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چکیده

نقش دولتمیزان صحنآفرینی و عرصه در درکسیاستمنطقهةها به وابسته جهانی و ازای خارجی گذاری

موقعیتواقعیت یهای در ایران کشور راستا، این در ژئوپلیتیکاست. حساسمحور از موقعیتکی هایترین

استژئوپلیتیکجهانقرار کارکردایگونهبه؛گرفته زیرمناطقژئوپلیتیکفعالیبا مناطقو وکه هایگسترده

ایوجهانیدرآورد.دیپلماسیمنطقهةهایجاذبصورتیکیازکانونتواندآنرابهرشمارآنرافراگرفتهومیپُ

طقکهدرارتقابخشیموقعیتژئوپلیتیکایرانمؤثراستمنطقةخلیجفارساست.ازدراینمیان،یکیازمنا

الزاماتژئوپلیتیکالگویسیاستخارجیمتناسببانقشدرو،جمهوریاسالمیایرانبایاین وهمسازبا ها

توصیفیبهتبیین-پژوهشحاضرباروشتحلیلیدرکارکردهایخودرادراینمنطقهتنظیمکند.براینپایه،

 فارسپرداخته خلیج منطقة در ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست ژئوپلیتیکی ابعاد نتایجشده است.

مناسباتپژوهشنشانمی ازهمزیستیـدهدکهسیاستخارجیجمهوریاسالمیایراندرمنطقهطیفیاز

هابیشازآنکهمتکیبرانطباقکارکردیوسیاستگرفتهاستکهدرواقعاینرادربرـآمیزتاجنگمسالمت

محورسیاسیروزهایمنطقهباشد،تابععواملوضعیتمحورکُدهایژئوپلیتیککشورباکُدهایموقعیتواقعیت

این از است. بربوده خارجی سیاست به رسیدن برای ژئوپلیتیکموقعیتةپایرو، تبیین،محوری ۀکنندکه

ترتیب،فاصلهبسیاراست.بدین،باشدهایاینمنطقهدررابطهباهمدیگررویدولتهایپیشهاوتنگنافرصت

کارسیاستخارجیمحوررادرارتباطباهریکازکشورهادردستوررویکردژئوپلیتیکدجمهوریاسالمیبای

گذاریسیاست،هرکشوررایطخاصباتوجهبهش،هاباچنینسیاستیقراردهدودرتعاملوپیوندبایکایکآن
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مقدمه
گذاری  های هر کشور تنظیم روابط و سیاست خارجی خود با دیگر کشورهاست. بررسی سیاست ترین مسئولیت یکی از مهم

منظور از »ای و جهانی است.  عد منطقههایش در بُ خارجی در هر کشوری برگرفته از موقعیت و قابلیتو اجرای سیاست 

قانون اساسی و مبانی نظری و عملی یک نظام سیاسی در یک  ةهایی است که بر پای سیاست خارجی هر کشور بنیاد

(. سیاست خارجی کشورها 21: 1388القلم،  )سریع« مناسبات آن با دیگر کشورها است ةکنند اند که تعیین شده کشور بنا

یکی از »گیرد که با یکدیگر اندرکنش دارند. ولی  ای از عوامل و متغیرها شکل می بسیار پیچیده ةتأثیر مجموع تحت

زاده،  )مجتهد« دهد جغرافیا است الشعاع قرار می عواملی که در هر شرایط و اصولی سیاست خارجی یک کشور را تحت

ها را بر  حل و راه ،ها گذاری ها، سیاست های ژئوپلیتیک یک کشور بسیاری از اندیشه ویژه واقعیت غرافیا و به(. ج61: 1379

(. بر این پایه، 23: 1388القلم،  کند )سریع فراتر از اصول و انتزاعیات عمل می کند و بعضاً مسئوالن آن کشور تحمیل می

الملل هم در  رشمار سیاست بیناز محیط ژئوپولیتیک و تعامالت پُ ها برگرفته و متأثر سیاست خارجی و عملکرد دولت

آفرینی  ترتیب، میزان نقش شود. بدین الملل تبیین می ای از رفتارهای مکانی و زمانی در نظام بین چارچوب مجموعه

زمانی است. در های ژئوپلیتیک با توجه به شرایط  ای و جهانی وابسته به درک واقعیت منطقه ةها در عرصه و صحن دولت

که مناطق و  ای گونه به ؛گرفته است های ژئوپلیتیک جهان قرار ترین موقعیت این راستا، کشور ایران در یکی از حساس

صورت یکی از  تواند آن را به رشمار گرداگرد آن را فراگرفته و میهای گسترده و پُ زیرمناطق ژئوپلیتیک فعالی با کارکرد

(. هر یک از این مناطق، در عین فرصت، با 31: 1386 ای و جهانی درآورد )برزگر، منطقهدیپلماسی  ةهای جاذب کانون

تواند باشد  رود و تهدیدی برای منافع ملی و امنیت آن می شمار می ل و مشکالت خاص خود منبع تنش و تهدید بهئمسا

یکی از مناطقی که کشور ایران جزو آن است و در ارتقابخشی موقعیت (. 143: 1388زاده،  ؛ نقیب1379پور،  )کریمی

بدیلی دارد منطقة خلیج فارس است. منطقة خلیج فارس از جمله مناطق مهم و راهبردی محاط  ژئوپلیتیک آن جایگاه بی

خاطر  هانی آن بهر سیاست خارجی ایران داشته و دارد و از زمان پیدایش اهمیت جدبر ایران است که بیشترین تأثیر را 

کردن موقعیت کشور،  المللی ویژه ژئواکونومیک همواره در طول تاریخ، ضمن بین و به ،های ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک جاذبه

آفرین خواهد بود. از سوی دیگر، منطقة خلیج فارس  ها و تهدیدهایی برای ایران رقم زده است و در آینده هم نقش فرصت

نفت کاالی استراتژیک باشد منطقة خلیج فارس که و تا زمانی  تصادی دنیا گره خورده استهای سیاسی و اق با قدرت

اثرگذاری در تحوالت ایران برای های سیاسی و اقتصادی جهان دارای اهمیت راهبردی است. دیگر آنکه،  برای قدرت

. زیرا است منطقة خلیج فارس درگان نیازمند برقراری ارتباط با همسای خود و تأمین منافع و رسیدن به اهداف ای منطقه

 فقطتر آنکه همسایگی ایران با این کشورها  ایران و کشورهای منطقة خلیج فارس در یک جغرافیا قرار دارند. روشن

گذر تاریخ به همزیستی، مشترکات  بلکه این همسایگی و پیوستگی سرزمینی در ،محدود به همسایگی فیزیکی نیست

این  ةو روابط و مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران با این کشورها منجر شده که هم ،و تمدنی تاریخی، پیوستگی فرهنگی

 همدیگرند. از این ابر اساس همین منطق ژئوپلیتیک ملزم به رابطه ب و ها بخشیده است ها ژئوپلیتیک خاصی به آن ویژگی

دارد و در این شرایط اگر   ای دور نگه با هر ریشهها  های آن ها و گرفتاری تواند خود را از مزیت رو، کشور ایران نمی 

 مند باشد. ها در امان و بهره تواند از تهدید و فرصت آن استراتژی بهینه نداشته باشد، نمی

ای در  همساز با ملزومات ناشی از جایگاه ژئوپلیتیک، استراتژی منطقه ،رو، بایسته است جمهوری اسالمی ایران  از این

با توجه به  ،کند که ایران و در پیش گیرد. همین گزاره ایجاب میکند در منطقة خلیج فارس تدوین سیاست خارجی خود 

ای در سیاست خارجی برای تعریف مناسبات خود با  به یک استراتژی منطقه ،جایگاه خود، بر اساس منطق ژئوپلیتیک

ای خاصی را در سیاست خارجی  یتیکی منطقهترتیب، ایران استراتژی ژئوپل واحدهای سیاسی خلیج فارس نایل آید. بدین
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ها و تهدیدهای کشور در منطقة  فرصت ةمدیریت کلی ةکنند مین امنیت و منافع ملی، تضمینأضمن ت ،طلبد که بتواند می

راستا با خاستگاه  استراتژی برای سیاست خارجی در پیشبرد منافع ملی و هم ئةخلیج فارس باشد. در این راستا، ارا

عنوان بازیگری فعال در این  ایران در منطقة خلیج فارس ضروری است تا جمهوری اسالمی ایران بتواند به ژئوپلیتیک

محور در سیاست  شود که رویکرد ژئوپلیتیک حال این پرسش به ذهن متبادر می منطقه به ایفای نقش برتر و ممتاز بپردازد.

