در سياست خارجي ايران توجه به .)29 و32صص 
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 ، نداشت وجودگرايي منطقه بر  ايران اعتقاد چنداني به تمركزيرژيم گذشتهدر دوران . 1
عربي  خاورميانهخصوص  ، بهخاورميانهايران در منطقه و حتي اقتصادي  امنيتي -لذا نقش سياسي
 ايدئولوژيك  سياسي وئلاين اساس، ورود ايران به مسا بر. شد اي تعريف مي به صورت حاشيه

 با محوريت صلح اعراب و اسراييل و اصوالً مسائل عربي و اسالمي، ايران را وارد خاورميانه
هاي كرد كه از لحاظ منافع ملي و استراتژيك ربطي به ايران نداشت و تنها تنش موضوعاتي مي

روي قدرت در آن زمان شواز سوي ديگر . كرد غير ضروري وارد سياست خارجي ايران مي
 ايران توانايي عملياتي كردن رويكرد بنابراين. مسلط بر آسياي مركزي، قفقاز و افغانستان بود

 رژيم شاه در نهايت. سياست خارجي نداشت هاي تمدني خود در حوزه دراريخي  ت–فرهنگي
ايران  سياست خارجي گيري   جهتاعتقادي به عملياتي كردن نقش مذهب و ايدئولوژي در

بنابراين در آن زمان تمركز اصلي در سياست خارجي ايران . (Fuller, 1991, pp. 50, 62)نداشت
 –منطقه خليج فارس نيز مركز حضور فعال سياسي. بر رويكرد جغرافيايي و ژئوپليتيك بود
  . آمد امنيتي و اقتصادي ايران به حساب مي

گرايي با تقويت  منطقهر نقطه عطفي در تمركز ببه نوعي  انقالب اسالمي ايران .2      
ماهيت انقالب اسالمي . آيد در سياست خارجي ايران به حساب ميرويكرد ايدئولوژيك 

به مسائل جهان عرب و ايران  اتصال  آناي بود كه تمركز بر ايدئولوژي شيعي و به تبع گونه به
قوت در اي نوعي  ، تمركز بر مسائل منطقهبرخالف گذشته. كردناب ناپذير مياسالم را اجت

 از جمله صلح اعراب و اسراييل خاورميانهمسائل اصلي . سياست خارجي ايران به حساب آمد
هاي بزرگ، دو  هاي عربي وابسته به قدرت حكومتمبارزه با آن و مبارزه با استكبار و به تبع 

در اين . ندكرد  به مسائل منطقه وصل مي جمهوري اسالمي ايران را مستقيمموضوعي بودند كه
اي با شكل جديد  ترين بازيگر منطقه عنوان فعال  خارج و بهاي ان نقش ايران از حالت حاشيهزم

اقتصادي در  اي و پايان جنگ ايران و عراق تمركز بر رويكرد توسعههمزمان با البته . شدمطرح 
  .  رفته رفته مطرح شدسياست خارجي ايران 

 فرهنگـي و  –بر رويكـرد تمـدني  از لحاظ تمركز  ديگري نقطه عطف فروپاشي شوروي .  3
ظهور كـشورهاي تـازه اسـتقالل يافتـه در          . آيد سياست خارجي ايران به حساب مي      تاريخي در 

 تاريخي و همچنين فرهنگ اسـالمي بـه نـوعي بـه             –آسياي مركزي و قفقاز كه از لحاظ تمدني       
الي و شـرقي را  شممناطق ، شرايطي فراهم كرد تا ايران نگاه به نددش  وصل ميخاورميانهايران و   

ــار در 1990در سرتاســر دهــه . سياســت خــارجي خــود قــرار دهــداولويــت  بــراي اولــين ب
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هاي نزديكي ايـران     سياست خارجي ايران مشغول بحث و بررسي راه       مطالعات  صاحبنظران  

تمركز  .با كشورهاي اين منطقه و به طور كلي ضرورت  حضور فعال ايران در اين مناطق بودند                
، سياسي هاي اقتصادي  دور جديدي از رقابتران بر اين مناطق در اين دوران    سياست خارجي اي  

اي همچـون روسـيه و تركيـه در          منطقـه مهم  بازيگران  ديگر   امنيتي و فرهنگي را بين ايران و         –
 و به همان اندازه نقش اين بازيگران را در سياست خارجي            ق آسياي مركزي و قفقاز فراهم     مناط

   .(Barzegar, 2003)تعريف كرد و منافع ملي ايران باز
 مي شود كه 2003 سپتامبر و بحران عراق در سال 11در منطقه گرايي مربوط به حوادث . 4

 حضور . امنيتي را در سياست خارجي ايران تقويت كرد–به نوعي تمركز بر رويكرد سياسي 
يران و همچنين  و منافع ملي ا ناشي از آن براي امنيتهاينيروهاي آمريكايي در عراق و خطر

 امنيتي در عراق با تقويت نقش شيعيان و كردها در ساخت –گيري نظم جديد سياسي شكل
هاي دوست ها  با احزاب سياسي و دولت قدرت و سياست اين كشور، نياز به تمركز بر ائتالف

   .در منطقه اجتناب ناپذير كردرا 
تي موجود در جهان عرب و  امني- به نوعي بر نظم سياسي امنيتي عراق–تحوالت سياسي

