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 چکیده:
هلای مبتنی بلر نلزاع میلان دولت که این تحوالیبوده  یمتفاوتتحوالی آسیا در نیم قرن اخیر شاهد  منطقه غرب

اما با توجله بله  ؛بوده است غرب آسیا ای از یرین تعیین ژاندارم برای منطقههای فرامنطقهقدری آفرینینقزای و منطقه

 جدیلد نظلم گیریشلکل، شلاهد آسلیا داشلتهتحوالی صوری گرفتله اخیلر در منطقله غلرب در  ایران ی کهنقز مهم

ای ماننلد ایلران، از نظلر میلدانی قلدری بازگشلت هبلای بله سلایر ، یلک قلدری منطقلهنظمدر این که  ای هستیممنطقه

از  چنلینتوانسته تا حدودی امنیت را به منطقه غرب آسلیا بازگردانلد و همکشورهای درگیر با جنگ داخلی را داشته و 

ای مانند ترکیله و یلا روسلیه را بلا ای و فرامنطقهسایر بازیگران منطقه تواندمیچنان قدرتی رسیده که نظر دیپلماتیک به 

البته نباید از نظر دور داشت که هیچ کشوری در منطقه و حتی در جهان به اندازه ایلران تحلت فشلار و خود همراه کند. 

مطمئنلاً  ،اندبابان زر و زور جهان به ایران تحمیل کردهکه ار هایییتهای جهانی قرار نداشته است و محدودظلم قدری

شدن آن در شکل مناسلبای امنیتلی سیاسلی جدیلد در منطقله بلوده با آگاهی از قدری بالقوه ایران و تالل برای محقن

 ای، تلالل کلرده اسلت تلاهلای کتابخانلهبا روشی توصیفی و تحلیلی و مبتنی بلر دادهپژوهز حاضر بر این مبنا،  .است

 سازی درست و قابل قبولی از تبیین جایگاه و نقز جمهوری اسالمی ایران در امنیت منطقه غرب آسیا اراهه دهد.مفهوم

های کردن جایگاه جمهوری اسالمی ایران در منطقه غرب آسیا است و بلر ایلن مبنلا، نتیجلههد( این پژوهز مشخص

ا حد زیلادی توانسلته اسلت بلا ایجلاد اتحلاد و همگرایلی در ای تپژوهز نشان داد که ایران به عنوان یک قدری منطقه

 کشورهای منطقه، امنیت منطقه غرب آسیا را ترمین نماید.
 

 جمهوری اسالمی ایران، امنیت، همگرایی، شیعیان، منطقه غرب آسیا: هاکلیدواژه

                                                                        
 کارشناسی ارشد رشته ج رافیای سیاسی، دانشگاه تهران )نویسنده مسئول(                  آموختهدانز .1

                                                    دانشجوی دکتری ج رافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران، ایران. 2
                                                                   بهشتیکارشناسی ارشد ج رافیای سیاسی از دانشگاه شهید  موختهآدانز. 3
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 مقدمه و بیا  مسأله

سای درآمیخته و عمیقاً برانگیز است که شدیداً با احساامنیت یک مفهوم پیچیده و مناقشه

آید که فردی یا ها است. بسیاری از افراد معتقدند مسئله امنیتی هنگامی به وجود میمترهر از ارزل

(. از این 11: 1390گروه تبهکاری یا دولتی، استقالل و یا جان دیگری را تهدید کند )کلودزیچ، 

امی جهانیان در مواجه با این اند و امنیت انسانی تمرو امروزه اگرچه تهدیدای جهانی شده

تهدیدای به مخایره افتاده است؛ ولی در این بین کشورهای در حال توسعه با خطرای و تهدیدای 

(. بر این مبنا، ایران که منافع و امنیت 146: 1395رو هستند )راستی و رحیمی، امنیتی مضاعفی روبه

ای ظامی با بلوک غرب و متحدان منطقهخود را در نزدیکی همه جانبه روابا اقتصادی، سیاسی و ن

کرد؛ این استراتژی در زمان جمهوری اسالمی آن م ل عربستان و رژیم صهیونیستی تعریف می

های غرب و شرق با تکیه بر گرفتن از بلوکایران ت ییر کرد و ایران هبای استراتژیک را فاصله

و به تقویت روابا با همسایگان  امنیتی و اقتصادی تعریف کرده -های مستقل سیاسیاستراتژی

(. از این رو جمهوری 396: 1395مسلمان و کشورهای حوزه جهان اسالم پرداخت )برزگر، 

اسالمی ایران به عنوان کشوری آزاد و مستقل به دلیل موقعیت ژهوپلیتیک و استراتژیک همواره در 

اومت و مبارزه با استعمار، المللی ترهیرگ ار بوده است. صدور تفکر مقای و بینتحوالی منطقه

های علمی و تکنولوژیک و نیز نهضت مشرویه، ملی امپریالیسم، استبداد و خودکامگی و پیشرفت

ه.ل در بعد داخلی و مقاومت هشت ساله در جنگ  1357شدن صنعت نفت و انقالب اسالمی 

ی بارز و تاریخی این هاالمللی از نمونهای و بینای در سطح منطقهو مدیریت بحران هسته تحمیلی

ها است. در این راستا، جمهوری اسالمی ایران به شکل عملی و عینی، برخی آفرینینقز

کشورهای اسالمی غرب آسیا را پا از چندین سده از انزوا و سکون خارج کرده و به سوی 

 ی آن را به عنوان موتور محرکه همه تحوالی و خیزلهمگرایی سوق داده و انرژی آزاد شده

های اسالمی درآورده و مردم مسلمان منطقه به ویژه غرب آسیا را نسبت به حن و ها و جنبزجریان

ناپ یر بودن غول های خود آگاه کرده است. از سوی دیگر، یلسم شکستحقوق و توانایی

های استعمار و امپریالیسم را ابطال کرده و این مسرله خود، جساری و اعتماد به نفا را به ملت

(. بر این اسا ، 82-83: 1393لمان به ویژه غرب آسیا بازگردانده است )گلشنی و سهرابی، مس

ای و ایفای یک نقز فعال با هد( افزایز حضور مؤهر جمهوری اسالمی ایران در مساهل منطقه



 تبیین جایگاه جمهوری اسالمی ایران در امنیت منطقه غرب آسیا 

  

3 

یک اصل هابت از نگاه ایران برای حفظ هبای استراتژیک در منطقه غرب آسیا « امنیت نسبی»

است. این اصل هم به دلیل برداشت ایران از ترهیرای منفی بی هباتی در منطقه بر  شدهتعریف می

ای امنیت و منافع ملی کشور و هم به دلیل تعریف از جایگاه خود به عنوان یک بازیگر مهم منطقه

امنیتی منطقه بوده است. حضور مؤهر ایران در جنگ  -و به تبع حن مشارکت در مساهل سیاسی

(، جنگ 2013( و سوریه )از 2003ای در عراق )از (، بحران منطقه1972-1776) ظفار در عمان

( و غیره و همچنین استراتژی آن در تنگه هرمز و 2014تروریستی داعز )از  -علیه گروه تکفیری

های موشکی کشور به عنوان یک قدری منطقه خلیج فار  و ترکید بر حفظ و تقویت توانایی

های بزرگ، البته با ماهیت تدافعی، همگی به ای )برجام( با قدرین هستهبازدارنده، بعد از تواف

بنابراین، ارزل مقاله در این  (؛396-397 -1395گیرند )برزگر، نوعی در این چارچوب قرار می

دهی هبای باید که بتوان به درستی تبیین نمود که ایران به عنوان مرکز شکلزمان اهمیت می

ار زیادی توانسته است همگرایی و امنیت را به این منطقه هدیه دهد. شکست ای تا حدود بسیمنطقه

و خروج کامل داعز از عراق و سوریه خود مهر ترییدی بر آن است که جمهوری اسالمی ایران 

توانسته است به اهدا( خود یعنی ترمین امنیت منطقه و کمک به مستضعفان و کشورهایی که نیاز 

قابل توجهی مؤهر واقع شود و بتواند جایگاه خود را در میان سایر تا حد  به کمک ما دارند

ای شکل و حفظ کند و تهدیدی جدی برای کشورهای کشورهای منطقه به عنوان ابر قدری منطقه

بنابراین سؤال اصلی مقاله حاضر این  غربی )به ویژه رژیم صهیونیستی و آمریکا( به حساب آید؛

 سالمی ایران در امنیت منطقه غرب آسیا چیست؟است که نقز و جایگاه جمهوری ا

 پیشینه پژوهش

شویم که این روند مرحله به مرحله صوری گرفته و با مطالعه روند تکامل علوم، متوجه می

بنابراین یکی  اند؛کارهای انجام شده در گ شته، در حقیقت اسا  و زیربنای تحقیقای جدید بوده

شود که کارهای پیشینیان است. این کار سب  میهای پژوهز علمی، توجه به از خصیصه

های کاری در تحقین پرهیز نماید و به جای اتال( وقت به تکمیل یافتهپژوهشگر از دوباره

گرفته مربوط به موضوع تحقین این است گ شتگان بپردازد. مزیت دیگر ایالع از کارهای صوری

ود را باال ببرد و با دیدی وسیع به موضوع ها ایالعای ختواند با مراجعه به آنکه پژوهشگر می
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مورد تحقین بنگرد. بر این اسا ، در پژوهز حاضر سعی شده است تا منابع و مآخ ی که دارای 

ها به نحو مطلوب استفاده گردد. اند، به یور اجمالی بررسی و از مطال  آنارتباط تنگاتنگ با مقاله

ین است که تحقیقای نسبتاً کمی در جهان در زمینه بررسی منابع و تحقیقای انجام گرفته مبین ا

ها به درستی گرفته است و در هیچ کدام از این پژوهز نقز ایران در امنیت غرب آسیا صوری

اند تبیین درستی از آن اراهه دهند. برخی از منابع و یور که بایسته و شایسته است نتوانستهآن

مینه نقز ایران در ترمین امنیت صوری گرفته است را شده مطالعای داخلی که در زتحقیقای انجام

 نماییم که عبارتند از:بیان می

ای که با در مقاله 1395زاده امامقلی و حسنعلی احمدی فشارکی در سال یاسر اسماعیل -

های راهبردی عنوان داعز و امنیت ایران با تکیه بر مکت  کپنهاگ در فصلنامه پژوهز

نمایند که حضور و نفوذ داعز در منطقه از نظر بیان میسیاست به چاد رسیده است 

نماید که در صوری عدم توجه امنیتی به م ابه شمشیری دو لبه برای امنیت ایران عمل می

 به هر تی ه، تحلیل ترهیر وجود داعز بر امنیت ایران ناقص و نارسا خواهد بود.