توان  است و چگونه می  های آن کدام ها و شاخصه لفهؤتوار است و مای ایران در خلیج فارس بر چه بنیادهایی اس خارجی منطقه

 به آن نائل آمد؟ 

محوری   دنبال تبیین وضعیت  بحث، به مورد ةادبیات حوزبه ضمن غنابخشیدن  ،این پژوهشنگارندگان در رو،   از این

 -بینانه از فضای جغرافیایی اقعاندازی و چشم ئةبا ارا اند سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران با کشورهای منطقه

برای رو در مناسبات قدرت ایران با کشورهای منطقه   های پیش با تأکید بر شناسایی تنگناها و فرصتو ها  سیاسی آن

 محور سیاست خارجی. یابی به استراتژی ژئوپلیتیک دست

نظری مبانی
الف(ژئوپلیتیکوسیاستخارجی

الملل است  ر روابط قدرت در روابط بیندالمعارف بریتانیکا، ژئوپلیتیک تجزیه و تحلیل تأثیرات جغرافیایی  ةدایر ةبر پای

تأثیر  ةژئوپلیتیک را مطالع معاصر انگلیس النگمن که فرهنگ لغت  (. در حالی2010آنالین،  بریتانیکا اینسایکلوپدیا)

 ة(. ژئوپلیتیک متعارف دانشگاهی رابط433)النگمن: کند  یف میهای آن تعر کشور بر روی سیاست... و  جمعیت و موقعیت

و  ،بین محیط طبیعی )موقعیت، منابع، قلمرو ةتوان گفت ژئوپلیتیک رابط تر می یئالملل است و جز جغرافیا با سیاست بین

ایران، در پدر جغرافیای نوین  ،(. محمدحسن گنجی1960غیره( و هدایت سیاست خارجی است )اسپروت و اسپروت، 

ژئوپلیتیک هنر استفاده از »که  کند بیان می ،سین آلمانی، از ژئوپلیتیکیژئوپلیت ،یید تعریف هاوس هوفرأیادداشتی ضمن ت

ژئوپلیتیسین امریکایی، در  ،(. سائول برنارد کوهن1381)گنجی، « هاست دانش جغرافیا در حمایت و هدایت سیاست دولت

المللی نسبت به تنظیمات  های بین میان قدرت ةهای ژئوپلیتیک رابط تحلیلو ر تجزیه جوه»نویسد:  تعریف ژئوپلیتیک می

ژئوپلیتیک عبارت »گوید:  ، میسیاسی جغرافیای ةنام گذار فصل بنیان ،(. پیتر تیلور24: 2003)کوهن،  باشد می «ژئوپلیتیک

: 1994)تیلور، « های بزرگ و اصلی ویژه رقابت بین قدرت توزیع جغرافیایی قدرت بین کشورهای جهان، به ةاست از مطالع

 ةهست ةوسیل الملل به فضاسازی سیاست بین ةژئوپلیتیک را مطالع ةژیرارد اوتایل و جان اگنیو مطالع ،(. در این راستا330

ژئوپلیتیک تعیین تکلیف برای قدرت  ةرو، وظیف  (. از این192: 1992دانند )اتوتایل و اگنیو،  ها می قدرت و هژمون دولت

های انسانی و واحدهای سیاسی مانند  ها در قالب گروه قدرت ءبه جز ءبلکه روش شناخت منطقی و جز ،حاکم نخواهد بود

ها،  نگیزهها، ا دادن الزامات جغرافیایی دولت ضمن نشان ،(. ژئوپلیتیک78: 2003است )االفلین،   کشور و منطقه

ژئوپلیتیک در این نگاه  ،دهد. به همین خاطر المللی را توضیح می بین ةو نیز فضاهای ادراکی بازیگران صحن ،ها دورنگری

تواند کارایی سیاست خارجی را در پی  ناشی از آن نمی تواند راهنمای خوبی برای سیاست خارجی کشورها باشد و خأل می

 است خارجی کشورها بر همپوشانی آن در ژئوپلیتیک در نظام ژئوپلیتیک جهانی است.اصالت سی ،داشته باشد. و درواقع

حال اگر ژئوپلیتیک را استراتژی و هنر جغرافیایی استفاده از قدرت ملی در قلمروی معین بدانیم، سیاست خارجی 

های جغرافیایی کشور  درواقع بخشی از همان استراتژی و کیاست رهبران یک کشور است که با شناخت درست از ظرفیت

(. ژئوپلیتیک از عوامل 56: 1999کنند )گلدستین،  یابی به اهداف ملی تدوین می الملل برای دست در محیط بین

نبودن موقعیت جغرافیایی کشورها وزن ژئوپلیتیک متفاوتی برای  یکسان زیرا ،سیاست خارجی کشورهاست ةکنند تعیین
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یابد که هنوز هم فضاها و مناطق جغرافیایی  خوبی درمی الملل و جهانی به سیاست بین ةزند. هر متفکر عرص ها رقم می آن

در ایجاد قدرت ملی و مناطق نقش اساسی دارند و این صحنه و فضای ژئوپلیتیکی است که به یک بازیگر و قدرت 

ها شکل و  وجود برای دولتهای م گزینه  جغرافیا به»کند.  بازی و نوع استراتژی را توصیه می سیاسی چگونگی فرمول

« کند سخت اعمال می های غالباً سیاست خارجی محدودیت ةهای ممکن دولت در زمین بخشد و بر انتخاب جهت می

عبارت دیگر، ژئوپلیتیک رویکردی به سیاست خارجی است که بر اساس محیط   (. به145: 1996)دوئرتی و فالتزگراف، 

کند.  های نظامی کشور مبادرت می ها و قابلیت بینی رفتار سیاست خارجی و توانایی فیزیکی و جغرافیایی به تبیین و پیش

 ةقدرت ملی است که قلمرو منافع ملی و گستر ةدهند وضعیت جغرافیایی یکی از عوامل و عناصر مهم تشکیل»زیرا 

که قدرت و مناسبات قدرت  (. از آنجا32: 1394)دهقانی فیروزآبادی، « کند عملکرد سیاست خارجی را ترسیم و تعیین می

پیوند ژئوپلیتیک با سیاست  ،موضوع ژئوپلیتیک است و از سوی دیگر این عنصر هسته و کانون سیاست خارجی است

خارجی ماهوی است. دیگر آنکه هم ژئوپلیتیک هم سیاست خارجی در سطح ملی ناظر بر پیگیری منافع کشور در محیط 

ترین منابع قدرت و سیاست خارجی یک کشور است که درک آن کارآمدی  یکی از مهمتر آنکه ژئوپلیتیک  . مهماند بیرونی

های فعالیت  زمینه ةکنند بار خواهد آورد. نگاه ژئوپلیتیک تعیین های منفعالنه را به نظام سیاسی کشور و دوری از سیاست

ها و همکاری در توزیع منافع  کارآمد در سیاست خارجی است. نگرش ژئوپلیتیک در سیاست خارجی با ایجاد همگرایی

تواند راهبردهای سیاست خارجی کشورها را تعیین و  . ژئوپلیتیک میشود متقابل سبب مدیریت تضادهای سیاسی می

ها مؤثر است  دولت ةو اهرم ژئوپلیتیک در ایفای چنین نقشی برای توسع کندهای اساسی آن را مشخص  اولویت

خته تعریفی از ژئوپلیتیک پردا ةبین ژئوپلیتیک و سیاست به ارائ ةدرک بهتر رابطبرای (. حال، 57-55: 1999)گلدستین، 

. با این وصف، با توجه به ژئوپلیتیک نظام جهانی کنونی و نیز نقش است دو گزاره  رابطة بین این ةکنند که تبیین شود می

که  استهای نظری ذیل  بر پایهژئوپلیتیک در سیاست خارجی، ژئوپلیتیک و هر نوع رویکردی در این راستا متکی 

ژئوپلیتیک عبارت است از استراتژی برآمده از جغرافیا و سرزمین یک کشور که »این تعریف از ژئوپلیتیک است:  ةکنند بیان

استراتژی،  ةرو، این تعریف متکی بر چهار کلیدواژ  از این«. هاست مناسبات قدرت آن با دیگر کشورها و قدرت ةکنند تعیین

خواهد  است که این پژوهش با این نظریه و بر مبنای این تعریف میو مناسبات قدرت  ،و سرزمین، کشور جغرافیا

 ةهای خود را منطبق کند و به واکاوی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در منطقة خلیج فارس بپردازد که تکی یافته

 آن بر کُدهای ژئوپلیتیک است و ضامن پویایی نظری آن است.

محورژئوپلیتیک خارجی سیاست ژئوپلیتیکو کُد( ب
های  عنوان فرضیه اند. چنین کُدهایی به گیری سیاست خارجی داشته ژئوپلیتیک همیشه نقش مهمی در شکل کُدهای

سیاسی درمورد منافع هر کشوری در جهان، تهدید احتمالی به این منافع، پاسخ مناسب به این تهدیدها، و  -جغرافیایی

اند. از این منظر، کُدهای  که پایه و اساس سیاست خارجی( 1982اند )گدیس،  ها تعریف شده ی آن پاسختوجیه برا

(. کُد 2007هاست )فلینت و تیلور،  ژئوپلیتیک مفروضات جغرافیای سیاسی در پشت تصمیمات سیاست خارجی دولت

ا وضعیت منافع یک کشور در دنیای بیرون در بیش منسجم در ژئوپلیتیک جهانی ی و های کم ژئوپلیتیک نمایندة دیدگاه

دهد و نوع منافع،  های گوناگون است. بنابراین، کُدهای ژئوپلیتیک اساس سیاست خارجی کشورها را تشکیل می مقیاس

رو، به سیاست خارجی، که   (. از این89: 1994کند )االفلین،  تهدیدات منافع، و نیز نوع واکنش به تهدیدات را تبیین می

تر آنکه سیاست خارجی  محور گفت. روشن توان سیاست خارجی ژئوپلیتیک ی بر کُدهای ژئوپلیتیک کشور باشد، میمتک

محور است تا بتواند شرایط جغرافیایی کشور را با توجه به الزامات ژئوپلیتیک آن درنظر بگیرد و مناسبات خود را  ژئوپلیتیک
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کننده دارد بین خواست  کننده و تعیین یم کند. ژئوپلیتیک همواره نقش تعدیلبر این مبنا با دنیای پیرامون خود تعیین و تنظ

های سیاسی و ملی است و پذیرش محیط بیرونی کشور که  های اعالنی یک کشور که مبتنی بر اهداف و آرمان و سیاست

  بدین الملل است. بین مبتنی بر وزن ژئوپولیتیک و نحوه و آرایش مناسبات قدرت در نزدیک پیرامون و پیرامون و محیط

های  محور عبارت است از اتخاذ سیاست خارجی با توجه به کُد ترتیب، در این کار پژوهشی، سیاست خارجی ژئوپولیتیک