ي را امسائل منطقه خصوص منطقه خليج فارس تأثير گذاشته و حضور فعال ايران در به
 –هاي سياسينقش تثبيت«ي حضور فعال ايران درشرايط جديد برا. ضرورت بخشيده است

ن تمركز  بنابراي.)1385برزگر، ( به نظم جديد صورت پذيرفتخاورميانه در دوران انتقالي »امنيتي
هاي   زمينههمواره امنيتي – تاريخي و سياسي–تيك، تمدنييبر سه رويكرد جغرافيايي و ژئوپل

  .سياست خارجي ايران دارد اي درنظري ويژه مفهومي و
  
 گرايي  هاي نظري موجود در زمينه منطقه ديدگاه -ب

 سياست و هاي مختلف انتقادي درايران معتقدند كه اساساً ساخت قدرت،ديدگاه       
 سياست خارجي حوزه گرايي دراي است كه هرگونه تمركز بر منطقهايران به گونه فرهنگ در

توان به  ها مي از مهمترين اين ديدگاه.كند تبديل ميعنوان يك راهبرد ناموفق و بدون فايده  را به
  : موارد اشاره كرداين 
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  عدم تحقق ائتالف با كشورهاي منطقه  .1
ايران  ساخت قدرت و سياست درل اصدر معتقد است كه  »امكان ائتالفعدم «نظريه  

از جمله دفاع از اسالمي  همچون ماهيت ايدئولوژيك نظام و اهداف سياست خارجي جمهوري
هاي ساخت قدرت و سياست  هاي آزاديبخش از يك سو و ماهيت و ويژگي مسلمانان و نهضت

گونه زمينه ائتالف و همكاري در  اي است كه هرز سوي ديگر به گونهدر منطقه و جهان عرب ا
  .دكن و جهان عرب را ناممكن مي طقهسطح من

نشين و با گذشته   مرزي سنيعنوان يك كشور شيعه بامحدوده ايران به« از اين ديدگاه 
،  انديشه سياسييكشور مبتكر و پيشروعنوان يك  طور به باستاني مبتني بر ايرانيت و همين

هاي اقتصادي و  هاي سيستمهمچنين ويژگي .»گان خود بسيار ممتاز استنسبت به همساي
 توانند اساساً اين كشورها نمي فرهنگي ايران با همسايگان شمالي و شرقي نيز متفاوت است و

 به .تواند وارد ائتالف و همگرايي شود  ايران با اين كشورها نميبنابراينهمديگر را تكميل كنند 
چه از ناحيه شمال با   ايران چه از ناحيه جنوب با اعراب،«، ي اساسيها اين تفاوتواسطه
ها و چه از طرف شرق با هند و پاكستان نتوانسته ائتالف كند و هميشه خاص مانده و  ترك

  .)56، ص 1379سريع القلم، (»رفتار كرده است
  گرايي واهميت تكنولوژيك غرب  نظريه جهاني  .2
گرايي در سياست خارجي ايران   منتقد تقويت منطقهاصلدر  كه »جهان گرايي«نظريه   

 است معتقد است كه ايران در روند جهاني شدن و توسعه در درجه اول نيازمند به گسترش و
 از اين لحاظ .توسعه روابط با مركز توليد علم و ثروت جهان يعني كشورهاي غربي است

 امنيتي منطقه و مسائل حساس –هاي سياسي اي و ورود ايران به حوزه ي منطقهها ائتالف
هاي خاصي  پيچيدگي ان با غرب را وارد از جمله مسئله اعراب و اسراييل، روابط ايرخاورميانه

 يكي از طرفداران اين نظريه .سازد كند كه درنهايت روند توسعه در ايران را دچار اشكال مي مي
مند نبودن  قاعده،منطقهمعتقد است كه مهمترين موضوع نظري در سياست خارجي ايران در 

  .(Peimani, 1999)روابط ايران با جهان غرب است
جمهوري اسالمي ايران براي تسهيل در دستيابي به اهداف كالن خود  «ن ديدگاه براساس اي

هاي   منطقي با قدرتمنطقه به برقراري رابطه از جمله توسعه اقتصادي و ايفاي نقش فعال در
همچنين منبع اصلي  .)156، ص 1379سريع القلم، (»باشد ند ميخصوص آمريكا نيازم بزرگ به
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قدرت در سطح جهاني نزد غرب است و بسياري از مشكالت ايران با همسايگان نيز ناشي از 
جهاني شدن را يك   اين ديدگاه .)33، ص 1379سريع القلم، (مند با غرب استفقدان روابط قاعده

هاي جهان از جمله ايران دير يا زود بايد با آن همراه داند كه به ناچار، تمامي كشورروند مي
  ).1384سريع القلم، (شوند
    تضاد فرهنگي و اجتماعي و تنها بودن ايران در منطقه   .3

هاي عميق در ساختار   معتقد به وجود شكاف» اجتماعي–شكاف فرهنگي« نظريه درنهايت
گونه ي همسايه عرب است كه هرمناسبات ايران و كشورها  اجتماعي و تاريخي در–فرهنگي

. سازد  امنيتي و اقتصادي را دشوار مي–هاي سياسي ها در حوزهتوسعه و تداوم همكاري زمينه
شته و دوران پس از قابل اتكايي ندا يك از كشورهاي عربي روابط ، ايران با هيچاز اين ديدگاه

