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 چکیده

نها با هم و ترکيبي دارد، روابط تمدو  ژئوپليتيکي حاکم بر جهان ماهيتي پيچيده ساختارالگوی روابط در 

الگوهاای رفتار ژئوپليتيکي ا  تعام،، راابت و تعار  را شاااام،  تعاامت  درون تمادني در في ي ا    

برخي ا  ار شهای مکاني که سرچشمه چالش سا ی بين کشورهای منطقه ارار ا  سوی ديگر گردد. مي

ارار گرفته و در في هزاران  ديگریتمدن ايراني در مجاور  با تمدنهای ماهيتي تمدني دارند.  رد،يگ يم

ا  ارتبافا  شده است که در فيف وسيعي ا  تعامت   يگيری الگويبه شک، سال اين مجاور  منجر

را  در فرايندهای سياسي، نظر با يگران سياسي ،ير تمدنتبس نياگيرد. دوساتانه تا خصامانه را در بر مي  

ليلي تح -با روش توصي ي پژوهشاين دارند. خود ن وذ حو هسعي در گسترش  کرده و هر يکجلب 

 سا ه های انساني و المرو های فرهنگي الگوی روابط ای سعي در تحلي،و با اسات اده ا  مناب  کتاباانه 

نشان ژوهش پ جينتا دارد.  ايران را يبا سا ه تمدن و روابط ژئوپليتيکي هر يک ا  اين منافقدر غرب آسيا 

با در حال حا اار که اساات  برخوردارعيت ويژه سااا ه تمدن ايراني امرو  ا  يک و اا  مي دهد که

ايران دارای عمق استراتژيکي خاص خود بوده  پيرامونتمدني  سا ه های. تمام مواجه است يهايچالش

 ساارشااار ا در جهان  و همکاری های برون تمدني تمدنيدرون و تنها ايران اساات که بدون پشااتوانه 

جنوب پشااتوانه شااورای همکاری خليج فار  و اساات، تمدن سااامي در  متکيبه خود  کنوني راابت

اتحاديه اروپا و آمريکا را در کنار خود مي بيند و  ،ترکيه رهبریاتحاادياه عرب را دارد، تمدن توراني به   

 تمدن استوی نيز با توجه به ادر  موثر روسيه ا  مواعيتي برتر ا  تمدن ايراني ارار دارد.

مدن ،تمدن توراني، تتمدن ايراني ،تمدن سااامي ،منافق ژئوپليتيکي ،جنوب غرب آساايا واژگان کلیدی:

 .استوی

mailto:e.roumina@modares.ac.ir
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 . مقدمه 1

سااختار جغرافيای ساياسي جهان ا  چهار سطف فرومليردرون کشوری ، سطف مليرکشوری ، سطف   

ایرفراکشوری  و سطف کرویرجهاني  تشکي، شده است. هر يک ا  سطوح مزبور ويژگيها، المرو،  منطقه

در بين سااطوح ياد شااده، سااطف ملي يا کشااوری به دلي،     و کارکرد خاص خود را دارند.ماهيت، ادر

دهي به سطوح ويژگي اساتقتل و حاکميت ا  اصاالت ادر  برخوردار اسات و نقش اصلي را در شک،   

 طوحيافته با سه سطف ديگر دارد و مستقيماً با سکند. سطف ملي همچنين رابطه ارگانيک و نظامديگر اي ا مي

 . ت او  بين سااطف ملي و سااطف 15: 2939نيا،مافوق و مادون خود در تعام، و کنش متقاب، اسااترحاف 

گيرد که بر اساااا  فراملي در اين اسااات که ساااطف ملي در االب نظام سااار ميني مورد مطالعه ارار مي

استوار  يهای واحدهای ساياسي استوار است. در حاليکه سطف فراملي در االب نظام غيرسر مين همبساتگي 

های خود را های موجود، کنشاست که با يگران عرصه جهاني بر پايه تشابها  يا تعامت  با ديگر سيستم

  . 31: 2959نمايندرابي.صعب،تنظيم مي

تمدن به مجموعه کنشاها و سبکهای  ندگي مجموعه ای ا  انسانها در دوره تارياي با بستر جغرافيايي  

به تمدن ايراني  . Haviland,2013: 250دستاوردهای مشاصي باشندرشاود که حام،  مشاترکي گ ته مي 

در مجااور  باا تمدنهای گوناگوني ارار گرفته و در في هزاران ساااال اين   عنوان مو اااوی اين پژوهش 