ای و  کردن فضای حاکم بر سیاست بیرونی در سطوح منطقه ژئوپلیتیک برگرفته از نقاط ضعف و قوت داخلی که مالحظه

 اهداف و منافع ملی است. یابی به  المللی برای دست بین

 پژوهش روش
ای است و با استفاده از  تحلیلی است و اطالعات آن کتابخانه -آن، توصیفی  این پژوهش، با توجه به ماهیت موضوعی

های  های اینترنتی گردآوری شده است. در این مقاله به ویژگی ها، کتب و مقاالت، و سایت منابع مکتوب شامل گزارش

ـ که همساز با موقعیت ژئوپلیتیک  یابی به سیاست خارجی اسی کشور و منطقة خلیج فارس برای دستسی -جغرافیایی

 شود.  ـ پرداخته می کشور در منطقة خلیج فارس باشد

پژوهش هاییافته و بحث
فارس خلیج در ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست وضعیت

و بارها تغییر حکومت بوده است.  ،شاهد یک انقالب، سه جنگ بزرگ، 1971در پس از خروج بریتانیا  ،منطقة خلیج فارس

حل مسائل وجود آورده که کشورهای منطقه نتوانند برای  های اقتدارگرا شرایطی به ثباتی داخلی و رشد رژیم بی ،در ضمن

تابعی از خود،  جمهوری اسالمی از بدو تأسیس، با توجه به اصول سیاست خارجیتوافق اصولی و مشترک دست یابند.  به

. با مرور روابط قانون اساسی انعکاس یافته است 154و  152های انقالب اسالمی است که در اصول  آرمان ومنافع ملی 

های تهاجم  که شعله حالی درتوان به ماهیت سیاست خارجی آن پی برد. در اوایل انقالب،  ایران با منطقة خلیج فارس، می

گیری شورای  جمهوری اسالمی در مواجهه با منطقة خلیج فارس شاهد شکلکشید،  نه میصدام علیه ایران زبا ةوحشیان

ـ کشورهای جنوبی خلیج فارس که احساس ناامنی سیاسی و ایدئولوژیک از ناحیة ماهیت  (1981همکاری خلیج فارس )

شد و  یه ایران تلقی میگیری سیاسی عل ـ بود؛ این شورا درواقع جبهه کردند اسالم انقالبی نظام سیاسی ایران می

خواست در انزوای سیاسی و فرهنگی ایران بکوشد و در پسِ آن امریکا و غرب قرار داشت. اما، به حکم همسایگی و  می

رو، ایران با آنکه در اوایل وجهة  ای نداشته باشند. از این  توانستند با هم مراوده جغرافیا، کشورهای این منطقه نمی

ها،  رجی پُررنگی داشت و در رابطه با کشورهای منطقه دافعه داشت، با وجود عدم استقبال آنگرایی سیاست خا آرمان

دنبال بازیابی نقش محوری   دارد و به خواست خود را از مسائل امنیتی و سیاسی و گاهی اقتصادی منطقه دور نگه  نمی

رابر استکبار و نظام سلطه در این منطقه بود. از ویژه امریکا، و وحدت در ب های بیگانه، به خود بر اساس سیاست نفی قدرت

رو، سعی داشت با اعتمادسازی همسایگان به نظم امنیتی و سیاسی جدیدی در این منطقه روی بیاورد. اما کشورهای   این

های  های ساختاری در درون بودند و ماهیتی استعماری و وابسته داشتند، سیاست این منطقه از آنجا که دارای ضعف

های آن در منطقه  سازی خود در برابر ایران و سیاست کردند و به غیریت ای دیگر تعبیر می هوری اسالمی را به گونهجم

 پرداختند. 
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.وضعیتروابطپسازانقالباسالمیایرانباکشورهایمنطقةخلیجفارس)منبع:نگارندگان(1شکل

طور خالصه  برای درک این موضوع، به سیر تقویم مناسبات خارجی ایران با هر یک از کشورهای این منطقه به

 شود: پرداخته می

ربستانع

ها  گاه به سطح مطلوب نرسید. در این سال رفرازونشیب بود و هیچانقالب اسالمی بسیار پُروابط ایران و عربستان پس از 

روابط قطع  1366حجاج ایرانی در مکه در سال نفر از  275قطع شد. نخست در کشتار  حتی روابط دو کشور دو بار کامالً

 دت اردوگاه اعراب مخالف ایران آغاز شد.عراق کویت را اشغال کرد و رخنه در وح ،. سه سال بعد(149: 1397)ویسی،  شد

 های خود به صدام در جنگ با ایران ظاهراً که از کمک ـ کردن بحران اشغال کویت، اعضای شورای همکاری با فروکش

 جمهوری هاشمی  زمان با تغییراتی در فضای سیاسی داخل ایران در زمان ریاست کردند و این هم اظهار ندامت می

؛ (116 :1389 )هیود، و عربستان اندکی بهبود یافتخلیج فارس روابط ایران با اعضای شورای همکاری  ـ رفسنجانی بود 

کار بست  زدایی برای بهبود روابط به تری را در قالب تنش در همین زمینه نیز سیدمحمد خاتمی سیاست خارجی فعال

توان در رویکرد مشترک دو کشور در سازمان اوپک مبنی بر  ( که ماحصل آن را می728: 1393)کوشکی و حسینی، 

نامة همکاری ضدتروریسم در منطقه  ( و موافقت195: 1389ای )جوکار و طوسی،  داشتن قیمت نفت در سطح منطقه نگه

 ةشروع شد و با حمل 2013ها در سوریه در  دو کشور با افزایش درگیری ةاما تشدید تنش در روابط شکنندشاهد بود . 

ای ن سال برادر دسامبر هم ،عربستانی ةشیع ةپای تشدید و با اعدام شیخ باقرالنمر، روحانی بلند 1394عربستان به یمن در 

بودند که پس  ،ویژه بر سر بهای نفت تهران و ریاض پس از انقالب اسالمی درگیر رقابتی نامحسوس، به بار دوم قطع شد.

ای  دلیل اشتراکات دینی و منطقه عربستان به یمن به جنگ نیابتی تبدیل شد، اما به ةاز تشدید بحران در سوریه و حمل

هزار زائر ایرانی برای   ها با وجود قطع روابط دیپلماتیک، ده ،اند. اکنون ی روابط حفظ کردهرهمیشه فرصتی برای برقرا

؛ تحلیل ایران، 270-265: 1394المللی،  کنند )دفتر مطالعات سیاسی و بین پیدا میحج تمتع در مکه حضور  گزاردن

ا و بعد از آن اعدام شیخ نمر به رو، اتفاق من (. از این 8/7/1394رسانی دفتر مقام معظم رهبری،  ؛ پایگاه اطالع30/9/1393

که به قطع روابط دیپلماتیک و رسمی میان دو کشور و بعضاً تهدید نظامی  طوری تیرگی هرچه بیشتر روابط دامن زد؛ به

های عربستان در مذاکرات  اندازی اند. فارغ از سنگ این، ایران و عربستان روابط پُر فراز و نشیبی داشته منجر شد. بنابر

کشورهایحاشیة

 جنوبیخلیجفارس

جمهوریاسالمی

 ایران

ایدئولوژی

-اسالمی

 گراییملی

ایدئولوژی

-اسالمی

 گراییملی

 تنشوواگرایی 

 قطبیتک
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که راه به جایی نبرد و سپس بازی با قیمت نفت با افزایش تولید نفت جهت کاهش قیمت و فشار  5+1ایران و  ای هسته

 های مبنای تفاوت اند. بر هر چه بیشتر بر ایران، دو کشور در موضوع بحران سوریه و یمن نیز مجادالت سختی داشته

 در اجتماعی و اقتصادی حتی امنیتی، و سیاسی، ث انقالبی،حواد و رویدادها به نسبت کشور دو هر تقریباً ایدئولوژیکی،

های  چالش و منازعه، تنش، به موارد از بسیاری در ها تفاوت این و اند داشته نگاه متفاوتی پیرامونی کشورهای و منطقه

محور  وضعیت های (. به هر حال، روابط ایران و عربستان همواره از چالش230: 1398است )ویسی،  منجر شده ژئوپلیتیکی

یابی به  شکاف مذهبی و اسالم سیاسی، شکاف قومی و هویتی، اختالفات مرزی و ادعای سرزمینی، تالش برای دست

محور ژئوپلیتیک را به دو کشور  آفرینی عوامل موقعیت ای در رنج بوده است و فرصت نقش ای، و نفوذ منطقه قدرت هسته

 نداده است.

عراق

همسایگان  دیگرترین روابط نسبت به  ثبات یکی از بی 1932استقالل رسمی این کشور در  روابط ایران و عراق پس از

مذهبی، در کانون بیشترین  -شدة تاریخی دلیل پیوندهای نهادینه کشور همسایة ایران، عراق به 15اما در بین »بوده است. 