نوز بسياري از  و ه استودهترين روابط خارجي ايران با دنياي عرب ب پرآشوب اسالميانقالب
 گذشته وجود دارد كه مانع از همكاري و نزديكي بين اين دو طرف هايها و تصوربدبيني

  . شود مي
سياسي با اعراب احساس بيگانگي  مذهبي و ،ن ديدگاه ايران به لحاظ قوميهمچنين از اي

را تشديد   فرهنگي– اين شكاف سياسي مشروعيت و امنيت در دنياي عربكند و بحرانمي
 بعضي از حتي نامطمئن و عنوان يك همسايه ان حداقل بهدر مقابل اعراب نيز به اير.  استكرده
بنابراين وجود چنين  .(Naghibzadeh, 2002, pp.85-100)نگرند عنوان دشمن مي عربي بهدول

ت گرايي در سياس هاي ساختاري و فرهنگي مانع از نزديكي دو طرف و تمركز بر منطقه شكاف
  .شود خارجي مي

-گرايي در سياست خارجي ايران با توجه به زمينهترديد نگاه بدبينانه به تقويت منطقه بي   

اعتمادي   بيه سياسي و تاريخي و سابق–هاي اجتماعيهاي نظري توسعه يافتگي و شكاف
، م اما از نظر نويسنده تداو.استاي نطق صحيح و قانع كننده، داراي مموجود بين دو طرف

  خارجي و ناديدهتقويت و عملياتي كردن چنين خط فكري، منجر به منفعل كردن سياست
 امري كه ؛شود  مييوجهاناي  هاي ملي قدرت ايران در سطوح منطقهگرفتن نقش و مؤلفه

اي ايران منجر هاي نفوذ، نقش و قدرت منطقهبلند مدت به از دست رفتن زمينه تواند در مي
   .شود
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 گرايي در سياست خارجي ايران  ي منطقهها مؤلفه

 امنيتي پس از بحران –خصوص تحوالت سياسي ه سپتامبر و ب11زمان با حوادث         هم 
 چنين .سطح منطقه افزايش يافته است ، نقش و موقعيت بازيگري ايران در2003سال  عراق در

ود؛ بلكه فرصتي مناسب  روابط با كشورهاي منطقه شتواند باعث توسعه وضعيتي نه تنها مي
 فقطاي ايران نه   افزايش نقش منطقه.باشد براي حل مشكالت استراتژيك ايران با آمريكا مي

 خاص ايران است كه اين كشور را به عنوان مركز »تيكيژئوپل«سنتي  مؤلفه مبتني بر
ستان، افغانستان و پاكمركزي و قفقاز،   بزرگ همچون آسيايخاورميانههاي مختلف  زيرسيستم

 تاريخي و –گيرد و عمدتاً نگاهي فرهنگي عربي درنظر مي خاورميانه عراق و ،خليج فارس
سياست خارجي ايران دارد؛ بلكه با توجه به  گرايي در  اقتصادي به ضرورت منطقه-اي توسعه

 –با محوريت نگاه امنيتيطوركلي   به، تأثيرگذار در سياست خارجي ايرانهاي جديدورود مؤلفه
اي و خطر گسترش تروريسم القاعده  دارد كه مبتني بر اهميت يافتن قراري و استراتژيكسياس

 حائز اهميت و ارزش طوركلي  بهاي در منطقه است كهك هستهتييتسليحات جمعي و ژئوپل
   .)654-655، صص 1387برزگر، (اندالمللي بيشتري بعد از حوادث اخير شدهبين

 سياسي و –امنيتي  وتيكيژئوپل –اي ، توسعه تاريخي–ي        تركيب سه رويكرد فرهنگ
، منطق تمركز اي ايرانا هدف افزايش نقش منطقهها در سياست خارجي بكردن آنعملياتي 

گذار قدرت ملي در  سه مؤلفه تأثير.كند گرايي در سياست خارجي ايران را تقويت مي منطقه
  :باشند يران حائز اهميت ميخارجي اگرايي در راهبرد سياست  مورد تقويت منطقه

  
  دولت ملي قوي -الف

جايگاه خاصي به ايران  قوي دارد و اين مؤلفه ويژگي و 1ايران يك دولت ملي       
ت كه آن را به تمدن جهاني وصل  اسخاورميانه ايران بخش مهمي از تمدن .دهد درمنطقه مي

  ،ارضي يكپارچگي .ر استنظي  فرهنگي ايران در منطقه بي–سابقه حضور تاريخي. كند مي
هاي مهم دولت ايراني  بخشي از ويژگي مستقل بودن و تالش دائم براي پيشرفت و توسعه

طول تاريخ گذشته و حال،  دولت ايراني توانسته در ها،ين ويژگيا به دليل وجود .است
 سياسي  تاريخي، فرهنگي وهاي زمان ايران توانسته است ارتباط هم.استقالل خود را حفظ كند

                                                 
1. Nation-state 
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اين منظور  بهخصوص محيط اطراف خود حفظ كند و  هاي منطقه بهها و دولتخود را با ملت
 از جمله افغانستان، آذربايجان و عراق به ايران توأم هاي منطقه ها و دولت نگاه بسياري از ملت

ين ل اهاي رقيب تاريخي ايران همچون تركيه و روسيه نيز به دلي حتي دولت. با احترام است
  . نگرند ها به ايران توأم به احترام مي ويژگي