 -تمدن ايراني ا  شمال به سا ه فرهنگيگيری الگويي ا  ارتبافا  شده است. اين مجاور  منجر به شاک، 

سامي، ا  شمال غرب و شرق به سا ه انساني  -نوب و جنوب غرب به سا ه فرهنگيانساني استوی، ا  ج

انسااني چيني و در جنوب شراي به سا ه فرهنگي   -انسااني توراني، ا  شارق به ساا ه فرهنگي    -فرهنگي

في ي ا   المروهای ياد شااده در فول تاريخ دارای روابط متنوعي در .انساااني شاابه ااره محدود مي شااود

حا ر بواسطه جريانها ارتبافي و مناسبا   حالروابط خصامانه تا دوستانه بوده اند، که روابط ياد شده در  

در حال با نمايي بوده و الگوی روابط دو يا چند جانبه کشورها متأثر ا  جديد و مدرن تجاری، سياسي و ... 

 دهدرا شک، مياين تجربه تارياي 
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 روش تحقیق.2

روابط ردا ند که پبه اين مساله ميبا شايوه توصي ي و تحليلي و تکيه بر مناب  کتاباانه ای  مقاله حا ار  

 کند؟ تبعيت ميا  چه الگويي  انساني در غرب آسيا -ژئوپليتيکي سا ه فرهنگي

 :با توجه به سوال فوق به صور   ير صور  بندی مي گردد. تحقيق فر يهبر اين اسا   

ا  ويژگي چند وجهي برخوردار است به گونه  غرب آسيادر  انساني -هنگيسا ه های فرالگوی روابط 

 .ام، مي شودرا شدر في ي ا  روابط ژئوپليتيکي تعاملي، راابتي و تنش کتن منطقه ای که روابط در اين 

 مباحث نظری.3

سااختاری برخوردار بوده و ا  ساير نواحي متمايز   وای کم و بيش محدود که ا  وحد  نسابي   ناحيه

المرو يک منطقه ژئوپليتيکي شاام، کشاورهای ع و آن    .(Jones, 2004:174)را منطقه گويند باشاد مي

، که در آن، يک کشااور دارای مواعيت مرکزی بوده و بقيه (Taylor & Flint, 2000:371)منطقه اساات

. اين سااااختار، نتيجه روابط نابرابر ادر  در يک (Nel &MCGowan:1999:328)را دارندنقش تااب   

آورد. بر مبنای رابطه شک، گرفته در درون هر منطقه، منطقه اسات که رابطه سلطه و  يرسلطه را بوجود مي 

منافق کشورها و  بندیشود. سلسله مراتب ژئوپليتيکي در واا  ردهسالساله مراتب ژئوپليتيکي تشاک، مي   

تعاريف  . 225: 2931نيا،ژئوپليتيکي بر اسااا  و ن ژئوپليتيکي و نحوه ارتباآ آنان با يکديگر اسااترحاف 

-Hettne & Others,2000: XX)دارندمعيار ارابت جغرافيايي در ارتبااآ باا منطقاه، تااکيد بر     ماتلف 

XXI).   ندهای موجود ميان واحدهایباعث افزايش يا تقويت پيو نيز به عنوان متغير پيوند دهنده، وحاد 

: 2931دوئرتي و فالتزگراف، و  Wolf,1973:351-355گرددرمي ایساايسااتم منطقه دهنده يک تشااکي،

666- 636.  

برخوردارند. در  يژئوپليتيکسايستمهای ژئوپليتيکي دو يا چند اطبي متوا ن، ا   يربنا و و عيت توا ن  

ت سيستم خود را در شرايط ارتقاء مواعي عناصرسايستمها و الگوهای رابطة غير متوا ن نيز چنانچه يکي ا   

 ايکند تا ا  فريق توساااعة مناب  داخلي و تدريج تتش ميه ببيند ب ایواحدهای منطقه و همترا ی باا ديگر 

نابرابر را به  سلطه و رابطةای بنوعي توا ن اوی برسد و ای يا فرا منطقهتکيه بر مناب  و عناصر ادر  منطقه

ا   2ا  فريق ناسااا گاری با ادر  درجه  1درجة  ادرتهای به عبار  ديگر رابطه متقاب، و برابر تبدي، کند.
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ای و جايگاه رهبری آن و يا تغيير رابطه و تقسيم متوا ن مناف  منطقه کنترلخود واکنش نشان داده و بر سر 

 پردا ند.يکديگر به راابت مي باو ادر  

ب عناصر ها و با يگران سياسي بر پاية ترکيروابط ژئوپليتيک روابطي هساتند که بين کشاورها و دولت  