ای با عنوان مقاله 1392زاده و محمدرضا کفال جمشید در سال سید ابراهیم قلی -

ای ترکیه بر منافع ملی جمهوری اسالمی امنیتی افزایز قدری منطقه -پیامدهای سیاسی

اند. این تحقین درصدد است ایران در غرب آسیا در فصلنامه آفاق امنیت منتشر کرده

ای ترکیه را در حوزه شرق مدیترانه منطقه امنیتی افزایز قدری منطقه -پیامدهای سیاسی

آسیا )شامل کشورهای سوریه، لبنان و فلسطین اش الی( بر منافع ملی جمهوری  غرب

 اسالمی ایران مورد ارزیابی قرار دهد.

ای که با عنوان اسالم در مقاله 1395جهانبخز ایزدی و حمیدرضا اکبری در سال  -

ان الملل به چاد رسیده بیسیاسی و نظم امنیتی غرب آسیا در فصلنامه مطالعای روابا بین

های عربی سال پا از انقالب -کنند که برای ترسیم افن امنیتی منطقه غرب آسیامی

ها، مت یرها و عناصر مهم آن از جمله اسالم سیاسی مورد ضروری است مؤلفه 2011

پردازد که اسالم سیاسی واکاوی قرار گیرد. از این رو در این مقاله به پاسخ این سؤال می

 ب آسیا چه جایگاهی دارد.در تکوین نظم امنیتی غر
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ای با عنوان نقز جمهوری در مقاله 1393علیرضا گلشنی و حمیدرضا سهرابی در سال  -

المللی اسالمی ایران در قیف ژهوپلیتیک غرب آسیا که در فصلنامه تحقیقای سیاسی بین

کنند که جمهوری اسالمی ایران منطقه غرب آسیا را منطقه امنیتی منتشرشده، بیان می

های سیاسی، قومی، نژادی، م هبی و تحوالی تواند نسبت به تنزداند و نمیمی خود

 تفاوی باشد.آن بی سیاسی

ای با عنوان ترهیر عالهن در مقاله 1396نیا و ابراهیم رومینا در سال محمدرضا حافظ -

ای در جنوب غرب آسیا که در های منطقهژهوپلیتیکی ایران و عربستان در ایجاد چالز

کنند که رقابت متقابل ایران و عربستان امه تحقیقای ج رافیایی منتشر شده بیان میفصلن

هایی را شکل داده است که این رقابت و منازعه به در منطقه جنوب غرب آسیا، تنز

هایی را در این بخز از جهان به وجود سایر کشورهای منطقه نیز سرایت کرده و تنز

 منطقه جنوب غرب آسیا شده است. آورده است که منجر به ناامنی در

 

 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

های اساسی در های ارتقاء آن، به عنوان یکی از اولویتامروزه توجه به مفهوم امنیت و رول

مساهل جهانی تبدیل شده است. از این رو معیارهای شناخت و تحلیل امنیت در پهنه جهانی بسیار 

کند. بر این مبنا، های کالبدی، کارکردی و محیطی نوسان پیدا میمتفاوی است و با توجه به مؤلفه

جمهوری اسالمی ایران توانسته تا حد بسیار زیادی امنیت را به کشورهای منطقه غرب آسیا و 

کشورهایی که نیاز به کمک جمهوری اسالمی ایران دارند، هدیه دهد. از این رو، جمهوری 

دهنده همگرایی در بین عنوان محور ارتبایی و شکل اسالمی ایران در منطقه غرب آسیا به

باید که بتوان به بنابراین، ارزل مقاله در این زمان اهمیت می کند؛کشورهای همسایه عمل می

ای تا حدود بسیار زیادی توانسته دهی هبای منطقهدرستی تبیین نمود که ایران به عنوان مرکز شکل

طقه هدیه دهد. از این رو شکست و خروج کامل داعز از باشد همگرایی و امنیت را به این من

عراق و سوریه خود مهر ترییدی بر آن است که جمهوری اسالمی ایران توانسته است به اهدا( 

تا حد  خود یعنی ترمین امنیت منطقه و کمک به مستضعفان و کشورهایی که نیاز به کمک ما دارند

ه خود را در میان سایر کشورهای منطقه به عنوان ابر قابل توجهی مؤهر واقع شود و بتواند جایگا
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ای شکل و حفظ کند و تهدیدی جدی برای کشورهای غربی به ویژه )رژیم قدری منطقه

 صهیونیست و آمریکا( به حساب آید.
 

 مبانی نظری

 شیعه .1

شلود کله از فلرد دیگلری پیلروی یلا او را شیعه به لحاظ ل وی بر فرد یلا جملاعتی ایلالق می

یا با او همکاری کند، یا اسباب نیرومندی او را فلراهم سلازد یلا کلیز و آیلین او را رواج  همراهی

گلردد؛ از هملان ریشله، مشلخص می -مصدر وزن تفعلل -بخشد. به این ترتی ، معنای ل وی تشیع

کردن بلا عمل فرد یا جماعت شیعه که همان پیروی از شخص متبوع، یاری او، همراهی و همکاری

مفید معتقد است معنای ل وی تشیع، صلر( پیلروی از شلخص متبلوع نیسلت؛ بلکله  او است. شیخ

(. در 23-24: 1389پیروی همراه بلا گلرایز درونلی و دوسلتی تلو م بلا اخلالن اسلت )نصلیری، 

هایی است که قاهل به امامت و خالفت بالفصل حضلری عللی اصطالح، شیعه نام عمومی تمام فرقه

شلود. تملام اعتقلاد دارنلد کله اماملت، جلز از اوالد وی خلارج نمی)ع( پا از پیامبر )ن( بوده و 

های شیعی معتقد به وجوب و تنصیص امام از جان  خدا و پیامبر )ن( بوده و انبیاء و امامان را فرقه

 (.29:1384زاده، دانند و به تولی و تبری، اعتقاد دارند )متقیاز گناه مبری و معصوم می

رای اولین بار به شیعه علی معرو( شدند، همان زمان رحلت پی مبر آغاز پیدایز شیعه را که ب

های هابت خود را بر مبنای عدم پ یرل اکرم )ن( باید دانست. شیعیان یکی از اصول و ایدهولوژی

بودن به عنوان میراث خالفت و رهبری غیر از اهل بیت پیامبر اکرم )ن( و استبدادی و تحریفی

(. شیعیان، خالفت و امامت را در 15: 1384پندارد )درخشه، سی خود میتاریخی، عقیدتی و نیز سیا

دانند. از این رو به والیت امتداد رسالت و امری الهی و تابع تعیین خداوند و تصریح پیامبر می

امیرالمؤمنین علی )ع( معتقد بوده و در فقه و احکام اسالمی نیز به فعل و سخن امامان معصوم 

دانند که از یرین راویان موهن به پیامبر )ن( یا یکی اند. آنان احادی ی را معتبر میالسالم ملتزمعلیه

 (.300: 1385از دوازده امام معصوم و حضری زهرا ) ( منتهی گردد )ب دادی، 

داند؛ از این رو موضعی شیعه، عدالت را از صفای خداوند و جزء اصول م ه  خود می

دهند، شیعه عدالت که مشروعیت ظالم خدا را به خداوند نسبت میگیرد انقالبی در برابر کسانی می
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دهد و آن را از شرایا الزم خلیفه، والی، حاکم، قاضی، را از خداوند به تمام نخبگان نسبت می

های اخیر، هویت شیعی بیشتر تحت (. در سال14: 1380داند )حسینیان، پلیا، امام جمعه و... می

ای در بازتولید به عباری دیگر، موضوعای منطقه المللی قرار گرفته است؛ترهیر عوامل داخلی و بین

گوید؛ ای داشته است. گراهام فولر در این باره میکنندهو رادیکالیزه شدن هویت شیعی نقز تعیین

های داخلی مترهر است، از فشارهای خارجی محیا ایرا( نیز قدر که از ویژگیهویت شیعی همان

 (.160:1391ست )آدمی، ترهیر پ یرفته ا
 

 انقالب

انقالب از ماده قل  و به معنای دگرگونی و زیر و رو شدن آمده و در اصطالح عباری است 

( 13: 1384از براندازی سریع و پرخاشگرانه نظام حاکم و ایجاد نظام مطلوب توسا مردم )دهقان، 

ی، توانایی اجبار و اعمال ای است که در یی آن حکومت مستقر به دالیلو انقالب تحول پیچیده

خیزند تا قدری های گوناگون اجتماعی و سیاسی به مبارزه بر میدهد و گروهزور را از دست می

کشد تا آنکه سرانجام نهادهای جدید سیاسی سیاسی را قبضه کنند، این مبارزه اغل  مدتی یول می

ساموهل هانتینگتون معتقد است  (. در تعریفی دیگر1: 1382جانشین نهادهای قدیم شوند )بشیریه، 