 براي. هيچ كشور ديگري چنين ويژگي را ندارد  تركيه و روسيه،يدر منطقه به استثنا       
 در افغانستان .، افغانستان و پاكستان داراي چنين موقعيتي نيستندنمونه دو همسايه شرقي ايران
باشد و همين امر، عيف مي، اما دولت ضاستقوي و يكپارچه  هرچند به طور تاريخي ملت

پاكستان، دولت قوي و   در مقابل در.ي طوالني داخلي در اين كشور شده استها سبب جنگ
ملت ضعيف است، يا در عراق يكپارچگي ملت و قدرت دولت با تحوالت جديد مورد ترديد 

ا زير سؤال جدي ه مشروعيت دولتدراصل در حوزه خليج فارس نيز .جدي قرار گرفته است
اين   در.گيري خود قرار دارد شكلابتدايي اين حوزه در مراحل  است و مفهومي به نام ملت در

 چنين .بودن يك دولت ملي قوي به راستي يك استثناء به حساب مي آيد ميان ايران با دارا
 مت گسترش خارجي در خدستگرايي در سياتواند با تمركز بر نگاه منطقه اي ميمؤلفه
اي قرار  هاي  منطقه ها و ملت ها در سطح روابط ايران با دولتائتالف ، ايجاد اتحادها وها لتعام
  .گيرد
   
  تيك يهويت ژئوپل -ب

اي  هاي منطقه  اين است كه ايران به كدام يك از زير سيستم         تيك  يژئوپلهويت   از منظور      
 فرهنگي ايـران بـه   -منيتي و تاريخي ا– سياسي،تيكيژئوپلهاي   ويژگي . تعلق دارد  خاورميانـه در  
 سياسي در   –هاي مختلف هويتي   سيستم و زير  تواند آن را به مناطق مختلف      اي است كه مي    گونه

 اتصال مناطق آسياي مركـزي و قفقـاز، آسـياي           نقطهايران   نظر از اين    .وصل كند سطوح منطقه   
را  يايهـ پارادايم نوعي هبها  سيستمين زير كدام از ا   هر .جنوبي، خليج فارس و جهان عرب است      

 اگر ايران .دهند مورد توجه قرار مي امنيتي و توسعه در سياست خارجي ايران   –از لحاظ سياسي  
توسـعه متـصل      و ، انـرژي  ي امنيـت  ها نوعي به پارادايم   هبه آسياي جنوبي و شرق متصل شود ب       

آرياناي ي تيكيژئوپل –فرهنگي و تاريخي نيز چنين زيرسيستمي در مفهوم هويتي نظر  از .شود مي
 جنوبي و از برمـه تـا ايـران در           –خط شمالي  گيرد كه از تاجيكستان تا مالديو در       بزرگ قرار مي  

 از طريـق    . ايران بخش مهمي از اين هويت فرهنگي است        .يابد غربي آسيا ادامه مي    -خط شرقي 
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از طريـق  قي و آسـيايي و  ايران به امنيـت انـرژي در منـاطق شـر        پاكستان و هند و سپس چين،     
 اين دو مسئله بخش مهمي از     امروزه   .، به مسايل امنيتي اين زيرسيستم متصل مي شود        افغانستان

ان درمـورد آسـياي     تيك اير يهمين هويت ژئوپل   .استامنيت جهاني   آن  اي و به تبع      منطقه نيتام
 ايـران اهميـت     است كه به   عراق و جهان عرب نيز صادق        ، خليج فارس  ،تركيه،  مركزي و قفقاز  

واقـع ايـران      در .دهـد گرايي و اتصال به زيرسيستم هاي مختلـف مـي         اي در تقويت منطقه   ويژه
 . بزرگ باشدخاورميانه جغرافيايي و هويتي واند نقطه اتصال اصلي در منطقهت مي

، يكي از موضوعات مهم سياست و حكومت در منطقه تيكي تعيين هويت ژئوپل     
 از هويت هاي مختلف در درون منطقهدر طول دهه هاي گذشته حكومت . استخاورميانه

ها و در روابط با نزد ملت  براي حفظ موقعيت قدرت و مشروعيت خود درتيكيژئوپل
 تيكيژئوپل، پاكستان همواره در تعيين هويت  به عنوان نمونه.اندهاي بزرگ استفاده كرده قدرت

 فرهنگي و روشنفكران آن با نخبگان،  ملت پاكستانر حاليكه د.خود دچار گرفتاري بوده است
 سياسي آسياي جنوبي و انرژي و –اي سعي در اتصال پاكستان به هويت فرهنگينگاه توسعه

هاي پاكستان سعي دارند خود را  اجرايي و حكومتنخبگان در مقابل . اندتوسعه اقتصادي داشته
  . (Haqqani, 2004, pp. 88, 91-92) كنند اسالم متصلاي و جهانبه هويت خاورميانه

لي از ئ آمريكا با مسابراي، مربوط به اهميت يافتن پاكستان جريانيكي از داليل مهم اين 
 نهايتدر گرايي در اين كشور و اي و جلوگيري از رشد اسالمقبيل مبارزه با تروريسم القاعده

هاي ي گذشته حكومتها در طول  دهه.ايجاد امنيت براي تسليحات اتمي پاكستان است
، منابعي كه  ميلياردي از آمريكا دريافت كنندهاي مالي اند تا كمك پاكستان از اين طريق توانسته
هاي پاكستان شده تا اينكه در جهت توسعه اقتصادي پاكستان به  بيشتر صرف حفظ حكومت