گيری هرگونه رابطه بين با يگران، عنصر سياست، در شوند. در شک،ساياست، ادر  و جغرافيا برارار مي 

ط هايي که توساادهد و نيز ااداما  و کنشرابطه شااک، ميای که به ماهيت االب با يگر سااياسااي، يا اراده

ای ال م برای هگردد. عنصر جغرافيا نيز نقش بسترسا  را اي ا کرده و انگيزهشاود، پديدار مي با يگر انجام مي

گيری ارادة ساياساي رابطه، تجلي ف اائي رابطه و نيز تأثيرگياری بر سااطف ادر  با يگر را سبب    شاک، 

: 2931ا، رحاف  نيتوان در اشااکال  ير نشااان داد ای را ميمنطقه بين با يگران يوپليتيکشااود. روابط ژئمي

961-969.  

المللي. يا : رابطة تعاملي عبار  اسااات ا  ارتبافا  گوناگون و متقاب، بين با يگران بين2رابطاة تعاملي 

ي ادر  وماً ا  برابری نسبای مبتني بر اهداف و مناف  ملي مشترک بين حداا، دو واحد سياسي که لزرابطه

  . 11: 2931حسين پور، ملي و و ن ژئوپليتيک برخوردار نيستند ر

سويه و ا  ای يککه رابطهفوریشود. بهرابطة سالطه: رابطة سالطه و ت وق ا  نابرابری ادر  ناشي مي  

رتمند دگيرد و دولت ابااال باه پايين بين دولت و با يگر اوی با دولت  اااعيف و کم ادر  شاااک، مي  

 .کند فور مستقيم و غيرمستقيم تعيين ميسرنوشت دولت  عيف را به

همان  باشااد. ن وذنوعي منعکس کنندة ساالطه و ااتدار و نتيجة نابرابری ادر  مين وذ به :1رابطة ن وذ

 عبارتي ديگر ن وذ عبار  است ا های سااکن در آن است. به سالطة نامرئي بر ف اای جغرافيايي و انساان   

رحاف  المللي ت و توان يک با يگر برای تغيير يا تحمي، رفتاری خاص بر با يگر ديگر در سيستم بينظرفي

 .  961: 2931نيا، 

که براسا   گيرد. با يگراني: اين رابطه بر پاية برابری نسبي ادر  بين با يگران شک، مي9رابطة راابتي

  .951: همانها با دارند را  دستيابي به فرصتکنند تا حريف و رايب را مناف  متعار  با هم راابت مي

                                                           
1 Interaction  

2 Influence  

3 Competitive. 
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يرد که مناف  گ: اين رابطه غالباً بر پاية برابری نسابي ادر  بين با يگران،  ماني شک، مي 2رابطة تقابلي 

متعار  بين با يگران ا  اهميت و حساااساايت باالتری برخوردار شااده تا حدی که راابت بين آنها ا  حد 

که موا اا  ژئوپليتيک آنها در مقاب، هم، مبتني بر ارعاب و فوریشااده اساات بهالمللي خارج متعارف بين

خود گرفته اسات. اين نوی رابطه بين با يگران، در شديدترين حالت خود معموالً به  تهديد و جنبة علني به

کند. مثال کتساايک اين نوی رابطه راابت های نظامي، تسااليحاتي و اتمي خودنمايي ميشااک، رويارويي

های تسليحاتي و يرمتعارف اتحاد جماهير شاوروی و ايالت متحده آمريکا در دوران جن  سرد و راابت غ

  .16: 2931رحسين پور،  اتمي بين هند و پاکستان در حال حا ر است

 یافته ها.4

 ساختار مناطق ژئوپلیتیکی جنوب غرب آسیا.1-4

منطقه ای آنها ا  الگويهای  ير ساختارهای دروندر جنوب غربي آسيا، سه گروه تمدني وجود دارند که 

 کند.  تبعيت مي

منطقه ژئوپليتيکي سااامي: منطقه ژئوپليتيکي سااامي دارای سااا ه ژئوپليتيک تک اطبي اساات. ساااختار 

  . 1ژئوپليتيکي منطقه سامي در شک،  ير نمايش داده شده استرشک، شماره 

 

 

 

 

 

 

 ساختار تک قطبی منطقه ژئوپلیتیکی تمدن سامی -1شکل 

 

نساني ا منطقه ژئوپليتيکي توراني: اگرچه منطقه ژئوپليتيکي توراني با دو گسا، آبي دريايي خزر و گس، 