ای را برای کینه و  ل صدها هزار کشته زمینهدلی رغم جنگ درازمدت تحمیلی که به عالیق ایرانیان شیعی قرار دارد؛ علی

های محکمی  دشمنی متقابل دو ملت فراهم آورده و همچنین با وجود خصومت تاریخی ایرانیان و اعراب، ایرانیان دلیل

: 1379پور،  )کریمی« مذهبی و حتی سیاسی با عراق دارند -برای استمرار عالیق خود و حفظ استمرار تعامل فرهنگی

ای به  المللی، تهاجم گسترده قواعد بین ةکه در عراق حاکم بود، برخالف هم ،س از انقالب اسالمی، رژیم بعثپ(. 36-37

که ساختاری غیردموکراتیک دارند، با  ،کار عرب منطقه های محافظه ایران انجام داد که هشت سال ادامه یافت. دولت

گ از عراق حمایت کردند که همین منشأ تحوالت فرض احتمال صدور انقالب ایران و احساس تهدید، در طول جن

توسط ائتالف به رهبری  2003ساله تا سرنگونی رژیم بعث در سال  دیگری در منطقه شد. پس از پایان جنگ هشت

ها پیش از  بردند. پس از سرنگونی صدام، ایران که از سال سر می امریکا، ایران و عراق در شرایط نه جنگ و نه صلح به

حزب »و « مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق»هایی مثل  رسیدن گروه قدرت کرد، با به راقی حمایت میمعارضان ع

بهبود روابط ایران و  ،به یکی از حامیان اصلی عراق تبدیل شد. از سوی دیگر ـ که مورد حمایت ایران بودند ـ «الدعوه

ای ایران در  عربی در برابر اقدامات منطقه کردند وحدت های عرب منطقه شد که احساس می عراق باعث رنجش دولت

با خروج آخرین گروه از  درصدد تحریک اختالفات قومی و مذهبی در عراق برآمدند. ،رو  حال فروریختن است. از این

فروریخت و گروه تروریستی  ـ  که در زمان اشغال وجود داشت ـ ، امنیت ساختگی2014نظامیان امریکایی از عراق در 

نشین عراق را اشغال کرد. ایران در سه سال گذشته بیشترین  های سنی های بزرگی از استان بخش« داعش»موسوم به 

 ودر می شمار بهراندن داعش انجام داده و همچنان یکی از شرکای عراق  ها را از دولت و ارتش عراق برای بیرون حمایت

-625: 1395؛ پژوهشکدة مطالعات راهبردی، 23/10/1388؛ همشهری آنالین، 1369)دفتر اقتصاد کالن سازمان برنامه، 

محوری مانند هویت عربی، مسئلة کردها، و اختالفات مرزی، و ادعای سرزمینی  های وضعیت (. به هر حال، چالش632

های اخیر پس از داعش آنچه بیش از همه روابط دو  الشعاع قرار داده است و در سال همواره روابط ایران و عراق را تحت

ها  ور را تحت تأثیر قرار داده نبود دولت توانمند مرکزی در عراق بوده است و حضور حداکثر شیعی و در رأس بودن آنکش

نحوی که امنیت و بقای آن به جمهوری اسالمی و به نفوذ  همواره عاملی برای ارتباط بیشتر با عراق بوده است؛ به

 ای ایران گره خورده است. منطقه
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عمان

که  ،ترین روابط را با ایران پس از انقالب اسالمی داشته است؛ خاندان ابوسعید در این کشور مان نزدیکنشین ع سلطان

گرایی سیاسی، روابط معقولی با  وهابی و واقع ةنکردن از اندیش دلیل پیروی  کنند، به پیروی می« اباضی»از مذهب  عمدتاً

بنابراین، در  .(3/6/1392سایت رسمی ریاست جمهوری،  )وب اند های عربستان را دنبال کرده ایران داشته و کمتر سیاست

که سلطان قابوس بن سعید، پادشاه  طوری وآمد خود را به تهران داشته است؛ به ای عمان بیشترین رفت بین کشورهای منطقه

جمهور وقت و  ب و رئیسدر سفری تاریخی وارد تهران شد و با رهبر انقال 1388سال در سال  35عمان، برای اولین بار پس از 

گفتنی است، عالوه بر سابقة قدیمی روابط دو (. 136: 1395محمدی،  وگو کرد )کرمی و دوست دیگر مقامات دیدار و گفت

های بالقوه خطرناک در روابط ایران  کشور، مسقط روابط حسنه و عاری از تنشی با تهران داشته است و حتی کوشیده تنش

ویژه در دهة گذشته  حد ممکن کاهش دهد. همین مناسبات خوب با تهران سبب شده که بهبا سایر کشورها را هم تا 

( و 2012المللی )السعدون،  ای و بین های منطقه ای از سازمان عمان کانال ارتباطی با کشورهای عربی مانند مصر و نیز پاره

بازداشت ـ مانند  و شهروندان زندانی دو طرف ها بدیل در مناسبات ایران و غرب برای آزادی گروگان نقش میانجیگرانة بی

ـ بازی کند.  های غرب و آزادی شماری از افراد نزدیک به حکومت ایران از زندان 2009در سال  سه شهروند امریکایی

جز سه سال ابتدایی انقالب اسالمی، همواره روابط  سال گذشته، به توان گفت پادشاهی عمان در طی چهل  درمجموع، می

گری  مختلف بین ایران و غرب به میانجیهای  های گذشته تالش کرده در بحران ای با ایران داشته و در سال ویژه

ترین کشورهای منطقه است که همواره پس از پیروزی انقالب  ترین و باثبات بپردازد. درواقع، این کشور یکی از امن

اسالمی هیچ چالش ژئوپلیتیکی برای ایران ایجاد نکرده و روابط حسنة خود را با جمهوری اسالمی حفظ کرده و در طی 

 آفرین در منطقه داشته است.  دی پس از انقالب اسالمی نقشی سازنده و ثباتهای متما سال

کویت

با پیروزی امیر دارد.  ةکویت تنها عضو شورای همکاری است که پارلمان و انتخابات و یک دموکراسی محدود در سای

روابط دو کشور دمید،  انقالب اسالمی، هرچند نوعی وحشت و اضطراب برای مقامات رسمی کویت ایجاد شد و بر سردی

کویت در جنگ عراق علیه رسمیت شناخت.  کویت از جمله اولین کشورهایی بود که نظام جمهوری اسالمی ایران را به

 ای کارانه پس از اشغال این کشور توسط صدام، سیاست محافظه ،های مالی و نظامی زیادی به عراق کرد، اما ایران کمک

ها علیه ایران حضور نیابد، اگرچه همیشه زیر فشارهای عربستان  تالش کرد در ائتالف برابر ایران در پیش گرفت ودر 

، کویت سطح 1396تیر  30در  .(226-220: 1390المللی،  ؛ دفتر مطالعات سیاسی و بین27/11/1395)افکارنیوز،  قرار دارد

دیپلماتیک با ایران اتهام نابجای ارتباط روابط خود را با ایران کاهش داد؛ دلیل کویت برای تقلیل و کاهش سطح روابط 

اهلل لبنان بوده است که با اعضای  به فرماندهی حسن عبدالهادی با ایران و حزب« العبدلی»نظامی  )خلیه( گروه شبه

توسط نهادهای امنیتی کویت به همراه مقادیری سالح و مهمات دستگیر شد. بر اساس  2015نفرة خود در سال  پانزده

اند که  یی دستگاه قضایی کویت، پانزده نفر از این افراد از شیعیان کویت و یک نفر از شیعیان ایران بودهگزارش ادعا

توانستند با قایق تندرو در سال  السیاسةاند. بنا بر گزارش ادعایی روزنامة کویتی  چهارده نفر از این افراد دستگیر شده

سر  رسد روابط ایران و کویت در بدترین دوران خود به نظر می (. به30/4/1396به ایران متواری شوند )ایسکانیوز،  2017

 برد و در حال حاضر در شرایطی خاص قرار دارد.  می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D8%B3%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D8%B3%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D8%B3%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 بحرین
شدت نگران شدند. دالیل نگرانی ترس از اعادة حاکمیت ایران بر  با پیروزی انقالب اسالمی در ایران، مقامات بحرینی به

سالی مملو از ناآرامی و   برای بحرین 1357شیعی ایران به این کشور بود. سال بحرین و خطر گسترش حرکت انقالبی 

ـ یکی علمای بحرینی و  گرفت. دو دسته از علمای شیعه هایی صورت می درگیری بود. در هر گوشه از کشور راهپیمایی

دست گیرند. پس از پیروزی  های مردمی را به ـ نیز تالش کردند رهبری جنبش دیگر علمایی از عراق که در بحرین بودند

شدن استان چهاردهمی بحرین از سوی یک مقام غیررسمی ایران، روابط بحرین و ایران به  انقالب اسالمی، با مطرح

(. اما با وجود این، روابط دو کشور در جنگ تحمیلی و با 201: 1376المللی،  سردی گرایید )دفتر مطالعات سیاسی و بین

 ،بحرین با اکثریت ناراضی شیعهرو،  آمیز گذشت .از این  در مقاطعی از مسیر همزیستی مسالمت طرفی این کشور اعالم بی

گذشته  ةخلیفه قرار دارند، پیوسته درصدد فرافکنی مسائل داخلی خود به ایران بوده و در ده آل ةکه تحت حاکمیت خانواد

اهلل  کردن ایران و حزب اش متهم که نمونه ده استهای داخلی ایران را متهم به دخالت در بحرین کر با افزایش اعتراض

توان  شورای همکاری خلیج فارس، می 1390گرایانه در دخالت در امور داخلی بحرین در بیانیة سال  لبنان با رویکرد فرقه

خلیج فارس به پیروی از  ةاین کشور کوچک حاشی(. همچنین، 38: 1393اشاره داشت )دهقانی فیروزآبادی و نوری، 

به هر روی، دور از انتظار است که  .(14/10/1394)دیپلماسی ایرانی،  قطع کرد 1394بستان روابط خود را با ایران در عر

تفاوت بماند. اما در عین حال  جمهوری اسالمی ایران بتواند یا بخواهد در مقابل خواست اکثریت شیعی بحرین بی

دانند که قدرت مانور ایران برای برگرداندن  خوبی می ن نیز بهای و نیز نظام بحری عربستان سعودی و قدرت فرامنطقه

تنها عمالً استان  توجه نخواهد بود. ایران و ایرانیان نه های داخلی بحرین به نفع اکثریت شیعی چندان قابل مسیر سیاست

جایی که متضمن  ـ تا اند، بلکه گرایش چندانی به تغییر سرنوشت سیاسی این کشور چهاردهمی را به فراموشی سپرده