ر مورد ساير تيكي دي مسئله تعيين هويت ژئوپل.(Haqqani, 2004, pp. 93-94)كار گرفته شوند
 آسياي مركزي و قفقاز، تركيه و عراق نيز وجود كشورهاي منطقه از جمله افغانستان، كشورهاي

  .دارد
چون منطقه به نوعي  . كمي متفاوت استتيكيژئوپل هويت ، مسئله در مورد ايران    

ي در  فرهنگي و سياسي زياد– تمدني ايران بوده و ايران داراي نفوذ تاريخيبخشي از حوزه
يتي و  امن–ها در شرايط خاص سياسي اتصال به هر يك از اين زيرسيستمبنابراين. منطقه است

هاي داخل ايران معتقد به تغيير در تمركز  بعضي از ديدگاه.گيرد تر صورت ميفرهنگي راحت
 شبههر دو امتداد آن يعني  به شرق در)  عربيخاورميانه(اي روابط خارجي ايران از غرب منطقه
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هاي سياست خارجي ايران  باشند كه به نوعي راهگشاي بن بست قاره هند و آسياي مركزي مي
باشد و   عراق مي2003 سپتامبر و بحران 11بعد ازتحوالت جديد درمنطقه بعد از حوادث 

  .)1388تائب، (اي و جهاني ايران را افزايش دهدمنطقه تواند جايگاه مي
ها و سيستم اين زير بين همهراه براي ايران ايجاد تعادل به اعتقاد نويسنده بهترين      

 با رويكردهاي توسعه  ايران ضمن اينكه.باشد  ميان اين مناطق ميايفاي نقش متصل كننده
به هويت انرژي، امنيت و توسعه  تاريخي با همسايگان –اقتصادي و گسترش روابط فرهنگي

وصل مي شود در عين حال بايد به مسايل قاز ، آسياي مركزي و قف افغانستان،در آسياي جنوبي
متصل شود كه داراي اهميت فوق ) عراق و خليج فارس( عربي خاورميانه سياسي در –امنيتي
گرايي در سياست   تمركز بر منطقه،نظر از اين .باشند اي براي نظام جهاني و آمريكا ميالعاده

ها و  تم عنوان نقطه اتصال مهمترين را بهايران اي و جهاني تواند جايگاه منطقه خارجي مي
   .اي افزايش دهد منطقهموضوعات 

  
  ايدئولوژي شيعي و قدرت ملي  -ج

 .اين مؤلفه همواره در سياست خارجي ايران از گذشته به نوعي مطرح بوده است      
رغم عدم اعتقاد به استفاده از ابزار علي ها معتقدند كه حتي رژيم گذشته،بعضي از ديدگاه

منطقه  ايدئولوژيك در پيشبرد سياست خارجي به نوعي از ابزار شيعي براي افزايش نفوذ در
 و 2003اما بعد از بحران عراق درسال . )171-172، صص 1384فولر، فرانكه، (استفاده كرده است

كارگيري اين   موضوع بهخاورميانههمزمان با ورود عنصر شيعي در ساخت قدرت و سياست 
ت خارجي ايران به طور جدي مطرح شده و اين امر منجر به افزايش نقش و سياس مؤلفه در

ل ئمسا ساز در نطقه از جمله حضور فعال و سرنوشت امنيتي م–نفوذ ايران در مسايل سياسي
   .طوركلي خاور نزديك شده است ، لبنان و بهعراق

گرايي  قويت منطقه قدرت ملي ايران در چارچوب تعنوان يك مؤلفه تواند به  شيعي ميمؤلفه
نافع ملي كشور بهره خدمت م اين مؤلفه در كه بتوان از البته زماني .مورد استفاده قرار گيرد

شرايط ناامني درمنطقه، بلكه براي تقويت   براي اهداف كوتاه مدت و گذرا و درفقطگرفت نه 
، راه  ايناند ازتو مياسالمي ايران  ها در منطقه كه جمهوري سطح روابط دولت اين مؤلفه در

، در روابط با آمريكا نيز از اي امنيتي و افزايش نقش منطقه–ضمن تأثيرگذاري بر مسايل سياسي
   .شودقدرت بازيگري برخوردار 
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 .تنظيم سياست خارجي ايران با عراق يك نمونه است برداري از عنصر شيعي دربهره       
 فوري امنيتي هايرفع تهديد در نقش مؤثري ،قويت عنصر شيعي درساخت قدرت عراقت

 همچنين تقويت عنصر .(Barzegar, 2008) داشته است2005 تا 2003هاي آمريكا در طي سال
شيعي در ساخت قدرت عراق و تبديل عراق به يك كشور دوست و متحد ايران در منطقه 

 هاي تيبدر تقويت جايگاه ايران در ترتواند نقش مهمي  آينده ميهايتهديد ضمن جلوگيري از
 امنيتي خليج فارس و در روابط با آمريكا و ساير كشورهاي حوزه جهان عرب داشته –سياسي
اي و جايگاه منطقه، ايل منطقهئتواند در چارچوب مسا  تقويت اين مؤلفه ميرظن از اين .باشد

سياست خارجي ايران را  گرايي در  اصلي كه منطق تقويت منطقه؛جهاني ايران را افزايش دهد
  . كند توجيه مي