دار داعيه يابنده بين کشورهایبندی توسعهپاره است، ليکن يک نوی گروهتحت عنوان کشاور ارمنستان پاره 

                                                           
1 Confrontation 

ساختار ژئوپليتيکي  

 منطقه سامي

2سطف   

1سطف   

9سطف   

 عربستان سعودی

سوريه -اطر -کويت -امارا  متحده عربي  

فلسطين   -لبنان -يمن -عمان -اردن -بحرين

اشغالي
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توان بدون هسته اين فرهن  و تمدن در حال ظهور و گساترش اسات. ليا اين تمدن و نمايندگان آنرا نمي  

  اصلي آن که در آسيای مرکزی ارار گرفته است مورد تحلي، ارار داد.

 

 

 

 

 

 
 

 ساختار تک قطبی منطقه تمدن تورانی -2شکل 

 

شک، شماره برخوردار استر يمنطقه ژئوپليتيکي ايراني: اين منطقه ژئوپليتيکي ا  سااختاری دو ساطح  

 نيسااطف دوم ا یو افغانسااتان ارار دارند. کشااورها کسااتانيو در سااطف دوم تاج راني . در سااطف اول ا1

   ارار دارند. رانيا  سطر اولرا یشتريو افغانستان  با فاصله ب کستانيمنطقهرتاج

 

 

 
 

 ساختار تک قطبی منطقه ژئوپلیتیکی تمدن ایرانی -3شکل 

 

ساختار ژئوپليتيکي  

 منطقه توراني

2سطف   

1سطف   

9سطف   

 ترکيه

آذربايجان -ازااستان  

ارايزستان  -ترکمنستان -ا بکستان   

ساختار ژئوپليتيکي  

 منطقه ايراني

2سطف   

1سطف   

 ايران

 افغانستان و تاجيکستان
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 مناطق ژئوپلیتیکی تمدنی در جنوب غرب آسیا -1نقشه 

 (Roumina,2015:63)منبع: 
 

 انسانی تمدن ایرانی با سایر قلمروها –های فرهنگیالگوی روابط حاکم بر سازه.2-4

 در تما  باشااود، در غرب تمدن ايران محدود مي ياسااتوی و تورانتمدن ايران در شاامال به تمدن 

 ل  با تمدن سامي و باالخره  تما تمدن ايران در  و غربي جنوبي  ل مي باشد و و سامي تمدن توراني 

اکم بر ح روابطهای فوق الگوی شود. با توجه به وااعيتشاراي تمدن ايراني به تمدن شبه ااره محدود مي 

 انساني و بويژه تمدن ايراني با ساير المروها به شرح  ير مي باشد:  –فرهنگيهای سا ه

 با محوریت چین چینیسازه ایرانی و  سازه .1-2-4

ن تريای بسايار فوالني برخوردار است. ايران و چين ا  ميرا  داران مهم روابط ايران و چين ا  ساابقه 

وده است. ب همراه گياريشاان با امرراتوری تر لحظه بنيانهای بشارند و آغا  حيا  آنان يا به عبار  به تمدن

رارار ای با يکديگر بهای دنيای باساااتان روابط ويژهترين امرراتوریفبيعي اسااات که اين دو به عنوان مهم
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عد و های باند. ايران ا   مان امرراتوری هاامنشي روابطي نزديک با چين داشته، روابطي که در سدهسااخته 

 را  و فرودهايي تداوم يافته است.تاکنون با ف

، به دلي، ناتواني در تطبيق با مقت ااايا   مانه به ران و چين به عنوان دو امرراتوریدر دوران مادرن، اي 

های ای که در ارن نو دهم و اواي، ارن بيستم، عرصه تاخت و تا  ادر تدريج رو به  وال رفتند، به گونه

سردی گراييد. به تدريج که دو کشور ا   وال فاصله گرفتند و روند با يابي بزرگ شدند و روابط آنان نيز به 

 ادر  و جايگاه خود را آغا  کردند، روابط آنان نيز مجدداً برارار شد و رو به گسترش نهاد.