های مسلا یک ها و اسطورهآمیز در ارزلانقالب یک ت ییر داخلی سریع، بنیادی و خشونت

های حکومت آن ها و سیاستجامعه و در نهادهای سیاسی، ساختار اجتماعی، رهبری و فعالیت

های استقالل متمایز و جنگ ها، کودتاهاها، ی یانها از قیام، شورلبنابراین، انقالب جامعه است؛

های متمایزی از (. جانستون معتقد است خشونت و دگرگونی، چهره63: 1385هستند )گلدستون، 

انقالب هستند و انقالب اعمال استراتژی خشونت برای دگرگونی در ساختار اجتماعی است 

این تعاریف، دارای رغم داشتن برخی تشابهای با اما انقالب اسالمی علی (؛28: 1376)اسکاچ پل، 

تری است. عمید زنجانی معتقد است انقالب اسالمی، دگرگونی بنیادی در ساختار مفهوم گسترده

های اسالمی، نظام امامت، بینی، موازین و ارزلکلی جامعه و نظام سیاسی آن براسا  جهان

ستوار است )عمید های مردم اآگاهی و ایمان مردم، حرکت و پیشگامی متقیان و قیام قهرآمیز توده

(. حرکت امت مسلمان در جهت ت ییر نظام غیر اسالمی پیشین و جایگزین 31: 1381زنجانی، 

نمودن نظام جامع و کامل اسالمی به جای آن؛ همچنین تالل برای اجرای مقررای، قوانین و 



 1400 تابستانبهار و ، 3، شماره دوم، سال پژوهش های علوم نظامیدوفصلنامه علمی  

8 

شود در تمام شئون زندگی خویز به عنوان انقالب اسالمی خوانده می های اسالمیبرنامه

 (.24: 1386نیا، )فاضلی

 

 انقالب اسالمی ایرا 

انقالب از حیث ل وی، عباری است از برگشتن، برگشتن از حالی به حال دیگر، 

(. از حیث مفهومی نیز انقالب به نوعی از 253: 1373شدن، آشوب و شورل )عمید، دگرگون

آمیز برای قبضه قدری ای خشونتشود که در قال  منازعهای گفته میکنز سیاسی جمعی و توده

دهی، رهبری گیرد. بنابراین، انقالب نیازمند سازماندولتی در درون واحد سیاسی مستقلی شکل می

(. 193: 1382و ایدهولوژی برای بسیج است و همواره سطحی از خشونت را به همراه دارد )بشیریه، 

در واقع، مردم و رهبری  ، وسیله است.«انقالب»، هد( و «اسالم»، «انقالب اسالمی»در ترکی  

انقالب به وسیله انقالب تالل کردند تا مجدداً اسالم را به عنوان یک مکت  اجتماعی و سیاسی 

(. در این مکت ، انقالب اسالمی یک انقالب سیاسی یا 33: 1378زاده، احیا نمایند )حشمت

ابعاد در نظر دارد و دگرگونی اجتماعی محض نیست، بلکه تجدید حیای اسالم را در تمام وجوه و 

کننده حیای دنیایی و معنوی متضمّن بازگشت به اصول اسالم به عنوان مکتبی جامع و تضمین

(. نظام جمهوری اسالمی، نتیجه و برآیند انقالب 349: 1383انسان است )افشاری راد و آقا بخشی، 

و جانشین نظام سلطنتی ره( به پیروزی رسید ) با رهبری امام خمینی 1357اسالمی است که در سال 

ها و تفکرای ها، آرمانای از ارزلپهلوی گردید. هم اکنون انقالب اسالمی ایران مترهر از مجموعه

های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و شیعی و نیز رفتارهای ملی است که به ویژه در حوزه -اسالمی 

نیت یافته است. دو ویژگی مهم عی« جمهوری اسالمی»اقتصادی تبلور یافته و در قال  نظام سیاسی 

داند، به مانند زمان می« مردمی بودن»و « گراییگرایی ل آرماناسالم»انقالب که اسپوزیتو آن را 

وقوع انقالب در استمرار آن در سیستم حکومت جمهوری اسالمی نیز پابرجا مانده است 

ها و اصول ؛ مادام که به آرمان(. از این رو انقالب اسالمی ایران، باقی است86: 1393)اسپوزیتو، 

 بندی نشان داده شود.آن پای

های به عنوان ساخته امام خمینی )ره( و پرداخته استراتژیست« صدور انقالب»اصطالح 

جمهوری اسالمی، به حقیقتی نظر داشت که از یک سو، انقالب را مکلّف به توجه امور مسلمانان و 
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، ایدهولوژی انقالب را به دیگر کشورها به عنوان مدل نمود و از یر( دیگرمستضعفان جهان می

نمود. اصل صدور انقالب تا حد زیادی وظیفه دستگاه جدیدی از ت ییرای بنیادین صادر می

صدور »که تدوینگران قانون اساسی، روح اصل کرد؛ به یوری دیپلماسی انقالب را مشخص می

(. در اوایل انقالب، در چگونگی 1397پور: ینرا در موادی از این قانون گنجاندند )آر« انقالب

ها را ره( تکلیف این بحث) های بسیاری مطرح بود تا اینکه امام خمینیراهبرد صدور انقالب بحث

ها کم و بیز، اصل یکسره کردند. از آن پا تا به حال، دولت« صدور معنوی انقالب»با ترکید بر 

و « آموزل»، «سازیتبلیغ و آگاه»، «الگوسازی»تژی: صدور انقالب را با استفاده از چهار استرا

( در تعامل با دیگران به ویژه در سطوح 71: 1381)محمدی،  «بخزهای آزادیحمایت از نهضت»

 اند.ای که منطقه غرب آسیا نمونه مورد ترکید این نوشتار است به پیز بردهمنطقه
 

 مؤلفه قدرت جمهوری اسالمی ایرا 

ی ایران، از جمله برخورداری از یک دولت ملی قوی، موقعیت های قدری ملمؤلفه

ای ژهوپلیتیک و عنصر ایدهولوژی به شکلی است که به ایران نقز ممتازی در مساهل منطقه

ساز موقعیت دهد. ارزل استراتژیک ایران به دلیل عواملی در منطقه غرب آسیا است که سب می

گرایی در سیاست خارجی ایران و این تمرکز بر منطقه گرددای میایران در قال  بازیگری منطقه

به یور خودکار منافع ملی ایران را در بلندمدی در پی خواهد داشت. بر این اسا ، جمهوری 

اسالمی ایران به عنوان یک بازیگر مهم و اساسی در منطقه غرب آسیا نه تنها الزاماً به ایفای نقز 

کند. از این افزایز منافع ملی به اتخاذ تصمیم مبادری می پردازد، بلکه در جهت تقویت نقز ومی

های ایران موقعیت ج رافیایی شیعیان است. با نگاهی به نقشه ترین فرصترو، از جمله مهم

شود که ایران در قل  قلمروهای شیعی جهان قرار گرفته است و ج رافیایی تشیع مشخص می

ه.ل. در ایران  1357اند. انقالب اسالمی سال ایه کردههایی آن را احهای شیعه بسان الیهپیرامون

تر، هویت دینی مسلمانان پدید نقطه عطفی در احیای هویت دینی شیعیان و حتی در نگاهی کلی

آورد و تشیع و اسالم را در قل  حوادث و اخبار جهانی قرار داد. از دید ج رافیایی نیز، ایران یکی 

فرد بین دریای خزر ورهای منطقه است که با موقعیتی منحصربهترین کشترین و پرجمعیتاز وسیع

تواند به یک کانون قدرتمند و مستقل ژهوپلیتیک با و خلیج فار  قرار گرفته است و بنابراین می
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(. در شکل شماره 87-88: 1393نفوذ قابل توجه بر همسایگانز تبدیل گردد )گلشنی و سهرابی، 

 بینید.ه خوبی می( نقشه پراکندگی شیعیان را ب1)
 

 
 

 

 امنیت

 و بالقوه تهدید هرگونه رفع یالزمه آن به پرداختن و است عمومی و کلی ایمقوله امنیت

 آرامز با بتواند انسان تا است بالفعلی

(. 742: 1394سبزی،  و آبادیفتح زاده بپردازد )عبا  خویز زندگی وجوه دیگر به خایر

 (25: 2006)نصر، (: نقشه پراکندگی شیعیان در خاورمیانه 1شکل شماره )
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شدن، در امان بودن، بی بیمی است )معین، سی و به معنی ایمنمصدر جعلی یا صناعی فار 1«امینت»

اخ  شده و در زبان « امن»که در اصل از مصدر عربی « ایمنی، آرامز و آسودگی(. »354: 1365

یکی « امن»(. معنا و مفهوم امنیت در واقع با واژه 275: 1375فارسی متداول شده است )عمید، 

ایمینان و آرامز خایر، ایمنی، آرامز »اند: عنا و تبیین کردهگونه ماست. چنانچه امن را به این

های الهی توان یکی از نعمت(. در واقع، امنیت را می122: 1371)قریشی، « قل  و خایرجمع بودن

یابند و در فقدان آن، تر  و ها به آرامز و آسایز دست میتلقی کرد که در سایه آن انسان

د. پاسداری از امنیت به عنوان یکی از موارد مربوط به مبانی شواضطراب بر بشریت مستولی می

گیرد و از سوی دیگر، ظلم، تفکر سیاسی قرآن، از یک سو نظم متکی بر عدالت را هد( می

(. از این رو 53: 1385داند )زاهدی اصل، های ناامنی میتجاوز به حقوق دیگران و فساد را از ریشه

توجه به شرایا عصر حاضر و لزوم توجه به تمام وجوه این مهم  اندیشمندان معاصر این حوزه، با

« بوزان»های جامعه ارتباط دهند. بر این مبنا، از نظر درصدد هستند تا امنیت را با تمام خرده نظام

نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست »شود: امنیت اجتماعای بشری به پنج مقوله تقسیم می

ها و با ظرفیت نظامی های دفاعی و تهاجمی دولتبا ظرفیت «امنیت نظامی»«. محیطی

های دیگر مرتبا است. از این رو به یور سنتی بیشترین اولویت را در مفاهیم امنیت کس  دولت

در مورد هبای سازمانی دولت است و ممکن است در جهت  «امنیت سیاسی»کنند. می

به عباری  نهادهای حکومتی، هدایت شود؛ ها وکردن حکومت و یا دفاع از ایدهولوژیسرنگون

هایی است های حکومتی و ایدهولوژیها، سیستمدیگر، امنیت سیاسی ناظر بر تداوم سازمانی دولت

هایی از نظر بوزان به حفظ مجموع ویژگی« امنیت اجتماعی»بخشد. ها مشروعیت میکه به آن

کنند و ن عضو یک گروه اجتماعی قلمداد میارجاع دارد که بر مبنای آن، افراد خودشان را به عنوا

سازد، مرتبا است. در واقع با هویت اجتماعی و احساسای مشترکی که یک واحد جمعی را می

امنیت اجتماعی به قابلیت حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، م ه  و هویت و عر( ملی، با 

نای دسترسی به منابع مالی، به مع «امینت اقتصادی»شرایا قابل قبولی از تحول مربوط است. 