  
  گرايي در سياست خارجي ايران  ضرورت تقويت منطقه

هاي ي است كه به همان اندازه كه دامنهشكلماهيت نظام بين الملل در دنياي امروز به       
يابد به همان اندازه نيز ضرورت گسترش  ها در دنيا افزايش مي نقش و نفوذ و منافع ملي قدرت

عنوان  به. يابد گرايي نيز گسترش مي ها و تمركز بر منطقه  ائتالفتعامل و همكاري و نياز به
مناطق مختلف جهان زماني اتفاق افتاد كه منافع آمريكا بعد از جنگ  نمونه حضور آمريكا در

نياز به آن جهاني دوم به عنوان يك  ابرقدرت در مناطق مختلف جهان گسترش يافت و به تبع 
  در.دش مختلف يك امر اجتناب ناپذير هاي جهان در مناطقتدول ها و ائتالف با شناخت ملت

ك دنياي تك قطبي به رهبري  نيز همزمان با شكست استراتژي بوش در ايجاد ي2009سال 
ها و  ف با دولتا مبتني بر ايجاد همكاري و ائتال، دولت اوباما استراتژي جديد آمريكا رآمريكا
 نوعي اي و به عبارت ديگر تمركز برني و منطقهي دوست و رقيب براي حل مسائل جهاها ملت
  .گرايي قرار داده است منطقه

عثماني  كرفگرايي در سياست خارجي تركيه در قالب ت ، تقويت منطقهمثال ديگر       
هاي بزرگ،  هم تركيه در ايجاد تعادل با قدرتهاي م اين استراتژي از اهرم.گرايي جديد است

جهت افزايش   اين كشور درتيكيژئوپلهاي هويت از ظرفيت استفاده يكا و اتحاديه اروپا وآمر
گراي تركيه درحزب عدالت و   حاكمان اسالم.باشداي و جهاني اين كشور مي گري منطقهيباز
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 دسترسي به اهداف استراتژيك سياست خارجي تركيه از جمله پيوستن به اتحاديه 1،توسعه
 اسالمي و اتخاذ – تكيه بر هويت شرقيط به تقويت نگاه به شرق ومشرواروپا را 
 تقويت و گسترش روابط  بااز اين ديدگاه،. دانند مي هاي مستقل در روابط با آمريكا  استراتژي
گرانه در حل و فصل  ، و تكيه بر نقش ميانجيعرب، روسيه و كشورهاي جهان با ايران
اي و جهاني  فزايش نقش منطقهقادر به ا، تركيه اي در عراق، لبنان و فلسطين طقههاي من بحران

هاي  تركيه  حتي صحبت از افزايش بعضي از استراتژيست. (Newsweek, 2009)خود خواهد بود
گرايي   در تقويت منطقها موفقيت جديد تركيه روكنند   ميخاورميانه تركيه در منطقه قدرت نرم

   .(Aras, 2009)گيرند در نظر ميدر سياست خارجي  اين كشور 
هاي تيك حساس خود از جمله قرارگرفتن در بين بحرانيايران نيز به دليل ژئوپل      

از   امنيتي كه با آنها روبرو است،–اي عراق و افغانستان و همچنين ماهيت مسايل سياسيمنطقه
 .ارتباط مستقيم است ، به نوعي با مسايل نظام امنيت بين الملل درايستهجمله برنامه ه

 اي و جهانيسطح منطقه  امنيتي و اقتصادي ايران در-هاي منافع سياسيگسترش نقش و دامنه
 و محيط خاورميانهخصوص منطقه   نياز به تعامل و شناخت بيشتر از مناطق مختلف جهان بهبا 

 كه با  تا جاييمناطق مختلف جهان ضور فعال ايران در ح.اطراف ايران افزايش يافته است
حال  ي و استراتژيك ايران هماهنگ باشد به نفع يك قدرت در امنيت–سياسي، اهداف اقتصادي

 ،ي است كه وجود تعاملشكلوز به ي امرمنطق روابط بين الملل در دنيا. رشد مانند ايران است
دستيابي به چنين امري بدون يك سياست  .ئتالف و اتحاد را يك امر ضروري مي سازدا

ارتباط هستند، يل ايران با مسايل جهاني در  از آنجا كه مسا.خارجي فعال امكان پذير نيست
اي خدمت اهداف توسعه تواند در هاي نقش و نفوذ ايران مي امنهو افزايش د گرايي تقويت منطقه
  .  امنيتي كشور قرارگيردهايو رفع تهديد

در ) تمايل به غرب( گراييجهان گرايي ومنطقهبين  نكته مهم ديگر مفهوم تعادل     
سياست  ، دراين دو مفهوم ايران همواره با چالش انتخاب ميان .يران استسياست خارجي ا

كشورهاي منطقه   باگرايي به معناي افزايش تعامل  تقويت منطقه.خارجي خود مواجه بوده است
ها تقويت بعضي از ديدگاه. خصوص همسايگان مسلمان و كشورهاي جهان عرب بوده است به

 روسيه و ، چين،قفقاز آسياي مركزي و ،ط با آسياي جنوبيجمله توسعه روابنگاه به شرق از 

                                                 
1. Justic and Development Party (AKP) 
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 رنظ سياست خارجي ايران در گرايي درطور كلي آسيا را نيز در چارچوب تقويت منطقه به
آمريكاي   حضور فعال ايران در حتيوب دولت آقاي احمدي نژادچاين چار در. گيرند مي