، چين به سرعت در حال «درهای با  اصاتحا  و سياست »در ساه دهه اخير و در واا  ا  آغا  دوره  

ااتصااد اين کشاور در فول اين دوره به رده سوم جهان ارتقا يافته و نقش آن در صحنه   يابي اسات.  ادر 

ر ای است که اکنون کمتر تصميم استراتژيکي دالمللي پر اهميت شاده اسات. اهميت اين نقش به گونه  بين

ه عنوان چين ب گردد.های آن اتااذ ميالمللي بدون مشور  با اين کشور و در نظر داشتن ديدگاهساطف بين 

يک کشااور در حال توسااعه و برخوردار ا  مشااي مسااتق، در سااياساات خارجي، در اين دوران با ساااير  

کشورهای در حال توسعه، ا  جمله ايران دارای اشتراکا  وسيعي بوده است. دوران پس ا  انقتب استمي 

دو  ن عتي و ار شي، روابطآيد. در اين دوران اشتراکا  وسي  مدوران نويني در روابط دو کشور به شمار مي

کشاور را به سارعت توساعه داد. توسعه روابط دو کشور تاکنون با فرا  و فرودهايي تداوم يافته است. در    

 های توأماني مواجه است.ها و محدوديتو عيت فعلي اين روابط با ظرفيت

های پوشااايي همهای روابط ايران و چين را عمدتاً در حو ه انرژی و در مراتب بعد در برخظرفيات 

رو توان يافت. حو ه انرژی ا  آنسااايااسااات خاارجي دو کشاااور، تعامت  ااتصاااادی، نظامي و... مي  

ران ا  لحاظ ذخاير و مواعيت ساا  در روابط دو کشاور است که ا  يک سو اي  ترين حو ه ظرفيتپراهميت

ف ن ا  بزرگترين مصاارآيد و ا  ديگر سااو چيليتيک، با يگری کليدی در حو ه انرژی به شاامار ميژئوپ

ر تعبي« خواراژدهای ن ت»کنندگان اين ماده اسات. مصارف انرژی در چين به ادری  ياد است که ا  آن به   

. نيا  سريعاً رو به تزايد چين به انرژی ا  يک سو و ذخاير عظيم ايران ا  ديگر سو فبيعتاً رمنب  دارد اندکرده

 آورد.راهم ميهای دو فرف فای برای همکاریعرصه گسترده
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های مهمي است. دو پوشاي ها واجد همافزون بر اين، ساياسات خارجي ايران و چين در برخي حو ه  

يگاه تابند و برای ارتقای جاگرايي تأکيد دارند، مداخله در امور داخلي کشورها را برنميکشاور بر چندجانبه 

سي های سياتواند همکاریها ميپوشيمکنند. اين هالمللي تتش ميکشورهای در حال توسعه در نظم بين

 در ک، الگوی حاکم بر روابط ايران و چين ا  الگوی تعاملي پيروی مي کند. دو کشور را معنادار سا د.

 سازه ایرانی و سازه شبه قاره با محوریت هند .2-2-4

ب و رسااوم روابط ايران و شاابه ااره هند، اب، ا  اسااتم، بر اسااا  نژاد مشااترک،  بان مشااترک و آدا

ای را ايجاد کردند که اب، ايران و شبه ااره هند، ا  فريق  بان پارسي دری همان رابطه .مشاترک بوده است 

در دوره روی کار آمدن سلسله گورکانيان  .ا  استم با  بان پهلوی، اوستايي و سانسکريت ايجاد کرده بودند

هند،  بان و ادبيا  فارسي و فرهن  ايراني نقش ميتدی بر  23ها در ارن در هند تا هنگام تسالط انگليسي 

 کرده است. برتر را در شبه ااره اي ا مي

روابط ايران و شاابه ااره چه پيش و چه پس ا  اسااتم مبين اين نکته اساات که ا  ساارشااتي تعاملي   

به ااره را ن و شمي توان دوران تاريک روابط ايرا. برخوردار بوده و تأثيرا   يادی را متقابتً بر هم داشته اند

ا   روابط ايران و هند حمله نادرشااه به شبه ااره و حمله افغانها به سرکردگي محمود افغان به ايران دانست. 

 جويي، عدماند. صلفهای کمي را در روابط خود داشتهگيشاته در و ا  مطلوبي بوده و دو کشور چالش  

ره نقشي استحکام باش در اشتراکا  فراوان و تعهد به شارق و غرب و استعمار ستيزی ايران و هند، هموا 

  .2931ر اميني، های دوستانه دو کشور داشته استهمکاری

 روسیه با محوریتسازه ایرانی و سازه اسالو  .3-2-4

ساله ی  111و به حکومت  که ايوان چهارم توانست شهر سرای، مرکز دولت مغول را ويران آنپس ا  

دولت روسيه به گسترش المرو خود پرداخت و سواح، شمالي دريای خزر را  ،آنان بر روسايه پايان دهد 