محوری مانند  های وضعیت پرورند. به هر حال، چالش ـ به هیچ روی در سر نمی کارگیری نیروهای راهبردی نظامی باشد به

مندی جمعیت اکثریت جمعیت شیعی به ایران، وابستگی بیش از حد به عربستان، مقر ناوگان پنجم  هویت عربی، عالقه

دهد و مانع  الشعاع قرار می ی روابط با رژیم صهیونیستی روابط ایران و بحرین را تحتساز دریایی امریکا، و اخیراً عادی

 شود. آمیز بین دو کشور می گیری روابط مسالمت شکل

یعربۀاماراتمتحد

عنوان یک کشور اسالمی، به ضرورت حفظ و تقویت روابط  پس از پیروزی انقالب اسالمی، دولت امارات متحدة عربی، به

عنوان ارادة  همسایگی با جمهوری اسالمی ایران توجه کرد. مقامات اماراتی پیروزی انقالب اسالمی ایران را بهدوستانة 

مردم ایران در تعیین سرنوشت خود تأیید کردند و خواستار نزدیکی با ایران بودند. اما در پی تشکیل شورای همکاری 

های  ة یادشده و تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله سیاستمواضع این کشور در داخل مجموع 1360خلیج فارس در سال 

امریکا، انگلستان، و عربستان نسبت به جمهوری اسالمی ایران تغییر یافت. امارات گرچه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 

استای ای در پیش گرفت و در ر طرفانه را نکوهش نکرد، در مقایسه با دیگر کشورهای شورای همکاری، موضع نسبتاً بی

های جمهوری اسالمی ایران، که از سوی امریکا و غرب دنبال شده بود، نقش مثبتی ایفا کرد )صالحی،  شکستن تحریم

از سوی ایران، امارات عربی مراتب خرسندی و استقبال خود را اعالم کرد و،  598نامة  (. با پذیرفتن قطع159: 1390

این کشور بارها حمایت کامل خود را از اجرای درست و بدون نقص آن  نامه، های عراق در اجرای قطع رغم کارشکنی  به

دنبال آن تنب بزرگ و تنب   ادعاهایی دربارة جزایر ابوموسی و به 1370امارات متحدة عربی از اواخر سال  اعالم کرد..

ه انداخت )دفتر مطالعات کوچک مطرح کرد. از این دوره به بعد ادعاهای امارات بر روابط و مناسبات ایران و امارات سای

بحران داخلی سوریه از جملة این مسائل بود. اختالفات سیاسی دو کشور دربارة  (.99-98: 1390المللی،  سیاسی و بین
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ابوظبی سایه  -های گذشته بر روابط دوجانبة تهران ویژه در زمینة جنگ سوریه در سال ای به های منطقه مسائل و بحران

 12این، در پی حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد در افکنده است. افزون بر 

به بهانة حمایت از تصمیم عربستان  1394ماه  دی 14در  از سوی مردم ایران، کشور امارات متحدة عربی 1394ماه  دی

ود این، امارات همیشه یکی از شرکای سعودی در قطع رابطه با ایران سطح روابط خود به کاردار را کاهش داد. با وج

هزار بنگاه تجاری ایران در امارات  8صورت، حدود  تجاری ایران بوده و منبع اصلی واردات کاال به ایران است؛ بدین 

(. حجم روابط تجاری 441: 1395زاده، جعفریحضور دارند. البته، عمدة این تجارت با امیرنشین دبی است )حمایتیان و 

میلیارد دالر بود که از این میزان حدود  17حدود  2013ودی داشت و در این دوره حجم تجارت دو کشور در سال سیر صع

ای است  درصد آن نیز شامل کاالهای واسطه 30تا  20ای مورد نیاز ایران مربوط است و  درصد به کاالهای سرمایه 50

بخش اعظم روابط تجاری امارات با ایران صادرات مجدد (. در اصل، 5: 1394های اقتصادی،  )مرکز تحقیقات و بررسی

میلیارد دالر اعالم شده  8.5بالغ بر  2010طور رسمی در سال  کاالهای دریافتی از کشورهای دیگر است که ارزش آن به

 (. گفتنی است امارات و عربستان از8: 2011دهد )سجادپور،  است، هرچند آمار غیررسمی بیشتر از این را نشان می

گیری توافقی بین ایران و غرب  ( و از شکل735: 1393اند )کوشکی و حسینی،  ای و برجام مخالفان برنامة هسته

امنیتی خصمانه برخورد  -ناخرسندند. اما امارات در مواجهه با برجام دونبش بازی کرده است؛ بدین معنا که در بُعد سیاسی

ها عمدتاً  را با ایران حفظ کرده است. با احتساب قاچاق کاال، اماراتی کرده، اما در بُعد اقتصادی بیشترین روابط تجاری

(. اما آنچه اکنون رابطة ایران و 9/7/1396اند )موسویان در مصاحبه با همشهری آنالین،  بیشترین تجارت را با ایران داشته

عنوان یک عامل  مارات است و بهسازی رابطة رژیم اشغالگر با ا دهد عادی امارات را بیش از همه تحت تأثیر قرار می

رژیم بهبود روابط امارات و واگراکننده و چالش بین ایران و امارات در روابط خارجی مزید بر علت خواهد شد. زیرا 

و اقتصادی تهدیدی بالقوه برای ایران  ،از جهات امنیتی، نظامی صهیونیستی از منظر ایران گناهی نابخشودنی است و

 شود. محسوب می

 قطر
اند. روابط بازرگانی بین ایران و قطر و  ای داشته ایران و قطر از دیرباز از نظر دینی و همجواری روابط بسیار دوستانه

همین دلیل، ایران همیشه تالش کرده است روابط   های مردم بین دو کشور همیشه برقرار بوده است. به مسافرت

گسترش دهد. پس از پیروزی انقالب اسالمی قطر حمایت خود را  اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی خود را با قطر

های این کشور رژیم پیشین را محکوم کردند. قطر، که در مقایسه با دیگر کشورها کمتر  از انقالب اعالم کرد و نشریه

وابط ایران با عراق و دید. ولی تیرگی ر تحت تأثیر انقالب ایران قرار گرفته بود، دلیلی برای سردی روابط خود با ایران نمی

(، قطر، 1359-1367عربستان غیرمستقیم در روابط قطر و ایران تأثیر گذاشت. در طول جنگ تحمیلى عراق علیه ایران )

هاى شوراى همکارى و فشارهاى عربستان اقدام به ارائة  اش، در چارچوب سیاست طرفانه رغم موضع سیاسى تقریباً بی  به

یافتن جنگ  نمود و بعداً نیز هرگونه گسترش روابط را منوط به پایان یغاتى از رژیم صدام میهاى مالى و حمایت تبل کمک

ترین منابع گاز طبیعی جهان از امتیازاتی بود  و مالکیت بزرگ ،الجزیره ةالمسلمین، تأسیس شبک حمایت از اخوانکرد.  مى

ثانی را تحمل نکرد و به اتهام حمایت از  اما ریاض تمرد آلکار برد،  طلبی در برابر ریاض به ها را برای استقالل که دوحه آن

این موضوع باعث شکاف در  .(24/1/1397)دیپلماسی ایرانی،  تروریسم قطر را تحریم و روابطش با این کشور را قطع کرد

جبهة ضدایرانی کشورهای عرب منطقه با محوریت عربستان شد. در پی این رویداد، دولت جمهوری اسالمی ایران از قطر 

وگو حل کنند. پس از اینکه عربستان  پشتیبانی کرد و از کشورهای عربی خواست که مشکالت خود را از طریق گفت
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تن  600نی، و اقتصادی تحریم کرد ایران برای قطر به جهت تأمین نیازهای فوری آن سعودی قطر را از نظر هوایی، زمی

( 23/06/2017های هوایی و زمینی و دریایی خود را به روی آن باز کرد )اسپوتنیک نیوز،  مواد غذایی تازه ارسال کرد و راه

برداری را به سود خود و محور مقاومت صورت  هد تا از واگرایی قطر از عربستان بیشترین بهریکوش ایران میو در این میان 

سازی خود برگشت و دولت قطر  (. در پی این اقدام، روابط دو کشور به دوران عادی1396)اندیشکدة راهبردی تبیین،  دهد

 سفیر خود را به ایران فرستاد و روابط دو کشور احیا شد. 