در  .گيرد نظر مي گرايي در منطقهكز بر تمرجنوبي را نيز به نوعي تقويت نگاه به شرق و نوعي 
 ارتباط در اصلقرار دارد كه  در سياست خارجي ايران گرايي ديدگاه جهانگرايي  منطقهمقابل 

 ,Mottaki)گيرد نظر مي با غرب را يك ضرورت و محور يك سياست خارجي عمل گرا در

2009, pp. 7-8).  جهان است  وت و قدرت درتوليد كننده اصلي ثر) آمريكا(از اين ديدگاه غرب
اي و جهاني نوظهور نياز به تعامل با آمريكا براي دستيابي به عنوان يك قدرت منطقه و ايران به

هاي غربي جهان و همچنين تكنولوژي و سرمايه منطقه و در  امنيتي در–هاي مهم سياسي نقش
   .حال رشد خود دارد براي توسعه اقتصادي در

تواند  گرايي ميبا تمركز بر منطقه  ايجاد تعادل ميان اين دو رويكرد،از نظر نويسنده     اما 
 وابسته ، اهميت جهاني ايران  به عنوان يك واقعيت.منافع و امنيت ملي ايران را بهتر تأمين كند

هر چند ايران قبل از  .اي است كه ايران در آن يك بازيگر اصلي است ل منطقهئبه اهميت مسا
، اما افزايش نقش و نفوذ ايران ر دوران جنگ  سرد حائز اهميت بود د سپتامبر و11حوادث 

 . قابل مقايسه با دوران قبل نيست2003بحران عراق درسال   سپتامبر و11بعد از حوادث 
نيتي است كه  ام–يك محيط سياسي افزايش اهميت نقش ايران به دليل قرارگرفتن ايران در

و جلوگيري از   مبارزه با تروريسم القاعده .ستاهميت حياتي اداراي براي نظام جهاني 
 ،عراق ،اي در افغانستانمنطقههاي و حل بحران(WMD) گسترش تسليحات كشتار جمعي 

بين الملل  ر سرتيترهاي اصلي امنيت مسائلي هستند كه در حال حاض و فلسطينلبنان
كه مربوط به مهمي ل تمامي مسائ  جمهوري اسالمي ايران در.)456، ص 1387برزگر، (باشند مي

 و همچنين خاورميانهل ئ بازيگري باالي ايران در مسادر اصل .باشند اثرگذار است منطقه مي
ژيك ت استراگفتگوهاي زمينه اي   مستقل سوخت هستهحفظ چرخه و تصميم بهاي برنامه هسته

را فراهم  در منطقه  سياسياحتمالي بين دو طرف از موضع برابرمذاكرات ايران و آمريكا و 
  .كرده است

گرايي سنتي ياد كرد،  منطقهعنوان  توان از آن به ايران كه مي درها يدگاهبعضي از د     
رب از ل جهان عئخصوص مسا  بهخاورميانهمعتقدند كه حضور بيش از اندازه ايران در مسايل 

ان با هاي جدي سياسي در روابط ايرزا بوده و هزينه تنش جمله مسئله فلسطين و لبنان
 ايران نبايد بيش از اندازه بر بنابراين. خصوص آمريكا دارد غرب بهكشورهاي منطقه و جهان 
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اي در سياست خارجي، با   محور ديدگاه فوق، تقويت رويكرد توسعه.گرايي تأكيد كند منطقه
هاي زيادي را براي منافع  ها و چالش تيك حساس ايران است كه همزمان فرصتيتأكيد بر ژئوپل

اين اساس بهتر است كه ايران تنها حضور فعال در محيط فوري   بر.آورد ي ايران به همراه ميمل
 –با رويكردي سياسي گرايي جديد  درمقابل، منطقه.امنيتي خود در سطح همسايگان داشته باشد

مناطق فوري امنيتي خود،  عالوه بر حضور فعال در بايد ايران است امنيتي قرار دارد كه معتقد
نيز حضوري فعال و )  فلسطين،لبنان(نزديك ي امنيتي خود از جمله خاورمناطق غير فور در

ناشي از  امنيتي هايهاي نقش و نفوذ خود براي رفع تهديدتأثير گذار داشته باشد و از دامنه
هاي ارتباط با قدرت در منطقه و درخود منافع استراتژيك آمريكا و اسراييل و همچنين حفظ 

امنيت و منافع ملي خود ،  اقتصاديتوسعه به عبارت ديگر به نوعي بين 1.ه كندبزرگ استفاد
  . تعادل ايجاد كند

 حفظ  گرايي در سياست خارجي ايران بايد مبتني بر  تمركز بر منطقه،از نظر نويسنده     
حال  عنوان يك قدرت در  ايران به.گرايي جديد باشد گرايي سنتي و منطقه تعادل بين منطقه

ها و نياز به يك سياست خارجي فعال مبتني بر ائتالف) همانند تركيه و هند(ور جهاني ظه
 از سوي ديگر، يك قدرت . داردخاورميانهخصوص منطقه  اتحادها در مناطق مختلف جهان به

هاي همگرايانه با اقتصاد  اقتصادي و تمركز بر رويكرداي و جهاني نيازمند توسعه مدعي منطقه
ويژگي يك سياست خارجي فعال توجه همزمان به  بنابراين .جهاني استاي و  منطقه