عنوان  به ايران. صاا ويه همسااايه شاادايران مقارن حکومت  به اين ترتيب دولت روساايه با و تصاارف کرد

 و پرفرا  در فول ساااليان متمادی روابطبه عنوان نماينده تمدن اسااتوی و روساايه  نماينده تمدن ايراني

ه و دارند که عمدتاً تحت تاثير تعامت  ساياساي اين دو کشور با عثماني، فرانسه، انگليس و   داشات  نشايبي 
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برای درک روابط اين دو سا ه فرهنگي بايد با يک رويکرد  ه است.آمريکا دچار شاد  و  اعف مي شد  

 تارياي مسئله مدنظر ارار داد. 

 دوره صفویه.1-3

ود تا ها  سياسى و نظامى بو عثمانى بيشتر دارا  جنبه روابط ايران با کشاورها  همسايه مانند روسيه 

واحى ويژه نه نقطه عطف اين روابط سااياسااى در برخوردها  متقابلى بود که در منافق مر   ب  ،با رگانى

  .آمدوجود مىغربى بهغرب و شمال

ود مبني خ ر روسيه و تتشي که وی برای تحقق آرمان ها و ايده هایددر پي بر تات نشستن پتر کبير 

ابي روسيه بر آبهای آ اد داشت حمله به ايران مورد توجه او ارار گرفت. در آن  مان سلسله ص وی يبر دست

شرايط  و ه بودشااه سالطان حساين به سرعت در سراشيبي سقوآ و ا محتل ارار گرفت    سالطنت تحت 

 برای تجاو  روسيه به ايران مهيا بود. 

 دوره افشاریه و زندیه.2-3

هم ريات. نادر در  بهها را ها و رو عثماني سياسي ااا نظامي ايران، محاسبه در صحنه« نادر» پيدايش

و بعد ا  آن متوجه روسيه شد. پس ا  آنکه در  مان نادرشاه افشار، وادار به عقب نشيني کرد آغا  عثماني را 

علت آشاا تگى او ااای  د، بهها منافق ما ندران و گيتن و ديگر نواحى شاامالى ايران را تاليه کردنرو 

داخلى روسيه پس ا  مرگ پتر تا رو  کار آمدن کاترين دوم، برخورد نظامى شايان توجهى با ايران صور  

سيه ي در برابر تهاجما  رواننگرفت و ايساتادگي کريم خان  ند در مقاب، عثماني نشان داد که نيروهای اير 

 .نيز ايستادگي ال م را ا  خود نشان خواهند داد

 دوره قاجار و پهلوی.3-3

يران احافظه تارياي مردم ايران باصوص ا   مان روی کارآمدن سلسله ااجار تصوری مثبت ا  روابط 

ندارد و خافرا  تلاي ا   به عنوان نماينده سااا ه اسااتوی روساايه و به عنوان نماينده سااا ه تمدني ايراني

رافيايي ف ای جغ هت اندا ی هر چه بيشتر بي برای دسسالطه اساتعماری و تتشي که سياستمداران روس  

 .بکار بستند در ذهن جامعه ايراني بااي مانده است ايران
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ا ح   کرد بفورکلي در فول ارن نو دهم و اواي، ارن بيستم، روسيه با تمام امکانا  خود تتش ميبه

م و ثرو  عظيبرتری ااتصاااادی، ن وذ ساااياساااي خود را نيز در ايران گساااترش دهد تا به الب تجار  

سلسله جنگهای ايران و روسيه در ارن نو دهم که منجر به تحمي،  .فار  و اايانو  هند دسات يابد خليج

ايران شاد، بزرگترين  اربه نظامي، ااتصاادی و ساياسي را در ارن      برهای ترکمانچای و گلساتان  عهدنامه

 و تماميت ار ي رداد بر استقتل ايرانهای ناشاي ا  اين دو ارا نو دهم بر اساتقتل ايران وارد کرد.  اربه  

تحمي، ارارداد ترکمانچای توسط روسيه و  .، فرصات را برای سوءاست اده انگلستان نيز فراهم ساخت ايران

پاريس توسااط انگليس به ايران، عمتً دولتهای روساايه و انگليس را به حاکمان بتمنا ی در   2315ارارداد 

ي، کرد. در نيمه دوم ارن نو دهم، انگليس و روسيه برای کسب سارنوشات ساياسي و ااتصادی ايران تبد   

امتيا ا  بيشتر ا  شاه ااجار با يکديگر راابت داشتند و در پايان ارن نو دهم اغلب مناب  کشور و فرحهای 