فارس خلیج طقةمن کشورهای با ایران مناسبات رویپیش کُدهایژئوپلیتیک
توان به درک کلی از وضعیت ژئوپلیتیک  سیاسی کشور ایران و منطقة خلیج فارس، می -های جغرافیایی با بررسی ویژگی

عنوان  رو، ایران، به  الملل دست یافت. از این این منطقه از منظر درونی و برونی آن در فضای پیرامونی و محیط بین

ـ چه زمانی که بر خلیج فارس محاط بوده چه در دورة معاصر که بخش  طول تاریخکشوری مؤثر در منطقه، همواره در 

ها و واحدهای سیاسی پیرامون آن بوده است که بخشی از تاریخ و خاطرات  ـ ناگزیر به رابطه با قدرت بزرگی از آن بوده

خود در رابطه با کشورهای  مشترک تاریخی این کشورها شده است. بنابراین، جمهوری اسالمی ایران در سیاست خارجی

روست که در این نوشتار برای هر کشور با توجه به الزامات و شرایط  های ژئوپلیتیک روبه ها و فرصت خلیج فارس با چالش

گیری  تواند در شکلای می این عوامل در موقعیت روابط ایران با این کشورها در هر دورهشود.  اش ارائه می ژئوپلیتیکی

محور ژئوپلیتیک اگر در سیاست خارجی و سیاست روز  این عوامل موقعیتکننده باشد.  در هر زمانی تعیینمناسبات قدرت 

 شوند.  توانند در مناسبات با این کشورها به سمت صلح سوق داده  محور لحاظ شوند، می وضعیت

نطقة خلیج فارس در این پژوهش تر، منظور از رویکرد ژئوپلیتیک در سیاست خارجی ایران با کشورهای م طور دقیق به

بینی برگرفته از جغرافیا برای سیاست خارجی، که درواقع استراتژی برآمده از جغرافیای کشور  عبارت است از منطق واقع

در اینجا، ضمن درنظرداشتن کُدهای ایران، کُدهای ژئوپلیتیک هاست.  کنندة مناسبات آن با دیگر کشورها و قدرت تعیین

های جغرافیایی سیاست خارجی  رو، بنیادها و واقعیت از این آمده است..  1هر یک از این کشورها در جدول در ارتباط با 

توان در قالب کُدهای ژئوپلیتیک از آن یاد کرد. بر این مبنا، ایران کشوری است شیعه،  ایران همان مواردی است که می

ها، دارای  (، غنی در حوزة انرژی و کانی56: 1389پور،  )رحیم (، استراتژیک234: 1394پُرجمعیت، دیرپا )گازیروسکی، 

(، از نظر جغرافیایی مسلط بر 45: 1394پور،  جداره، دارای موقعیت لوالیی )کریمی موقعیت ترانزیتی مناسب و بعضاً تک

(، 127: 1395ی، (، قوی از منظر نظامی، همچنین قوی در مقیاس منطقه )زارع23: 1392نیا و ربیعی،  تنگة هرمز )حافظ

های فناورانه پیشرو، و در بسیاری از محصوالت  (، در بسیاری از جنبه67: 1393توسعه )رشنو،   دارای اقتصادی رو به

ترین کُدهای  ای از مهم ویژه محصوالت غذایی میزانی از راه خودکفایی را پشت سر گذاشته است. این موارد فقط گزیده به

المللی، دارای  روند. اما نباید از یاد برد که ایرانِ فعلی کشوری است فاقد چتر حمایت بین شمار می آور ایران به قدرت

ناپذیر، تراکم تهدید در فضای نزدیک پیرامون و پیرامون، با تنگنای شدید اکولوژیک، از نظر قومی و  مرزهای کنترل

عه از دولت، فساد اداری و اقتصادی، عدم مذهبی متکثر و ناهمگن، دارای ضعف در بنیادهای مدنی، توقعات باالی جام

رفتن بنیادهای زیستی، و غیره  زیست شکننده، تحلیل  محصولی، محیط ریزی فضایی، اقتصاد تک ای از برنامه تعادل منطقه

ـ که بُعد مهم دیگر در طراحی  آیند. واقعیات جغرافیای پیرامون هم شمار می برندة قدرت کشور به که جزو کُدهای تحلیل

ـ عبارت است از جغرافیای سیاسی و  ک الگوی استراتژیک سیاست خارجی برگرفته از رویکرد ژئوپلیتیک استی

استراتژیک منطقة خلیج فارس که باید مورد تحلیل استراتژیک قرار گیرد. جغرافیای خلیج فارس با تنوع نسبی از حیث 

ای دارای  ای، و فرامنطقه یک بازیگران محلی، منطقههای آن و نیز عالئق ژئوپلیت قدرت بازیگران و رویکردهای قدرت
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(؛ تنگة 78: 1385ترین مناطق ژئوپلیتیک پیرامون نزدیک ایران است )امامی،  مشخصاتی به قرار زیر است: یکی از مهم

 گیرد )ز بی پی استاتیستیکال ریویو اف درصد از صادرات نفت خام جهان از طریق آن صورت می 40هرمز، که نزدیک به 

ها مبلغ خوانش تند اسالم سنی  (، دارای بیشینة کشورهایی است با ماهیت عربی و تعدادی از آن2009ورلد انرجی، 

های متخاصم ایران همچون امریکا، قرارداشتن در زیر چتر حمایتی  های رانتیر، حضور قدرت (، دولت34: 1389)اسدی، 

ای واحد در مقابل ایران، اختالفات  ساز یک موضع و تعریف جبهه امریکا، دارای اختالف با همدیگر و در مواقع سرنوشت

بودن فضای رئالیستی بر روابط بین  (، حاکم89: 1391سرزمینی بین اعضا، نبود دیدگاه واحد ژئوپلیتیک )الهی همایون، 

بین واحدها و در عین گونه پیمان دفاعی یا سیاسی و اقتصادی فراگیر  (، نبود هیچ234: 1387کشورها )آقابابایی طاقانکی، 

ها بین واحدهای سیاسی پیرامون، رقابت تنگاتنگ ژئوپلیتیک بین حداقل چهار عضو  حال تداخل منافع در بسیاری از حوزه

خلیج فارس )ایران، عراق، عربستان، و جدیداً قطر(، احساس تهدید نسبت به قدرت همسایة شمالی خلیج فارس و غیره 

ن واقعیات ژئوپلیتیک موجود در حوزة خلیج فارس است. اما، با وجود این، در این منطقه کُدهای تری ای از مهم که تنها پاره

(، نیاز به 167: 1397سازی باشد. آیین مشترک اسالم )ویسی،  ای برای صلح و صلح تواند پایه مشترکی وجود دارد که می

محصولی، عضویت در اوپک، و  ک، اقتصاد تکزیست شکننده، همسایگی و جغرافیای مشتر  سازی، محیط امنیت و امنیت

یابی به دید  رو، برای دست شدن کشورهای منطقه مؤثر باشد. از این  تواند در نزدیک غیره بخشی از مسائلی است که می

یابی به الگوی بهینة برگرفته از ژئوپلیتیک  شود موارد یادشده در چارچوب طرحی ارائه شود. برای دست تر، سعی می روشن

رو، سیاست خارجی ایران در   سیاست خارجی ج.ا. ایران توجه به روند تاریخی روابط بسیار کمک خواهد کرد. از این در

گرایی حاکم بر کشور و غلبة این حس در سواحل جنوبی، همزیستی و همگرایی  رغم ملی  دورة پیش از انقالب اسالمی، به

بودن کشورهای حاشیة جنوبی و فضای  ت در تحت قیمومیتدنبال داشته است. کلید درک این موضوع نخس را به 

جز عراق با  راستایی ایران و کشورهای خلیج فارس به همگامی و هم»تر از همه  دوقطبی حاکم بر جهان است و مهم

 (.1398)هانتر، « پیمانشان هست امریکا و عالئق ژئوپلیتیک آن و هم

رویمناسباتایرانباکشورهایمنطقةخلیجفارسهایژئوپلیتیکپیشهاوچالش.موقعیت1جدول

 عربستان سعودی –ایران

 ها موقعیت

 کانون جهان اسالم -1
 رهبری جهان عرب -2

 ثروتمندترین کشور منطقه -3
 بودن نظام سیاسی کارانه و پادشاهی ماهیت محافظه -4

 ها چالش

 شکاف مذهبی و اسالم سیاسی -1
 شکاف قومی و هویتی -2

 اختالفات مرزی و ادعای سرزمینی -3
 ای نفوذ منطقه -4

 عراق –ایران

ها موقعیت  
 اکثریت شیعی -1

 تنگناهای ژئوپلیتیک -2
 زیستی مسائل محیط -3

 ها چالش
 هویت عربی -1

 کردها -2
 اختالفات مرزی و ادعای سرزمینی -3

 کویت –ایران

ها موقعیت  
 های اقتصادی زمینه -1

 طلبی روحیة صلح -2

 ها  چالش
 اختالف سنتی عربیت -1
 نقش پایگاهی امریکا -2

 اختالفات مرزی و ادعاهای سرزمینی و منابعی -3
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رویمناسباتایرانباکشورهایمنطقةخلیجفارسهایژئوپلیتیکپیشهاوچالش.موقعیت1جدولادامه

 بحرین –ایران

ها موقعیت  
 اکثریت جمعیت شیعه -1

 تاریخ مشترک -2

 ها چالش
 وابستگی بیش از حد به عربستان -1
 مقر ناوگان پنجم دریایی امریکا -2

 قطر –ایران

ها موقعیت  های اقتصادی زمینه -1 

 ها چالش
 ترویج اسالم اخوانی -1

 میادین مشترک گاز و نفت -2

 امارات متحدة عربی –ایران

ها موقعیت  وابستگی اقتصادی به ایران -1 

 ها چالش
 اختالفات مرزی و ادعاهای سرزمینی -1

 ایفای نقش در عراق جدید -2

 ها موقعیت عمان –ایران

 نداشتن اختالف مرزی و ادعای سرزمینی -1
 ژئوپلیتیک تنگة هرمز -2

 های نفت و گاز میادین مشترک و همکاری در پروژه -3
نداشتن وجه رادیکالیسم مذهبی -4  

منبع:نگارندگان

 


خارجیایرانوواقعیاتژئوپلیتیک)منبع:نگارندگان(.سیاست2شکل

ویژه ایاالت  نفوذ غربی به های برتر و ذی قدرت ةهای جغرافیایی، این عزم و اراد بنابراین، در این دوره، بیش از واقعیت

 ة، در معادلداد. با انقالب اسالمی ایران امریکا در منطقه بود که کشورها را به سمت صلح و همزیستی سوق می ةمتحد

هم ریخت و تغییرات اساسی در روابط موجود بین کشورها ایجاد شد که  وجود آمد و نظم موجود به ای به باال تغییرات پایه

واگرایی بین کشورهای این منطقه را رقم زد و سیاست خارجی ایران از آن همگرایی نسبی گذشته با منطقه فاصله  ةزمین

عنوان نظامی  عد سیاسی در منطقه بهیت اسالمی و انقالبی به خود گرفت که در بُگرفت. ایران پس از انقالب ماه
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رنگ شد، برای  ایدئولوژیک، که در پی صدور انقالب است، تعبیر شد؛ عاملی که البته در ادامه برای مدت زمانی کم