 ترديدي نيست كه از ميان .استمناطق اطراف در اي  و توسعه سياسي –رويكردهاي امنيتي
 ،توسعه اهميت حياتي براي داراي فارس ، منطقه خليجخاورميانه مناطق مهم اطراف ايران در

 .هاي سياست خارجي ايران قرار گيرد در رأس فعاليتامنيت و منافع ملي ايران است و بايد
نهايت در انرژي و واردات كاال و  خليج فارس راه اصلي ارتباطي ايران به جهان آزاد، صدور

از سوي ديگر حضور فعال در . امنيت انرژي و نقطه اتصال به آسياي جنوبي و شرقي است
ه ايران قدرت بازيگري باال در  امنيتي خليج فارس، عراق و جهان عرب ب–مسائل سياسي
   .دهد هاي بزرگ مي اي و در روابط با قدرت مسائل منطقه

                                                 
علـي   .ه دارد عهـد امنيـت جمهـوري اسـالمي ايـران را بر          رايج است كه وظيفه اصلي حفـظ         »شوراي امنيت ملي ايران    « بيشتر در  نگرشاين  . 1

 –سايل سياسي  ايده ورود به مذاكرات مستقيم با آمريكا در       . از جمله طرفداران اين مكتب فكري است       ،جاني، دبير سابق شوراي امنيت ملي     الري
 نقـش و     بـر   امنيتي ايران از راه تاكيـد      – اساسي خواهان حل مسايل راهبردي سياسي      طور به كه   نگرشنوعي برگرفته از اين نوع         به امنيتي عراق، 
 .  اي ايران است اهميت منطقه
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  گيري بندي و نتيجه جمع
هاي  گرايي و ديدگاه  تاريخي و نظري منطقه–هاي مفهومي اين پژوهش زمينه در     

  وجوه.فته استگرقراربحث مورد گرايي در سياست خارجي ايران  منتقدان به تقويت منطقه
محور ناهماهنگي موجود   برطوركلي به هاي منتقد موجود در اين زمينه دگاهمشترك تمامي دي

هاي ، شكافهايي همچون ساخت قدرت و سياستنهزمي ميان ايران و همسايگان در منطقه در
يزان و م ، ناهماهنگي درمذهبي ، سيستم هاي حكومتي متفاوت اجتماعي و ،فرهنگي
 در هاي ناامني امنيتي و ريشههايهاي متفاوت درمورد تهديد، ديدگاهگييافتهاي توسعه توانايي

خصوص آمريكا و  هاي بزرگ غربي به روابط با قدرت نوعنهايت دراي و سطح ملي و منطقه
هاي گذشته، ها در طي دهه از نظر اين ديدگاه.باشدمنطقه مي ميزان حضور اين كشور در

نوعي  خصوص جهان عرب به  و كشورهاي منطقه بهران اياسالمي جمهوري متفاوت در نگرش
سياست خارجي ايران بوده و به دليل ساختاري بودن اين  گرايي درتقويت منطقه مانع جدي در

   .ها اين مسئله در آينده نيز ادامه خواهد داشتويژگي
در حوزه  اما تداوم تأثيرگذاري چنين نگرشي .هايي درست است      منطق چنين بحث

اي و جهاني  جايگاه منطقهدنبال آن ستگذاري خارجي، سياست خارجي ايران را منفعل و به سيا
به نظم  جديد   سپتامبر در حال گذار11 بعد از حوادث خاورميانه .كند آن را ضعيف مي

هاي اي تالش براي تثبيت نقش يك از بازيگران مهم منطقه  امنيتي است كه در آن هر–سياسي
 .اي و جهاني استيك قدرت نوظهور منطقهنيز ايران  .اقتصادي خود دارند امنيتي و –سياسي

اي آن ضمن اينكه اهميت ايران را در  هستهتيك حساس و برنامهيل ايران از جمله ژئوپلئمسا
سيب پذيري ملي و  و آهايدهند به همان اندازه بر تهديد  جهاني افزايش مياي و  منطقهنظام

  .افزايد امنيتي ايران مي
   ساله و20 اهداف چشم اندازتحقق هاي نفوذ اقتصادي در منطقه براي  تثبيت دامنه

گرايي و اتخاذ يك  نيازمند تمركز بر منطقه  امنيتي آينده در منطقههايپيشگيري از تهديد
نظر  را در امنيتي–سياسي  واي سياست خارجي فعال است كه همزمان رويكردهاي توسعه

ناچار نگاه  جهان امروز به قدرت درحال ظهور در هردهد كه  تجربه نشان مي .گيرد مي
الويت داده سياست خارجي خود  ها را در  و حركت به سوي اتحادها و ائتالفگرايي منطقه
، موقعيت ه، برخورداري از يك دولت ملي قويهاي قدرت ملي ايران از جمل  مؤلفه.است
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اي  مي  متازي در مسائل منطقهيران نقش مي است كه به اشكلتيك و عنصر ايدئولوژي به يژئوپل
 است كه بعد از خاورميانهلي در منطقه ئ متصل شدن به مساراهارزش استراتژيك ايران از . دهد

 گرايي در تمركز بر منطقه. اندن الملل ارتباط مستقيم يافته سپتامبر با نظام امنيت بي11حوادث 
  . استبلند مدت  ايران درسياست خارجي ايران به نفع امنيت و منافع ملي 
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