ي هر  مان ا فني آن تحت اداره و يا اسااتاراج بيگانگان بود. در ختل اين دوران، اسااتيتی روسااها بيش  

ساختن آن به خاک خود مر هايشان را تنها با تصرف ارا ي ايران و  ميمه. آنها نهآيدچشم ميديگری به 

دنبال جن  به .کردنددادند، بلکه شاه ايران را با اعطای وامهای سنگين، عمت به خود وابسته ميگسترش مي

کشور ا  جن ، تحوال  در روسيه و سرانجام خروج اين  2325جهاني اول و سرس پيرو ی انقتب اکتبر 

 .عميقي در روابط ايران و روسيه صور  گرفت

پس ا  پيرو ی بلشاويکها در روسايه، سياست خارجي اين کشور دچار تحوال  اساسي شد. رهبران   

ب عنوان کانال سااوئز انقتانديشاايدند، به کشااور ايران بهانقتبي که به حکومت جهاني سااوسااياليساام مي

  .نگريستندکمونيستي مي

شده ا  ايران در  مان روسيه  منظور جيب ايران در مدار اتحاد شوروی، تمام امتيا ا  اخيبلشويکها به

منعقدشده ميان  2315تزاری را باف، اعتم کردند. در اولين اادام، جمهوری ساوسياليستي شوروی، ارارداد  

اری و انگليس، ايران را به سه ، کشورهای روسيه تز2315انگليس و روسيه تزاری را لغو کرد. فبق ارارداد 

 .تقسيم کرده بودند  فرفن وذ انگليس  و مرکز ربي منطقه شمال رتحت ن وذ روسيه ، جنوب رتحت

در ک، ساياسات اتحاد جماهير شوروی نسبت به ايران در اين دوران، دائما در حال نوسان بود. نمونه   

.م 2391ا آنکه در سال مشاهود است. پس بار  اين نوساان در نحوه برخورد دولت شاوروی با ر ااشااه     
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ر ااشااه تتش کرد درآمدهای ن تي ايران را باال ببرد و اين امر باعث کشامکش بين ايران و شرکت ن ت    

آنکه فرفين  ا خواندن ر اااشاااه، ا  او جانبداری کرد اما پسسااابق شااد، اتحاد جماهير شااوروی با متراي

شاه آميز ح، کنند، حکومت ر اتتفاتشان را ا  فرق مسالمترر اشاه و شرکت ن ت  توافق کردند که اخ

 .در ايران هدف حمت  تبليغاتي شوروی ارار گرفت

در دوره سلطنت محمدر اشاه نيز، دولت شوروی  من تتش برای افزايش توان نظامي و استراتژيک 

 خود جيب کند و ا کرد کشورهای جهان سوم و ا  جمله ايران را به سمت خود در مقاب، غرب، سعي مي

کرد روابط دوجانبه را در سطوح ماتلف ااتصادی، سياسي و حتي شااه پيشانهاد مي   رو به محمدر اا  اين

.م، دولت ايران به دلي، وابستگي به غرب به پيشنهادهای 2351و  2361های نظامي گسترش دهد. في دهه

های داد اما در  مينهنه جواب رد ميای محتافاگونهشاوروی مبني بر گساترش روابط ساياسي و نظامي، به   

ااتصااادی و حتي با رگاني، روابط دو کشااور رو به گسااترش بود. به واسااطه همين امتيا ا  ااتصااادی و 

کرد، دولت شاوروی در ابال ساياستهای شاه نسبت به مسائ،   با رگاني که رژيم شااه به شاوروی اعطا مي  

داد و علت آنکه در مو   مسکو نسبت به رژيم شاه فار  و جهان غرب بردباری بيشتری نشان ميخليج

 .در هنگام واوی انقتب استمي تغيير صريف صور  نگرفت نيز درواا  ا  اين ناحيه ااب، ت سير است

 بعد از پیروزی انقالب.4-3

در مواجهه با انقتب ايران، ساياساتمداران شاوروی مو عي محتافانه در ابال پيرو ی نه ت مردمي    

ذ کردند اما در عين حال ل   انقتب استمي ا  سوی رسانه های شوروی بکار گرفته شد. مسلماً ايران اتاا

شاه و  رديکي در بنتژساقوآ شاه و ت عيف آمريکا و خروج ايران ا  سنتو و انحتل دو مرکز مراابت استرا 

ي رايب اصلکبکان موجبا  خرسندی شوروی را فراهم مي آورد و باعث شکست اردوگاه غرب به عنوان 