                                                                        
1. security 
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گردد که هویت هایی از زنگی فردی مییبیعی، انسانی و ... است؛ یا به بیان دیگر معطو( به جنبه

بخشد. هد( امنیت در این باب حفظ و رسیدن به سطوح قابل قبول از رفاه گروهی او را سامان می

کردن زیست جهانی و محلی. محیطی( اشاره دارد به حفظ)زیست «شناختیامینت بوم»است. 

های فرامرزی تهدیدهای این بخز ممکن است به شکل زلزله، یوفان یا تهدیدهایی مانند آلودگی

باشد که در اشکال گوناگون به عنوان امنیتی پدیدار شوند؛ پا امنیت زیست محیطی ناظر بر حفظ 

شری بدان متکی است، محیا محلی و جهانی به عنوان سیستم پشتیبانی ضروری که تمام حیای ب

(. از این رو کشور ایران به عنوان قدری غرب آسیا درصدد آن است تا 34: 1378است )بوزان، 

برده در کشورهای عالوه بر ترمین عوامل نام برده از امینت در داخل کشور خود، امنیت عوامل نام

بعاد امنیت ترسیم شده (، ا2منطقه غرب آسیا را هم حفظ و کنترل نماید. بر این مبنا در شکل )

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: ابعاد امنیت اجتماعات بشری )مأخذ: نگارندگان(2شکل )
 

 ایهای قدرت منطقهشاخص

شود، اندیشمندان ای تعریف میها قدری منطقههایی که براسا  آندر مورد شاخص

توان موارد زیر را پردازان میهای این نظریهاند. از امتزاج و ترکی  دیدگاهمتعددی سخن گفته

 استنتاج کرد:

 بُعد

 نظامی

 

 بُعد

شناختبوم

 ی

 بُعد

 اقتصادی

 

 بُعد

 اجتماعی

 

 بُعد

 یسیاس

 امنیت
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باید مدعی قرار داشتن در موقعیت رهبری  ایمنطقهقدری  ای:ادعای رهبری منطقه

است. همچنین در  «سازیقاعده»ی وجوه استقرار در چنین موقعیتی، توانای تریناصلیمنطقه باشد. از 

صور و پندار از سوی بازیگران ای و پ یرل این تقدری منطقه «خودپنداری»قال  این مت یر، باید 

 .دیگر مورد بررسی قرار گیرد

 هادولتاهرگ اری  هایمؤلفهنفوذ یکی از  ای:ایجاد نفوذ و ساختارسازی منطقه

را به ادامه عمل یا سیاستی  هادولتکوشد سایر ای می. در قال  نفوذ، قدری منطقهشودمیقلمداد 

ای باید در محدوده ژهوپلیتیکی و ساختار ی منطقهوادار کند که در راستای منافع اوست. قدر

 .منطقه از نفوذ برخوردار باشد ایاندیشهسیاسی 

برای قرار گرفتن در موقعیت برتر و اعمال قدری، برخورداری از  الزمیکی از شروط  منابع:

مادی و  (سیاسی)ای باید منابع ایدهولوژیکی ل سازمانی منابع قدری است؛ از این رو قدری منطقه

 .ای داشته باشدافکنی منطقهبرای قدری (نظامی، اقتصادی و جمعیتی)

کننده میزان و سطح تعامل قدری مت یرهای تعیین ترینمهمارتباط از  ارتباط متقابل:

ای باید ارتباط متقابل فرهنگی، سیاسی و ای با سایر کشورهای منطقه است. قدری منطقهمنطقه

 .ای برقرار کرده باشدمنطقهاقتصادی با سایر بازیگران 

ای باید دارای کشور مدعی قرار داشتن در موقعیت قدری منطقه ای:تأثیرگذاری منطقه

 .باشد (هاو نتایج آن هافعالیتدر ارتباط با )ای ترهیر زیاد و واقعی در امور منطقه

 هایاولویتکننده دستور کارهای امنیتی، تعیین ای:تعیین دستور کار امنیت منطقه

ای قدری منطقه .موجود هستند هایچالزسایر کشورها برای مقابله با  هایسیاستامنیتی و راهبر 

 .ای را تعریف کندباید قادر باشد دستور کار امنیت منطقه

باید موقعیت  ،ای قرار دارددولتی که در موقعیت قدری منطقه ای:ذیرش قدرت منطقهپ

ای های منطقهای خارج منطقه، به ویژه از یر( قدریبرترل در منطقه از سوی سایر کشوره

 .دیگر، به رسمیت شناخته شود

ضروری است قدری  :المللیبین هایاجالسای در نمایندگی منافع منطقه

تعامل داشته باشد و ضمن بیان منافع خود، به  المللیبینجهانی و  هایاجال ای با نهادها و منطقه
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 (.112-113: 1392)قلی زاده و کفال جمشید،  عمل کند عنوان نماینده منافع منطقه

 روش تحقیق

تحلیلی است. بر این اسا ،  -رول اصلی این تحقین، با توجه به ماهیت نظری آن توصیفی

به  ی درست از جایگاه ایران در منطقه غرب آسیارسازیتصودر این تحقین سعی شده عالوه بر 

ایز ابعاد امنیت در منطقه پرداخته و همچنین اهراتی که این تشریح و تبیین ترهیرگ اری ایران در افز

افزایز امنیت در منطقه بر جای گ اشته شده است را بیان نماییم. در این راستا برای تبیین و توجیه 

مختلف  نظرانصاح امنیت منطقه غرب آسیا سعی شده با تکیه براستدالل ها و نظراتی که از سوی 

ی شود. الزم به ذکر است ریگجهینتپرداخته و براسا  آن  لیوتحلهیتجز، به در این زمینه اراهه شده

ی و اینترنتی استفاده اکتابخانهی آن از ایالعای بردارزیفکه در این تحقین برای گردآوری و 

بر این مبنا، سو ل اصلی تحقین نیز این است: جمهوری اسالمی ایران چه جایگاهی در  شده است.

 دارد؟ امنیت غرب آسیا
 

 محدوده مورد مطالعه

 های میان دریای مدیترانه و خلیج فار . این منطقهای است شامل سرزمینغرب آسیا منطقه

غرب آسیا  از این رو .در جنوب خاورِی اروپا، جنوب باختری آسیا و شمال آفریقا قرار دارد

جزهی از  ،ضی مواردشود و در بعاوراسیا یا به یور خان آسیا شمرده می -بخشی از آفریقا 

های فرهنگی و نژادی گوناگونی از قبیل این ناحیه گروه .گیردمی آفریقای شمالی را در بر

داده است.  جای خود در را آسوری و یهودی های ایرانی، عربی، بربرها، ترکی، کردی،فرهنگ

یا تنها غرب آساست.  آسوری و عبری کردی، ترکی، عربی، فارسی، منطقه این اصلی هایزبان

یک تعبیر ساده ج رافیایی نیست و با گ شت زمان به محتوای سیاسی و راهبردی این منطقه روز به 

 بزرگ دین سه خاستگاه و مرکز و بزرگ هایتمدن مهد شده است. این منطقهروز افزوده 

غرب آسیا از میانه قرن بیستم، مرکز توجه جهانی و شاید است.  اسالم و مسیحیت یهودیت،

ترین منطقه جهان از نظر استراتژیکی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بوده است. این منطقه  حسا

بنابراین های دراز مدی اعراب و اسراهیل است؛ ترین منابع نفت و مکان کشمکزدارای بزرگ

، عراق، عمان، امارای متحده عربی، قطر، عربستان سعودی ز: ایران،کشورهای غرب آسیا عبارتند ا

http://www.hamshahrionline.ir/details/60863
http://www.hamshahrionline.ir/details/60734
http://www.hamshahrionline.ir/details/60962
http://www.hamshahrionline.ir/details/60709
http://www.hamshahrionline.ir/details/29951
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در این میان ایران همانند  ؛ کهمصر، کویت، لبنان، سوریه، اردن، فلسطین اش الى ،یمن، بحرین

 .درخشدیمصدفی در میان مروارید در درون نقشه ج رافیایی جهان 

 
 منطقه غرب آسیا(: 3شکل )

 

 های تحقیقیافته

 منطقه در ایرا  ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک تبیین جایگاه

 محدوده و منطقه که غربی جنوب آسیای در ج رافیایی لحاظ به ایران المیاس جمهوری

 که است گرفته قرار است، ساله 20 ایران شمسی هجری 1404 افن اندازچشم سند در ایران توسعه

. است پاکستان و اف انستان قاره، شبه و فار  خلیج کوچک، خاورمیانه قفقاز، میانه، آسیای شامل