انقالبی، و ایرانی( امنیتی شد و بودن،  گانة آن )شیعی کشورهای خلیج فارس تهدید تلقی شد و در بُعد فرهنگی و ابعاد سه

ساز مهاجم برای حوزة جنوبی خلیج فارس تعبیر شد. از سوی دیگر، فضای دوقطبی حاکم بر  عنوان یک عامل غیریت به

رو،  بار نشست. از این  قطبی با محوریت ایاالت متحده، که دشمن ایران بود، به سمت تک جهان برداشته شد و به

زمان چند مسئلة مهم و تازه برای خود متصور شدند؛ نخست سایة تهدید نظامی ایران؛  س همکشورهای حاشیة خلیج فار

دوم سایة سنگین تهدید ایدئولوژی شیعه؛ و درنهایت تغییرات اساسی که در سیاست این کشورها از پیش شروع شده بود، 

ها خود را نشان  بود تازه در سیاست آناما در دورة پس از انقالب اسالمی با تحوالتی که در فضای پیرامون رخ داده 

ایدئولوژیک یا اسالم سیاسی بود. از بین موارد یادشده، دو مؤلفة غلبة صبغة ایدئولوژیک در سیاست   داد و آن صبغة می

کشورهای موردپژوهش به همراه تنش در روابط ایران با بازیگر هژمون )یعنی امریکا( نقش اصلی را در تنش و واگرایی 

ورهای حاشیة خلیج فارس برجای گذاشته است و همین عامل مانع مصالحة کشورهای منطقة خلیج فارس با بین کش

 ایران شده است. 

توان  رو با کشورهای خلیج فارس، می  ها و تنگناهای ژئوپلیتیک پیش اما با نگاه به تقویم روابط خارجی ایران و فرصت

 ةشود و در دور آمدن هاشمی رفسنجانی یخ روابط تا حدودی آب می و با روی کار 598 ةنام یادآور شد که پس از قطع

دوم ریاست  ةرسد. اما از اواخر دور نژاد به اوج خود می احمدی ةشود؛ این گشایش در دور خاتمی گشایش بیشتر ایجاد می

قا و خاورمیانه انقباض و تنش در های مردمی کشورهای شمال افری خاطر تحوالت منطقه مانند خیزش جمهوری ایشان به

حسن روحانی هنوز پابرجاست.  ةآن در دور ةدهد که سای جنوبی خلیج فارس با ایران رخ می ةسیاست بین کشورهای حاشی

و کویت کمتر  ،روند تنشِ کشورهای حاشیة جنوبی با ایران به یک میزان نیست؛ کشورهایی همچون قطر، عمان ،البته

اند. اگرچه امارات هم بر سر جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی با ایران اختالف سرزمینی و در  کلی بوده ةتابع قاعد

 اقتصادی روابط دو کشور کمتر این عالیم را ثبت کرده است.  ةدر حوز ،مواردی هم اختالفات سیاسی دارد

روابط ایران با این کشورها  رازیسیاست خارجی ایران با کشورهای منطقه نیست.  ةشده بیانگر هم اما موارد مطرح

تعامل نسبتاً  1جدول  توانست با توجه به می ،رو، الگوی غالب هرچند همزیستی نبوده  صرفاً تنشی نبوده است. از این

یادآور شد در بین کشورهای خلیج فارس پس از  دعوامل ژئوپلیتیک به خود بگیرد. در این میان، بای ةای بر پای سازنده

اش با ایران مناسب بود.  دیپلماتیک خود را قطع کرد، پس از مدتی، رابطه ةان هرچند در ابتدای انقالب رابطانقالب، عم

این  ،سیاسی دارد ةخوبی داشته هم برخالف دیگر کشورهای عربی با اسرائیل رابط ةبا اینکه این کشور هم با امریکا رابط

تواند  ایران با عمان می ةرو، رابط  آمیزی نداشته باشد. از این مسالمت ةمسائل باعث نشده که ایران با آن کشور رابط

های جغرافیایی این رابطه و  الگوی مناسبی با دیگر کشورها باشد و آنچه در رابطه با این کشور تا حاال برجسته بوده پایه

تواند الگوی مطلوبی  ور میهمسایگی دو کشور بوده است. بنابراین، با درنظرداشتن کُدهای ژئوپلیتیک، رابطه با این کش

دارد که  کند، باشد. واقعیات ژئوپلیتیک الزام می که صلح را به منطقه هدیه می ،برای اتخاذ سیاست خارجی سازنده

. این اند که دارای سه کُد مهم و برجسته در سیاست خارجی اند خلیج فارس همسایگان گریزناپذیر ایران ةکشورهای حاشی

بودن، و هماهنگی و وابستگی سیاسی و امنیتی با امریکاست، نقش بسیار مهمی در  مذهب ، سنید، که هویت عربیسه کُ

 جنوبی، داشته است.  ةویژه حوز واگرایی رابطة ایران با کشورهای خلیج فارس، به
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.الگویفعلیسیاستخارجیجمهوریاسالمیایراندرمنطقةخلیجفارس)منبع:نگارندگان(3شکل

گیرینتیجه
پس از انقالب اسالمی، روابط خارجی ایران با کشورهای منطقة خلیج فارس بر اساس طیفی از مناسبات قدرت بوده که 

رو،   سر دیگر آن عراق قرار دارد. از ایندر در یک سر آن عمان و  ؛ وجنگاست، نه آمیز  همزیستی مسالمت ةدربرگیرند

ورهای منطقه کمتر متکی بر انطباق کارکردی کُدهای ژئوپلیتیک با مناسبات قدرت در ایران با کش ةکنند عوامل تعیین

محور  های موقعیت محور سیاسی روز بوده تا عوامل و واقعیت های منطقه بوده است و بیشتر تابع عوامل وضعیت کُد

خود و واحدهای های ژئوپلیتیک  معنای آن نیست که جمهوری اسالمی ایران به کُدها و واقعیت  ژئوپلیتیک. البته این به

خاطر ناسیونالیسم عربیت،  به ،بلکه بیشتر کشورهای منطقه ،منطقه واقف نبوده و سعی در همگرایی نداشته است

اند و بدون  نداشتهتمایلی به مشارکت ایران در مناسبات منطقه  ،و همنوایی با غرب و امریکا ،ها بودن دولت ایدئولوژیک

خوبی  مواقع روابط نسبتاً رخیاند. بنابراین، هرچند در ب ط خود را با ایران تعریف کردههای ژئوپلیتیک رواب توجه به واقعیت

گیری  شکل  همگرایی و همکاری مداومی که بهبه گاه این روابط  هیچ ،بین ایران و کشورهای منطقه شکل گرفته

محوری در سیاست خارجی  عیتوض سبب به ،منجر  نشده است و تاکنون و اقتصادی بینجامد ،های امنیتی، سیاسی تشکل

های همکاری کشورهای این منطقه تبدیل نشده است و  گسل واگرایی بین ساحل شمالی و جنوبی به موزاییک ،ها دولت

روی   ها و تنگناهای پیش فرصت ةکنند که تبیین ـ محوری ژئوپلیتیک موقعیت ةپای تا رسیدن به سیاست خارجی بر

فاصله بسیار است. بنابراین، اگر جمهوری اسالمی ایران خواهان صلح و  ـ است همدیگر  های این منطقه در رابطه با دولت
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محور زیر را در ارتباط با هر یک از کشورها در  رویکرد ژئوپلیتیک دبای ،برقراری آشتی با همسایگان جنوبی و عراق است

ضمن  ،خلیج فارس ةورهای حاشیمحور با کش دستور کار سیاست خارجی خود قرار دهد. سیاست خارجی ژئوپلیتیک

ژئوپلیتیک منطقه را شکل داده است، متکی بر الزاماتی نظیر تعامل  ةو شاکل  که بستر ،پذیرش و کارکردن با وضع موجود

های اقتصادی و با  با کشورهای جنوبی همچون کشورهای مستقل نه واحدهای سیاسی وابسته به غرب، تأکید بر زمینه

یک، گردشگری و فرهنگی، ژتنگناهای اکولو  ةاقتصادی، تالش در زدودن حوز ةسیس اتحادیأاقدام به ت ،بهبود بسترها

کردن حساب کشورهای حاشیه از  جداو تالش برای زدودن بار منفی فرهنگی در فرهنگ ایرانی نسبت به فرهنگ عربی، 

ها و تنگناهای  فرصت ةشده بر پای های یادبینی سیاسی در روابط با کشور طور کلی واقع هاست و به متحدان غربی آن

به اصل محوری سیاست  دروی ایران در ارتباط با هر یک از کشورهای منطقة خلیج فارس است که بای  ژئوپلیتیک پیش

جنوبی  ةخارجی ایران تبدیل شود. بنابراین، الزم است جمهوری اسالمی ایران با این رویکرد در تعامل با کشورهای حاشی

جنوبی با  ةچنین سیاستی را در پیوند با یکایک کشورهای حاشی دجمهوری اسالمی بای ،رس باشد. در کنار آنخلیج فا

کارگیری ابزارهای مناسب سیاست خارجی و  هر کشور مدنظر قرار دهد و در این زمینه با به  توجه به شرایط خاص

 آفرینی کند. موقع نقش کنشمندی به

پیشنهادی الگوی
الگوی مناسب پیشنهادی برای سیاست خارجی ایران در پهنای جنوبی )خلیج فارس( توسعه و گسترش  ،در این راستا

 روابط در چارچوب منطق ژئوپلیتیک خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



محورجمهوریاسالمیایراندرمنطقةخلیجفارس)منبع:نگارندگان(.الگویپیشنهادیسیاستخارجیژئوپلیتیک4شکل

پذیرشوکارکردنبا

 وضعیتموجود

دادنبهتوسعه

 تعامالتفرهنگی

تعامالتاقتصادیتاةتوسع

 تعمیقوابستگیمتقابل

اعتمادسازی

 امنیتی

الگویپیشنهادی

 سیاستخارجیایران

خلیجۀکشورهایحوز

 فارس



 111       ...دریرانایاسالمیجمهوریرفتاریفطیینتب

خلیج فارس است. واقعیت این است که این کشورها  ةتعامل با واقعیت موجود در حاشی سیاستِاین منطق  اصلِ اولین

دارای هویت عربی و مذهب سنی هستند و همچنین دارای همکاری و هماهنگی با غرب و امریکا هستند. از این رو، 

ویژه در  این کشورها به برانگیز همچون حمایت از شیعیان گرفتن سیاست حساسیت بایستی از هرگونه مداخله یا درپیش

مانند  ،ها افتاد انگیز آن های تفرقه البته نباید در دام سیاستکشورهای عربستان آل سعود و بحرین آل خلیفه پرهیز کرد. 