 ارتبایی راه و تالقی محل که جهان از ژهواستراتژیک و ژهوپلیتیک منطقه این در ایران گرفتن قرار

 ارتبایی پل و جهان جمعیت سوم یک از بیز زندگی محل آسیا، شرق جنوب و جنوب به اروپا

 هایآب به یافته استقالل تازه کشورهای دسترسی امکان و است آفریقا و آسیا اروپا، قاره سه میان

 ویژه به منطقه بر حاکم سیاسی -امنیتی هایحساسیت .سازدمی فراهم را یرانا یرین از آزاد

 از آمریکا برای استراتژیکی لحاظ به آن امنیت که رژیم صهیونیستی به ایران ج رافیای نزدیکی

http://www.hamshahrionline.ir/details/60360
http://www.hamshahrionline.ir/details/61646
http://www.hamshahrionline.ir/details/33122
http://www.hamshahrionline.ir/details/60455
http://www.hamshahrionline.ir/details/38609
http://www.hamshahrionline.ir/details/37938
http://www.hamshahrionline.ir/details/60536
http://www.hamshahrionline.ir/details/60370
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 سرزمینی، کیفی و کمی جمعیت ژهواستراتژیک موقعیت همچنین و است برخوردار زیادی اهمیت

 اهرم هقل مرکز به را ایران ایران، توسعه و رشد بالفعل و بالقوه هایظرفیت و انرژی سرشار منابع

 در ایران یرفی بی حتی که است حدی به است، داده قرار بزرگ هایقدری خارجی سیاست

 بر. نباشد کنندهقانع و بخزرضایت بزرگ هایقدری برای المللیبین و ایمنطقه مساهل خصون

 حساسی موقعیت و نقز دارای جهانی حسا  منطقه این در ایران کهاین به توجه با اسا ، این

 نظر مد را آن تواندنمی خاورمیانه قبال در خود استراتژیک هایسیاست عرصه در آمریکا که است

 خا انتقال و یر( یک از شراری محوریت در ایران دادن قرار و ایران با آمریکا رفتار ندهد. قرار

 جهای از ایران محاصره تکمیل نهایت در و زاگر  الیه منتهی به البرز از آمریکا توسا ایران مهار

 .است ترمل و مالحظه قابل بسیار خود متحدان انگشتری حلقه در ایران دادن قرار و جنوب و شمال

 مرکزی آسیای کشورهای خصون به منطقه، کشورهای اقتصادی ساختار ضعف دلیل از این رو به

 منطقه این در ایران گ اریسرمایه شدن، جهانی فرآیند با همراهی برای الزم توانایی عدم و قفقاز و

 .شد خواهد کشور این ملی منافع ترمین موج 

 شرق، بلوک در آمریکا خارجی سیاست مرکزیت رفتن میان از و شوروی فروپاشی از پا

 جویانهتمخالف رویکرد آن، استراتژیک شرکای و آمریکا میان شکا( بروز مانند موضوعاتی

 تقلیل اقتدارگرایی، به روسیه گرایز ای،هسته هایسالح تک یر کنترل از آمریکا ناتوانی چین،

 همگی آزادی ارتقای از آمریکا ناتوانی همچنین و نظامی و ایالعاتی اقتصادی، همتاییبی جایگاه

 یینتع در را خود منافع و کرده تجدیدنظر خود خارجه سیاست در آمریکا که شده باعث

 .کند متمرکز ایران کشور ویژه به غربی آسیای منطقه به جدید خارجی سیاسی هایاولویت

 قمع و قلع و آمریکا ویژه به اخیر هایسال در قدرتمند کشورهای مدییوالنی هایگ اریسرمایه

 که پ یردمی صوری جهت بدان اسراهیل نامشروع و سپرده سر رژیم دستان با فلسطینی مبارزان

 مالک اینکه به نظر. است باالیی ژهواکونومیک و ژهواستراتژیک و ژهوپلیتیک موقعیت دارای انایر

 ویژه به و خاورمیانه است؛ المللبین سطح در اقتصادی توانمندی یکم، و بیست قرن در قدری

 ژهواکونومیک و ژهواستراتژیک مهم مناین از توانمندی این داشتن دلیل به فار  خلیج منطقه

 لحاظ از یکم و بیست قرن در منطقه کشورهای از یکی عنوان به نیز ایران است یبیعی بود. خواهد

 و هژمونیک جایگاه به دستیابی است بدیهی .است برخوردار زیادی اهمیت از اقتصادی و راهبردی
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 ایران خارجی سیاست اهدا( از یکی همواره خاورمیانه و فار خلیج منطقه در مؤهر نقز ایفای

 نیازهای و گاز و نفت انرژی بر یافته توسعه کشورهای اقتصاد اصلی هایپایه وابستگی .است بوده

 بیضی مرکز در ایران گرفتن قرار و یر( یک از موجود هیدروکربوری و معدنی ذخایر به جهانی

 به جهان انرژی ت  یه اصلی منبع که میانه آسیای و خاورمیانه در جهان هیدروکربوری استراتژیک

 یر( از است، داده جای خود در را جهان گاز و نفت منابع توجه قابل بخز و آیدمی رشما

را  آن انتقال هایراه و گاز و نفت منابع بر تسلا و دسترسی لحاظ از ایران موقعیت دیگر؛

 حدی به را ایران موقعیت خاورمیانه، در نفت و انرژی عمده منابع وجود. کندمی فردمنحصربه

 خطوط .است ژهوپلیتیک مشترک عالین دارای همسایه کشورهای اک ر با که است دهبخشی ارتقاء

 ترین،کوتاه عنوان به فار  خلیج جنوب و اروپا مقصد به غرب به ایران مسیر از انتقالی لوله

 از گاههیچ اما شد، مواجه آمریکا هایممانعت با اگرچه مطرح، مسیرهای تریناقتصادی و ترینامن

 خشکی در محصور منطقه برای ایران حال، هر در. است نکاسته ایران ژهوپلیتیک و ا حس موقعیت

 و قزاقستان گاز و نفت تولیدای تواندمی که است مطلوب ترانزیتی کشور یک مرکزی، آسیای

 نادیده برای آمریکا دولت تالل وجود با و برساند آزاد دریای به شکل بهترین به را ترکمنستان

 ترین،امن عنوان به ایران هنوز گاز، و نفت انتقال راه کردنسیاسی و گیویژ این گرفتن

 فهیم شهاب) است مطرح آزاد هایآب به انرژی منابع انتقال برای مسیر ترینکوتاه و تریناقتصادی

 هرمز تنگه یعنی المللیبین هایتنگه ترینمهم از یکی %50 حاکمیت بنابراین، ایران ؛(1384دانز: 

 یک فار  خلیج اصوالً  ج رافیایی نظر از. دارد دست در را فار خلیج نبض که است دارا را

 و حمل ویژه به و کشتیرانی جهت که نیز آن قسمت ترینعمین آنکه جال  و نیست عمین دریای

 خصون در. است شده واقع ایران به متعلن محدودی در تقریباً است، مناس  بزرگ هایکشتی نقل

 باید میان این در کوچک و بزرگ تن  و ابوموسی جزایر اهمیت و فار  جخلی در کشتیرانی

 بندرعبا  تا منسدم ر   از که هرمز تنگه نقاط تمام در آب کم عمن علت به که کرد اشاره

 10 معادل که محدودی ناحیة از هستند مجبور و نبوده عبور به قادر بزرگ های کشتی دارد، امتداد

 معبر، این شمال قسمت در. نمایند حرکت است، کافی هاآن عبور تجه آب عمن و است کیلومتر

 هایکشتی عبور، راه این ابتدای در این، بر عالوه. دارند قرار الرک و هرمز قشم، ایرانی جزایر

 ابوموسی و کوچک و بزرگ تن  ایرانی جزایر کنار از هستند مجبور هاکزنفت و جنگی بزرگ
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 نظامی مباحث در را گانهسه جزایر اهمیت دلیل ترینمهم باید د،وجو این با. کنند عبور...  و

 و دفاعی سیستم از بخشی ابوموسی همراه به کوچک و بزرگ تن  جزیری دو این. کرد جستجو

 ج رافیایی موقعیت عالوهبه و دهندمی تشکیل را کشور جنوبی هایکرانه و هرمز تنگة حفاظتی

 تفکیک یرح برگشت و رفت کریدور دو داخل در همچنین و فار  خلیج هایآب عمن در هاآن

 دانز، فهیم شهاب) است نموده برخوردار خاصی استراتژیک اهمیت از ها،کشتی المللیبین تردد

1384 :27-26). 

 ای، مخل امنیت غرب آسیاحضور نیروهای فرامنطقه

در  یثباات یباحال عامال  نیو در ع مانیکه به دنبال هم پ ی استکشور ترینمهمآمریکا 

. گساترش دهادمنطقاه خاود را در  یکیتیدارد قدرت نفوذ ژئاوپل یکشور سع نیا .منطقه است

از گسترش نفوذ  یریجلوگ ی،کنترل منابع انرژ، فارس جیبه نفت خل ازیعلت آن هم نترین مهم

شاامل  گارید یو حذف رقباا رژیم صهیونیستیاز  یبانیو پشت رانیدادن اتحت فشار قرار ،رانیا

در جهاان  رقهتف جادیدارد در کنار ا یآمریکا سع .ژاپن است یو حت هیروس ،نیچ، اروپا هیتحادا

. مقاام معظام رهباری در ایان بااره بهباود ببخشاد اسارائیل رارواباط جهاان اساالم و  ،اسالم

منطقاه  نیاا یثبااتیدر با یکنون طیآمریکا نفع خودش را، منافع خودش را در شرا»فرمایند: می

که به طور کامل خودش را مسلّط بار منطقاه بکناد؛ تاا قبال از آن، نفاع  یمگر آن وقت ،بیندمی

 یکشاورها انیادر م رانیانفوذ ا(؛ همچنین از 1399ای، )خامنه« منطقه است یثباتیآمریکا در ب

 یباه جاا رانیکند تا ا ثباتبیرا  منطقهتا  کندیلذا تمام تالش خود را م ترسد.میجهان اسالم 

 در منطقاه کناد تیاامن جاادیخود را صارف و ا یو معنو یماد هایهزینه ،ذ خودگسترش نفو

(. مقام معظم رهبری نیز با تأکید بر این حضور ویرانگر ایاالت متحاده باه 288: 1400 )جوفار،

توجّاه  نیبه ا دیما با»فرمایند: کنند و میهای کشورها برای ایجاد امنیت اشاره میتوانایی ارتش

و  یرانایو یهیااز جمله ارتش آمریکاا ما گانهیب هایارتشخود ما، حضور  ینطقهکه در م میکن

باا  یافازاو هم هاملّتبه  یرا مستقل، متّک هاارتشکنند که  یسع دیاست؛ همه با یافروزجنگ

 نیادر ا طقاهمن نیامنطقه قرار بدهناد؛ صاالا ا هایارتش گرِیو د گانیهمسا گرِید هایارتش

 چیکاه ها-خودشان  ی[ منافع ملّنیبه عنوان ]تأم گانهیب هایارتشذارند که و نگ میاست. نگذار
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کشورها دخالت کنند، حضاور  نیو در ا ندیایاز هزارها فرسنگ راه ب -ها نداردبه ملّت آن یربط

منطقاه  هاایملّت نیاخاود ا هاایارتشها دخالات کنناد. آن هایارتشکنند و در  دایپ ینظام

 (.1400ای، )امام خامنه« وارد بشوند گرانیکه د دیاداره کنند؛ اجازه نده منطقه را نیا توانندمی

-دانند، ایشان میالبته مقام معظم رهبری حضور این کشور را در منطقه اشتباهی بزرگ می

ییدر برخورد با ما اشتباه کردند؛ در کلّ مسائل منطقه هم متأسفانه آمریکا هاییآمریکا»فرمایند: 

 یستیونیصه میکه از رژ یاظالمانه تیحما نیا ؛کنندمیند؛ االن هم دارند اشتباه دچار اشتباه ها

که در شارق  یکردند، حضور مفصّل دایپ هیکه در سور یااشتباه است؛ حضور غاصبانه ،کنندمی

مردم مظلاوم  دنیدر کوب یکردن با دولت سعودیهمراه نیکردند قطعاً اشتباه است؛ ا دایپ اتفر

(. مقام معظم رهبری این اشتباه را ناشای از عادم 1400ای، )امام خامنه« شتباه استقطعاً ا من،ی

فرمایناد: دانند و میهای منطقه غرب آسیا میشناخت از منطقه و همچنین عدم شناخت از ملت

« کنیادمیاشاتباه  دیاو دار دیشناسایرا نم هاملّت د،یشناسیمنطقه را نم نیکه ا دیبدان نیبنابرا»

 (.1400ای، خامنه)امام 

 آسیا غرب تجزیه برای آمریکا سنای ترین مانع در اجرای طرحایرا  بزرگ

 کشور آن در که رساند تصوی  به را یرحی 2007 سال در آمریکا سنای دیگر، سوی از

 اعطا خودمختاری نیز مناین این به و شدمی تقسیم کردنشین و شیعه سنی، منطقه 3 به عراق

 از رفتبرون برای پیشنهادی یرح یک و شد اراهه «بایدن جوز(» توسا که حیر این. گردیدمی

 منطقه در یلبیتجزیه که دهدمی نشان است، 2003 سال در کشور این اش ال از ناشی هایبحران

 در یرح این تصوی  است. گرفته قرار پ یرل مورد نیز متحده ایاالی غیرامنیتی نهادهای در حتی

 آغازین هایسال یی آمریکایی هایمقام نگاه در منطقه کشورهای تجزیه یافتناهمیت نشانگر سنا،

 چندان دو حساسیتی از رابطه این در موجود اسناد مجموعه تا شودمی باعث و است جاری قرن

 شمال و آسیا غرب منطقه تجزیه برای «لوهیا برنارد» یرح اسناد، این جمله از. شوند برخوردار

 آغازین هایماه در که است قرار این از ماجرا .است شده تنظیم 1980 دهه در که آفریقا است

 قرارداد اصالح ضروری از آمریکا ملی امنیت وقت مشاور «برژینسکی» ایران، علیه عراق جنگ

 «لوهیا برنارد» آمریکا، دفاع وزاری دستور به همچنین و آن دنبال به و داد خبر «پیکو سایکا»
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 و اسالمی کشورهای مجموعه قانونی وحدی بردن بین از درباره خود مشهور یرح تا شد مرمور

 عربی و اسالمی کشورهای این از یک هر برای گردید موظف میان این در. کند وضع را عربی

 سودان، مصر، لبنان، سوریه، عراق، چون کشورهایی یرح این. کند تنظیم را مشخصی و مجزا یرح

 آفریقا شمال و فار خلیج حوزه کشورهای و سعودی عربستان اکستان،پ اف انستان، ترکیه، ایران،

 اتریز در بیلدربرگ اعضای 1979 سال نشست در بار اولین برای لوهیا برنارد .گرفتمی بر در را

 جمله از آسیا غرب کشورهای تجزیه شامل که را خود یرح او. گفت سخن خود یرح مورد در

 در کنندهشرکت سیاسی و اقتصادی سران برای بود، یریتمد قابل کوچک کشورهای به ایران

 ایمنطقه و نژادی زبانی، هایبنیان براسا  آسیا غرب کشورهای یرح این در. داد اراهه بیلدربرگ

 هادروزی مانند هاییاقلیت قومی هایشورل از باید انگلیا یرح این براسا  .شوندمی پارهتکه

 هایفرقه اتیوپی، در عیسویان سوریه، در هاعلوی ایران، در ردهاک و هاترک ها،بلوچ لبنان، در

. کند حمایت... و ترکیه در کردها عربی، مختلف کشورهای در عرب قبایل سودان، در م هبی

 کوچک کشورهای از موزاییکی به آن تبدیل و آسیا غرب یمنطقه کردن تکهتکه یرح این هد(

 فعلی هایپادشاهی و هاجمهوری قدری یرین این از تا است یکدیگر با رقابت حال در ضعیف و

 «خاورمیانه بازاندیشی» عنوان با افرز فارین در را ایمقاله همچنین لوهیا برنارد .شود تضعیف

 ها،دشمنی ها،نزاع از آکنده مرجی و هرج به» آن تبدیل و منطقه این تجزیه ظرفیت او. کرد منتشر

 با نیز آمریکا کنگره 1983 سال در .کرد بینیپیز را «جنگ حال در قبایل و مناین ها،فرقه

 سیاست در یرح این داد دستور و کرد تصوی  را او یرح لوهیا برنارد حضور با نشستی برگزاری

 و تجزیه کلیای لوهیا برنارد اینکه از بعد .شود گنجانده آینده هایسال برای آمریکا استراتژیک

 ارتز بازنشسته سرهنگ پیترز، رالف کرد؛ اراهه و راحیی را آسیا غرب کشورهای تفکیک

 نقشه یبن. کند ترسیم را منطقه این کشورهای تجزیه ج رافیای نقشه تا شد آن مسئول آمریکا

 آفریقا شمال کشورهای کشور، 8 به لبنان کشور، 3 به عراق و سوریه کشورهای پیترز، شده ترسیم

 و کشور 10 به مجموع در اف انستان و پاکستان و ایران ا،مجز کشور 9 به سودان و مصر کشور، 6 به

 رژیم خواسته یبن نیز فلسطین. شدندمی تجزیه کشور 3 به نیز فار  خلیج حوزه عربی کشورهای

 به نیز یمن و اردن کشورهای و شدمی محو ج رافیایی نقشه روی از همیشه برای صهیونیستی

از این رو هر چند که آمریکا تمام سعی  (.Kurt,2014:15شد )می دچار فلسطین کشور سرنوشت
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و تالل خود را کرده بود تا بتواند کشورهایی از جمله )سوریه، عراق، یمن، لبنان، اف انستان، 

اما جمهوری اسالمی ایران  پاکستان و ایران( را تجزیه و هرکدام را به چند کشور تجزیه نماید؛

ها تا به حال مهار کرده ایستاده و تمام ضربای آنهای شوم آمریکا چون سدی در برابر سیاست

است. ایران توانست بر ناامنی عراق و سوریه پایان دهد و مانع از تجزیه عراق توسا کردها شود، 

ها را مورد حمایت خود قرار داد و همچنین تعدادی از امنیت را به قطر و یمن بخشید و آن

های چند که باز هستند کشورهایی که از نامالیمتیکشورهای آفریقایی را امنیت بخشید؛ ولی هر

برند و امیدواریم که کشور ایران به های جهانی در فقر و ناعدالتی و ناامنی به سر میشوم سیاست

ای نزدیک امنیت را به منطقه و جهان باز گرداند و زمینه ای بتواند در آیندهعنوان قدری منطقه

 مجله در که شده یراحی پیترز رالف ژنرال توسا (:4اره )صلح جهانی را فراهم آورد. شکل شم

 و هاقومیت براسا  اینقشه چنین که بود معتقد وی رسید؛ چاد به 2006 ژوهن در مسلح نیروهای

 .دهد کاهز را هاتنز تواندمی م اه 

 
 
 

 بازتاب و ثمرات جهانی انقالب اسالمی

ی اجتماعی در قرن بیستم است. در جهانی ترین رخدادهاانقالب اسالمی ایران یکی از بزرگ

 (Kurt,2014:15) ها و مذاهبنقشه طراحی شده ژنرال رالف پیترز براساس قومیت(: 4شکل )
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ها را به هم پیوند که ت یر و تحوالی مستمر، مرزهای یبیعی جوامع را درنوردیده و سرنوشت ملت

های سیاسی یک ملت و یک قوم را ای با این گستردگی و عظمت نه تنها نهادها و نظامزده، پدیده

های  ییرای بنیادین قرار داده است؛ بلکه دامنهدر هم ریخته و سرنوشت تاریخی آنان را در مسیر ت

هایی را در سمت و سویی تازه و دنیایی نو به جریان آن بسی فراتر از یک کشور رفته و ملت

ها و های شرق و غرب و حتی نهضتگ اریهای سیاسی و سیاستانداخته است. تمامی تئوری

خاورمیانه را به چالشی جدید فراخوانده و ی آسیا و ها و احزاب سیاسی موجود در کل منطقهگروه

این ترهیرای حتی تا قل  اروپا و آمریکا پیز رفته است. از این رو شناخت درست این پدیده و 

توان بنابراین می های جهانی به شدی الزم و ضروری است؛ی نظاممیزان ترهیرای آن در گستره

افتن آن در منطقه و جهان به حدی بوده گفت بازتاب و همرای این انقالب و در پی آن قدری ی

های بزرگی از جمله نابودی و به هالکت است که توانسته امنیت را به منطقه بازگرداند و موفقیت

های تروریستی داعز را در منطقه داشته باشد و همرای این انقالب هم نصی  رساندن گروهک

 سایر کشورهای منطقه شده باشد.