 ای و بعضاً اهداف خود مطرح کرد و فضای رسانه یالقابرای به شیطنت و  ،پادشاه اردن ،طرح هالل شیعی که عبداهلل

 سیاسی ما هم از سر غفلت به این مسائل دامن زد. 

آن اعتمادسازی در روابط است.  ةگردد که الزم برمی امنیتی ةدادن کشورهای حاشیه در زمین اصل به اطمینان دومین

 دنبال ماجراجویی وجه ایران بهعد فرهنگی و سیاسی انجام شود. سیاسی از این منظر که این اعتمادسازی باید در دو بُ

اسالم  ةگیری جبه بیشتر مبتنی بر وجه استکبارستیزی آن و شکلایران انقالبی نظام سیاسی خود نیست و صدور انقالب 

در عمل رقیب ایدئولوژیک و سیاسی هیچ یک از کشورها ایران که دادنِ این و نشان است گرایی در برابر غرب و غرب

توان  یزی جز وحدت مسلمین در برابر نظام سلطه نیست. میدنبال آن است چبه و سیاستی که جمهوری اسالمی  نیست

یعنی  ود؛دنبال صلح مقتدرانه ب  طرفی فعال و به در حل و فصل تنش و منازعات بین کشورها نقش میانجی داشت و بی

، غذایی، )دفاعی، نظامی یامنیت مسائلو در عین حال از  ،جویانه نه مداخله رداینکه در مسائل منطقه نه منفعالنه عمل ک

عجم و  -سازی عرب از دوگانه توان . از نظر فرهنگی هم میدزا غافل نش درون ةبهداشتی( و عوامل بازدارندو اقتصادی، 

د و تا کرهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جلوگیری  ها و تریبون ای چه در ویترین سنی چه در فضای رسانه -شیعی

های علمیه   از ظرفیت حوزه ،نظر چه در عمل تقویت شود. در این راستا ةتقریب چه در حوز ةجایی که ممکن است اندیش

 د. کر استفادهتوان  نیز میو علمای بزرگ 

ای از توجه ایران برای برقراری  است. بخش قابل مالحظه اقتصادیاصل بنیادی توسعه و گسترش تعامالت  سومین

بخش اساسی از موفقیت در  ،جنوبی باید معطوف به گسترش تعامالت اقتصادی شود. بدون شک ةمحیط آرام در حاشی

های اقتصادی زیادی در ایران وجود دارد که  های ارتباطی است. زمینه زیرساخت ةاین حوضه نیازمند بهبود و توسع

توان با نگاه  هایی است که می لفهؤی از متواند مبنای تعامالت سیاسی قرار گیرد. موقعیت ترانزیتی و ارتباطی ایران یک می

 ة. ایران نقطشدخزری و قفقاز و آسیای مرکزی با کشورهای منطقة خلیج فارس  ةاقتصادی به آن باعث اتصال حوز

اتصال و پیوند حوزه شمال و جنوب با هم و پیوند کشورهای جنوب آسیا مانند هند و پاکستان و افغانستان با خلیج فارس 

تواند در موضوع ژئوپولیتیک انرژی و خطوط انتقال گاز و نفت ایران به مانند یک پل برای اتصال این مناطق که می است

عد دیگر اقتصادی ایران تواند کارگر باشد. بُ ها و نهادهای اقتصادی در این راستا می رو، ایجاد تشکل  از اینبازی کند. 

های  رتباط اقتصادی با کشورهای عمان و امارات مؤثر باشد و زیرساختتواند در ا بودن آن از نظر گاز است که می غنی

وجود دارد که ، ویژه گردشگری زیارت به ،گردشگریهمچون های اقتصادی دیگری  اقتصادی خوبی فراهم کند. زمینه

های  نها و سازما گیری تشکل اثر اقتصادی باشد. تعامالت اقتصادی و شکل أتواند در دو سوی خلیج فارس منش می

تواند  و همگرایی کشورهاست و می ،ترین گزینه برای همکاری، همزیستی پایه در هر منطقه بهترین و مناسبی اقتصاد

 مبنایی برای تعامالت سیاسی باشد. 

گسترش  ،مذهبیو اختصاص دارد. با توجه به اشتراکات جغرافیایی، فرهنگی،  فرهنگی ةاصل به حوز چهارمین

های اجتماعی دو سوی سواحل را به هم نزدیک  ، بدنهنخست :اند دو کارکرد عمده داشته باشدتو تعامالت فرهنگی می

رو، برای تعامل با کشورهای   لیتیک بین شمال و جنوب خلیج فارس مؤثر واقع شود. از این، در درک واحد ژئوپدوم کند؛

سالمی بیش از آنکه سیاسی باشد فرهنگی منطقة خلیج فارس عامل فرهنگ بیشترین نقش را دارد، زیرا ماهیت انقالب ا
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های ایران فرهنگی است  بیشتر تنش أماهیت و منش دلیل،همین   چربد. به ها می است و وجه فرهنگی آن بر دیگر حوزه

ضمن  باید،رو،   سوی خلیج فارس تعبیر و تلقی شده است. از این ساز و مهاجم در دو که به فرهنگ سیاسی غیریت

تبلیغات کشورهای مخالف  ةواسط های فرهنگی به ای رفتار شود تا تفاوت گونه گذاری به پذیرش تفاوت فرهنگی، با سیاست

که نگرانی و عالیق ژئوپلیتیک در این منطقه دارند اساس چالش نشود. گام بعدی تالش جمهوری کسانی ایران و 

هراسی  هایی چون ایران های فرهنگی است و از تکوین پدیده هشدن فرهنگ و مقول اسالمی برای جلوگیری از امنیتی

آید مگر اینکه جمهوری اسالمی در پی گسترش اقدامات اعتمادساز و  دست نمی هد. این مهم برفرهنگی باید جلوگیری ک

 -فارسسنی و  -سازی )مانند شیعی گیری هر گونه دوگانه های مخالف ایران باشد و از شکل سازی اقدامات دولت خنثی

 شدت جلوگیری کند.  عرب( به

سازی است؛ بدین معنی که استراتژی یادشده  اینکه اقدامات و مالحظات ساختاری باال نیازمند تالش نهادینهپنجم

جامعه نیاز دارد و درک این نکته مهم است که  ةدولت و حوز -های ساختاری برای موفقیت به تدارک بسترها در حوزه

تواند مالحظات یادشده را در سیاست  تر آنکه آنچه بیش از همه می سیاست خارجی در امتداد سیاست داخلی است. روشن

ایران با  ةجامع ةخلیج فارس مؤثر باشد رابط ةخارجی جمهوری اسالمی ایران نهادینه کند و در روابط با کشورهای حاشی

 ،با درک تکثر مذهبی و قومی در کشور به عدالت سیاسی، اقتصادی دام سیاسی جمهوری اسالمی است. دولت ایران باینظ

توان از بستر کمترین  و اجتماعی در عمل و نظر در ساختارها و حقوق قانونی مردم بیش از پیش تالش کند و آنگاه می

های فرهنگی و اجتماعی  در این منطقه، شاهد اثرگذاری سیاست عنوان الگویی تضاد بین دولت و ملت در درون کشور، به

و  ،با وضعیت داخلی قوی )اقتصادی، سیاسی ،تواند گرایی از ایران بود. در این فضاست که ایران می صلح ةو سیاسی و چهر

تواند  این مشخصه می ابعاد داشته باشد. ایرانی با ةویژه خلیج فارس در هم اجتماعی(، قدرت اثرگذاری بر پیرامون خود به

ای آن  الگو باشد و هژمونی آن فرصت نفوذ و اثرگذاری را در منطقه برای آن ایجاد کند و در پیشبرد دیپلماسی منطقه

های سیاسی و اجتماعی  مؤثر باشد. طرح این موضوع از این منظر است که کشورهای خلیج فارس دارای بیشترین تبعیض

تر  ها شکل نگرفته و مهم سازی در آن ملت -رو هستند و فرایند دولت مشروعیت روبه در درون خود هستند و با بحران

مردمی دارد و  ةکه پای ،له برای جمهوری اسالمیئآید و این مس شمار می لحاظ ژئوپلیتیک منطقه شکننده به آنکه به

اثرگذاری  تادهد  میبه او یادی ابعاد با مردم رفتار کند، یک فرصت است و قدرت مانور ز ةتواند با عدالت در هم می

جدی برای همزیستی نسبتاً  ةرو، دولت در صورت اراد  سیاست خارجی خود را در منطقة خلیج فارس مضاعف کند. از این

 زدن به این اقدامات ساختاری است.  پایدار و تحقق صلح در منطقة خلیج فارس نیازمند توجه و دست
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