غرب آسیا و شلمال آفریقلا بلا مناسلبای و تحلوالی ژهلوپلیتیکی یی یک دهه گ شته منطقه 

های مختلفی مانند بیداری اسالمی، انقالب عربی، بهلار فراوانی همراه بوده است که از آن به عنوان

عربی، بیداری انسانی و... یاد شده اسلت کله ایلن تحلوالی و مناسلبای ژهلوپلیتیکی باعلث ظهلور 

ن منطقه گردیده که حوزه ژهوپلیتیک شلیعه را بلا ت ییلرای فلراوان بازیگران جدید و غیر ملی در ای

اند، ایی از منطقه که گروهلی از شلیعیان در آنجلا وجلود داشلتهروبرو ساخته است و عمالً هر نقطه

ترهیرگ ار باشلند و در بیشلتر  اند با توجه به این تحوالی صوری گرفته در یک دهه گ شتهتوانسته

اهدا( خود برسند و ترهیرگ اری فراتلر از انتظلار را از خلود بلروز دهنلد و بله اند به مواقع توانسته

ها مشلاهده کلرد های آنتوان در آموزهها را میواقعیتی انکار نشدنی تبدیل گردند که این موفقیت

که در تفکر و استراتژی شیعه برای رسیدن به هد( که همان آزادی و عدالت است، هیچ مصلحتی 

هلای عاشلورا اسلت. از و این باعلث مقاوملت تلا پلای جلان کله ریشله آن از آموزهپ یرفته نیست 

اهلل، علویان، زینبیون در سوریه که ترین بازیگران غیر ملی شیعه در منطقه شامل بازیگری حزبمهم

هلای هایی که این گروهاند و از جان گ شتگیعمالً باعث عدم سقوط سوریه و تجزیه آن گردیده

بله عنلوان  حشد الشلعبیاند، ترهیرگ اری داعز و مخالفان دولت سوریه داشته بله باشیعه جهت مقا
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هلای دیگلری شلیعه کله هرکلدام ترهیرگل اری یک نیروی نظامی استراتژی شیعه در عراق و گروه

مهمی در تحوالی عراق یی یک دهه گ شته در مقابل داعز و نیروهای مخالف حکومت علراق 

اهلل یمن در مقابل ظلم و تفکرای ظالمانه حکوملت و مقابلله بلا تفکلرای  اند، بازیگری انصارداشته

وهابیت و عربستان در یمن که باعث گردید در مقابل اتحاد عربسلتان بلدون هلیچ امکانلاتی مقابلله 

کند، بسیج مردمی بحرین با رهبری روحانیون بحرینی مانند عیسی قاسم در مقابل آل خلیفه کله بلا 

گ اری شیعیان در کشلورهای ها گردیده و همچنین ترهیرسقوط حکومت آن دخالت عربستان مانع

های دیگلر ای پیدا کنند و حکومتتوانند در حکومت و کشور جایگاه ویژهدیگر که در آینده می

ها را نادیده بگیرند مانند شیعیان عربستان، اف انستان، هند، پاکسلتان، نیجریله و... ایلن توانند آننمی

تحوالی منطقه در یلک  کانون در شیعیان نقز شده، ایفای موج  شیعیان در منطقه هایموفقیت

توانمنلدی  اسلتراتژیک و منلاین در شلیعیان قرارگیری همراه به گیرد و این عوامل دهه اخیر قرار

دسلت  تر پیوند و اشتراک شیعیان با همدیگر جهت مقابله با ظلم و بلهژهواکونومیک و از همه مهم

 جایگلاه ارتقلای سلب  های قدرتمند خود مانند عاشورا و اربعلینبا توجه به آموزه آوردن آزادی

)احمدی نوحدانی و همکاران،  است قدرتمند گردیده ژهوپلیتیک مؤلفه یک به آن تبدیل و تشیع

1398 :25-24.) 

های متداول، جهان اسالم به چهار بخز مرکزی، شرقی، غربی و شمالی بندیدر تقسیم

فار  شدن در منطقه خلیجوند. در این میان بیشتر کشورها و جوامع شیعی به دلیل واقعشتقسیم می

اند. این بخز از جهان اسالم که بیشتر و خاورمیانه در بخز مرکزی جهان اسالم قرار گرفته

کند که قادر چنان قوی عمل میآفرینی سیاسی آنجمعیت شیعیان در آن قرار دارد، از حیث نقز

های جهانی را تحت ترهیر قرار دهد و به نوعی دارای موقعیت هارتلند در جهان اسالم است سیاست

المللی است. عالوه بر حضور جوامع شیعی در بخز مرکزی جهان اسالم و حتی در مقیا  بین

: 1388های شیعی در منطقه شبه قاره و قفقاز جنوبی نیز حضور دارند )حافظ نیا و احمدی، جمعیت

ر مجموع موقعیت ج رافیایی جوامع شیعه به دالیل زیر حاهز اهمیت استراتژیک (. د181-180

 است:
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کشورها و جوامع شیعی در محل اتصال سه قاره بزرگ آسیا، اروپا و آفریقا قرار گرفته و  .1

نمایند. این موقعیت ج رافیایی آفرینی میها نقزگیری تعامالی فضایی بین آندر شکل

 المللی قرار گیرند.عی در کانون تحوالی بینباعث شده که کشورهای شی

اقتصادی مهم؛ این حضور در شهرهای مهم  –ها و مراکز سیاسی حضور در پایتخت .2

کشورهای عراق، عمان، کویت، بحرین و قطر بسیار محسو  است. نکته قابل ترمل آن 

نشین از موقعیت استراتژیک است که تقریباً در همه این کشورها، شهرهای شیعه

 برخوردارند.

قرار گرفتن در کانون تجاری )مناین آزاد تجاری( در خلیج فار ؛ حضور شیعیان در  .3

هایی که از ها و تبعیضدهد تا به دور از محدودیتها میهایی را به آناین مناین فرصت

شود، به فعالیت اقتصادی بپردازند )سازمان ج رافیایی ها تحمیل میها بر آنجان  دولت

 (.123-124: 1387مسلح،  نیروهای

درصد از منابع نفتی  63نشین؛ به یوری که بیز از تمرکز ذخایر فسیلی در مناین شیعه .4

دهد؛ جهان در خلیج فار  قرار دارد که بیشتر جمعیت این منطقه را شیعیان تشکیل می

همچنین قرارگیری کشورهای شیعه عراق، ایران، بحرین و آذربایجان در بیضی 

 میان خلیج فار  و دریای خزر.استراتژیک 

در اختیار داشتن تنگه استراتژیک هرمز و سواحل خلیج فار  و دریای عمان و همچنین  .5

 هایی از سواحل خزر.بخز

ای و مسیرهای ترانزیت کاال، در اختیار داشتن موقعیت ارتبایی هوایی، ریلی و جاده .6

 مسافر و انرژی.

شود که کشورهای شیعی سالم موج  میقرارگیری در موقعیت مرکزی و قل  جهان ا .7

یوری که غرب و شرق جهان اسالم پیونددهنده کشورهای مختلف اسالمی باشند؛ به 
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بنابراین، کشورهای شیعه نقز  شوند؛توسا کشورهای شیعه به یکدیگر متصل می

 (.306: 1391نمایند )ایزدی و دبیری، محوری را در اتخاذ کشورهای اسالمی ایفا می

 یابی و امینت منطقههوری اسالمی ایرا  در قدرتنقش جم

به دنبال انقالب ایران، شیعیان در کشورهای مختلف با احسا  هویت و خودباوری به سمت 

شدن و ترسیا احزاب گوناگون حرکت کردند و به تبع آن به تدریج توانستند در تشکیالتی

اهرگ ار باشند )احمدی و حافظ نیا،  های مدیریتی کشورهایشان )دولت، پارلمان( وارد شده،نظام

توان ترهیر انقالب ایران را در رویدادهای اخیر عراق مشاهده کرد؛ (. به عنوان نمونه می156: 1389

های پا از آن موج  ایجاد و گسترل سرنگونی صدام و نقز ترهیرگ ار شیعیان بر کنترل بحران

معادالی سیاسی شده است )تالشان،  نوعی خودآگاهی و خودباوری و توجه به اهمیت خود در

التاسیا، جایگاه ای که در حال حاضر شیعیان در کلیه نهادهای سیاسی جدید(. به گونه117: 1389

کدام از نهادهای اساسی، بدون نظر شیعیان، تصمیم اند و در هیچمناسبی به خود اختصان داده

یگر چون اف انستان و پاکستان نیز این (. در برخی کشورهای د123پ یر نیست )همان، سازی امکان

ها در اف انستان به صوری یکی از بازیگران عمده صحنه سیاسی امر صادق است؛ هم اکنون هزاره

ها نیروی این کشور و به یور کلی منطقه و حتی جهان درآمده است و شیعه م ه  بودن هزاره

ستان نیز گرچه شیعیان در میان (. در پاک90: 1380رود )توال، محرک این تحول به شمار می

اند. در روند اما از نظر سیاسی از موقعیت خوبی برخوردار بودهاک ریت سنی، اقلیت به شمار می

اند و در مجلا سنا و های زیادی از شیعیان در ارتز مش ول خدمتحال حاضر افسران و ژنرال

فتن شیعیان در ساختار سیاسی (. در پی قدری گر172: 1386ملی نیز حضور دارند )فاضلی نیا، 

ای که در این اند؛ به گونهالمللی نیز پرداختهها به ایفای نقز در عرصه بینکشورهای خود، آن

دوره پایانی قرن بیستم، تشیع دست کم از نظر افکار عمومی کشورهای غربی شبح هولناکی شده 

المللی و جهان ی در جامعه بین(؛ چرا که به صوری یکی از بازیگران اصل172: 1380است )توال، 

( و منشر بسیاری از تحوالی سیاسی و اجتماعی در کشورهای جهان بوده است 181درآمده )همان، 

ای که که این امر در افزایز قدری شیعیان در منطقه و جهان ترهیر بسزایی داشته است؛ به گونه

سی و تحوالی جهانی نادیده بگیرند های سیاتوانند شیعیان را در بازیهای جهانی دیگر نمیقدری
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 الملل جلوگیری کنند.ها در روابا بینو از بازیگری آن

ها و پرهیز های دوره جنگ سرد و نفی سلطه آنموضع انقالب اسالمی در روابا با ابر قدری

های کالسیک، باعث ورود نیروی سومی در صحنه روابا از فرو رفتن در قال  یکی از اردوگاه

آفرینی برخوردار بود و برعکا نیروهای لی گردید. نیرویی که از پتانسیل باال برای تحولالملبین

ای و... نیروی جدید با پتانسیل های منطقهسوم نظیر جنبز غیرمتعهدها، کنفرانا اسالمی، اتحادیه

(. 34: 1378المللی گردید )حافظ نیا، باال و موضعی تهاجمی نسبت به نظام موجود وارد عرصه بین

داشتن در شرایا ناتوازنی قدری نسبت به دو ابر قدری سنتی یعنی آمریکا و این نیرو علیرغم قرار

الشعاع قرار داده و روابا متقابل و یا یکسویه موجود در المللی را تحتشوروی، توانست روابا بین

تر را وادار به مستقلهای متمایل به اتخاذ مواضع های دوگانه را دچار تزلزل نماید و دولتاردوگاه

ها تقویت کند ها کند و روحیه اعتراض نسبت به نظام سلطه دوقطبی را در آنجدایی از اردوگاه

(. انقالب اسالمی ایران ماهیت و رسالتی فراملی دارد. انقالب فراملی برخال( 8: 1379)فوکو، 

رود؛ آمال افیایی ایران میهایی است که فراتر از مرزهای ج رانقالب ملی، دارای اهدا( و آرمان

های دیگر در جوامع دور و نزدیک است. از این رو، ها و ملتو آماجی که معطو( به انسان

انقالب اسالمی ایران فراتر از ت ییر و تحول ساختاری و هنجاری در جامعه و ملت ایران درصدد 

 -و امنیت سیاسی  ها براسا  نظمایجاد ت ییرای و تحوالی بنیادی در دیگر جوامع و ملت

های ترهیرگ ار انقالب (. از جمله ویژگی131: 1389اجتماعی اسالمی است )دهقانی فیروزآبادی، 

های اسالمی در سراسر جهان بود. اسالمی برای غرب و حتی جهان اسالم، احیای افکار و اندیشه

قای تفکر اسالم سیاسی های اسالمی، الآگاهی ها وترین ترهیر انقالب اسالمی بر احیای ارزلمهم

بود. اسالمی که به زعم بسیاری در صفحای کهن تاریخ فرتوی شده و از اذهان رخت بر بسته بود، 

ای قدرتمند و امواجی فراتر از مرزهای ملی بازگشته و به جریان افتاده بود. در واقع اینک با هسته

با گ شت زمان و توسعه پیروزی انقالب اسالمی نشان داد که ادیان به ویژه دین اسالم 

ترین راه نجای بشریت از مدرنیزاسیون نه تنها به پایان راه نرسیده است، بلکه مجدداً به عنوان مهم

ای از گریز را متوقف ساخته و دریچهگرای معنویتظلم و بیدادگری احیا شده و دنیای مادی

های استعمارگر از قید قدری معنویای و اعتقادای م هبی را در راستای رستگاری و رهایی بشریت

 و ایران اسالمی انقالب المللیبین (. در نهایت اینکه، ترهیرای13: 1377گشوده است )محمدی، 
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ای شد تا شیعیانی که در کشورهای حاشیه خلیج فار  المللی زمینهبین سطح در شیعیان یابیقدری

دادند، نشینان را تشکیل مییختحت حاکمیت امرای سنی بودند، در حالی که اقلیت جمعیت آن ش

با احسا  قدری و غرور درصدد کس  هویت مجدد، قدری و اجرای اعمال م هبی بوده و عدم 

رضایت خود را نسبت به حکام ارتجاعی بروز دادند. این امر نه تنها در کشورهای حاشیه خلیج 

سا  قدری نمودند. فار  بلکه در تمام کشورهای جهان که اقلیتی شیعه در آن وجود داشت، اح

های شیعه و سنی از مصر همچون اخوان المسلمین و جهاد اسالمی تا جنبز مسلمانان همانند گروه

مجاهد و حزب سلمانه اسالمی در مالزی، الهامای زیادی از انقالب اسالمی گرفتند. در شکل 

های منطقه غرب یابی کشور(: مدل شماتیکی از ترهیر انقالب اسالمی بر امنیت و قدری5شماره )

 نماییم.المللی را بیان میگیری تحوالی بینشکل آسیا و

 
 

و امینت منطقه )مأخذ: قربانی سپهر،  یابیقدرت درانقالب اسالمی  نقش(: 5شکل شماره )

1398) 
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 گیرینتیجه

جمهوری اسالمی ایران با توجه به موقعیت ژهوپلیتیکی خود، همواره نقز اساسی در 

ی غرب آسیا داشته است. این نقز با پیروزی انقالب اسالمی تقویت شد. امروزه اتحوالی منطقه

ها معتر( هستند مخالفان آن شیفتگان انقالب اسالمی، بلکه حتی دشمنان و مندان ونه تنها عالقه

که پیروزی انقالب اسالمی در ایران نقطه عطفی نه تنها در تاریخ تحوالی سیاسی، اجتماعی ایران، 

حتی جهان بشریت بوده است. البته میزان ترهیر و بازتاب انقالب اسالمی بر همه  ان اسالم وبلکه جه

بیت جوامع اسالمی یکسان نبوده، به دلیل آنکه انقالب بر پایه تعالیم دین اسالم و مکت  اهل

گفت که توان بنابراین می السالم به پیروزی رسیده، بر شیعیان جهان ترهیر بیشتری داشته است؛علیهم

های ترهیرگ ار انقالب اسالمی برای غرب و حتی جهان اسالم، احیای افکار و از جمله ویژگی

 ها وترین ترهیر انقالب اسالمی بر احیای ارزلهای اسالمی در سراسر جهان بود. مهماندیشه

اد که های اسالمی، القای تفکر اسالم سیاسی بود. در واقع پیروزی انقالب اسالمی نشان دآگاهی

ادیان به ویژه دین اسالم با گ شت زمان و توسعه مدرنیزاسیون نه تنها به پایان راه نرسیده است، 

گرای ترین راه نجای بشریت از ظلم و بیدادگری شده و دنیای مادیبلکه مجدداً به عنوان مهم

تای رستگاری ای از معنویای و اعتقادای م هبی را در راسگریز را متوقف ساخته و دریچهمعنویت

های استعمارگر گشوده است. بر این مبنا جمهوری اسالمی ایران و رهایی بشریت از قید قدری

توانست با تقویت روحیه انقالبی و مقاومت در کشورهای منطقه، همگرایی و اتحاد را بین 

کشورهای منطقه غرب آسیا تا حدودی ایجاد کند و امنیت را به این منطقه هدیه دهد. حضور 

ای مانند ایاالی متحده که ترهیر زیادی بر برهم کنز معادالی امنیتی این کشورهای فرامنطقه

توان گفت ایران تنها کشور منطقه دارد، تنها با مقابله ایران روبرو شده است. از این رو می

امنی ترهیرگ ار بر امنیت منطقه است و سایر کشورها از جمله عربستان، ترکیه و پاکستان سعی در نا

بینیم روحیه مقاومت، اما همچنان که می منطقه به نفع خود و در تعارض با انقالب اسالمی دارند؛

اند ای ار و فداکاری در سربازان مقاومت جمهوری اسالمی ایران به حدی باال است که توانسته
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 ند؛کشورهای سوریه و عراق را پا از چند سال از هرگونه گروهک تروریستی داعز خالی نمای

توان نقز و جایگاه جمهوری اسالمی ایران را در امنیت منطقه نادیده گرفت و به آن بنابراین نمی

ای نبود، شاید تمامی کشورهای عنوان یک بازیگر منطقهتوجه بود؛ زیرا که اگر قدری ایران بهبی

 شدند.غرب آسیا تاکنون تجزیه و فروپاشیده می
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