 .شوروری مي شد

عليرغم اينکه مقاما  شوروی اعتم کردند که سياست نزديکي با ايران را در پيش مي گيرند اما تهاجم 

 های شوروی، روابطعليه سياست خمينيرره  شاووری به افغانساتان و اتااذ مو عي سات ا  سوی امام  

 .دو کشور را دچار تنش هايي کرد
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 ی سران حزب توده در ايران ا  جمله کيانوری رهبر حزب و من  فعاليت آنبا دستگير 2339در فوريه 

اتهام براندا ی، روابط ايران و شوروی به سردی گراييد و هيجده دپيلما  شوروی ا  ايران اخراج شدند.  به

، باعث تغيير سياست خارجي شوروی و حمايت 2331های ايران در جن  در سال ا  سوی ديگر، پيرو ی

 .ا  عراق شدآشکار 

با به ادر  رسايدن گورباچف و تغيير و تحول عميق در ساياسات خارجي آن کشور، برای شوروی    

خاتمه جن  فوالني بين ايران و عراق ا  فريق مسااالمت آميز جنبه حياتي و  ااروری پيدا کرد. در يک  

 تعبير شاااد، مساااکو اادام عملي که در تهران و محاف، بين المللي به عنوان اهرم فشاااار برای پايان جن 

  ا  ايران خارج 2331ر فوريه  2961کارشناسان خود را به بهانه عدم امنيت ناشي ا  جن  شهرها در بهمن 

، اتحاد شااوروی با رای  2353ر فوريه  133کرد. في اادامي ديگر در جريان رای گيری نساابت به اطعنامه 

 .مثبت خود به ساير اع ای شورای امنيت پيوست

و ارائه  رره با امام خميني 2333شوروی، در فوريه  وات رد شاواد ناد ه، و ير امور خارجه متاا  ادوا

تر و پيام گورباچف و اب، ا  آن ارسال پيام امام به گورباچف، نقطه عط ي در ايجاد شالوده مشارکتي نزديک

ناستين گام عمده در هاشامي رفسنجاني ا  مسکو ديدار کرد و   2333تر بود. به دنبال آن در ژوئن با ثبا 

سليحاتي نامه مقدماتي تبراراری مناسبا  دو جانبه بر مبنايي محکم برداشته شد. در اين ديدار، يک موافقت

 .ميان فرفين به ام ا رسيد و مسکو موافقت خود را به منظور تقويت ظرفيت دفاعي ايران اعتم کرد

بر روابط ايران  2331در اواسط سال گيری کشامکش بين گورباچف و يلتسين در داخ، شوروی  اوج

و شاوروی تاثيری ساوء گياشات. عناصر هوادار يلتسين با سياست پيشين شوروی مبني بر توسعه روابط    

دوسااتانه با ايران موافق نبودند، چراکه در مبار ه خود با گورباچف خواهان کسااب حمايت غرب بودند و  

ه امنيت ای کتم مبار  را به عنوان مهم ترين خطر بالقوه، اسايران دشامني داشت. گيشته ا  اين  غرب نيز با

و مناف  روسااايه را تهديد مي کرد، تلقي مي کردند و ا  آنجايي که ا  نظر آنها ايران حامي اصااالي دعو  

  د.هديدی بر مناف  روسيه مي نگريستناستمي به شمار مي رفت، آن را بيشتر به ديده ت

اين ت کر در دو ساال ناسات پس ا  فروپاشاي شاوروی،  ماني که هواداران نزديکي با غرب بر سر     

ادر  بودند حاکميت داشت اما با روی کار آمدن پوتين اين روند رو به تغييير نهاد. باصوص اينکه وی با 
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اتصادی و عيت ااتااذ تدابيری برنامه دموکراساي هدايت شده را پيش برد و تا حدود  يادی باعث بهبود  

روساايه شااد. دراين دوره با توجه به شااک، گيری جمهوريهای جديد در آساايای مرکزی و ا قا ، توجه   

عنوان منب  عظيم انرژی جلب و  مينه برای راابت ای به حو ه دريای خزر بهای و فرامنطقهاادرتهای منطقه 

 .ادرتهای بزرگ در منطقه هموار شد

وابط ايران و روسيه ا  يکسو و ايران با چهار کشور حاشيه ای دريای در حال حا ر، مسائ، مهمي در ر

وجود داد که مهمترين آن تعيين رژيم حقواي خزر است. م اف بر اينکه جلوگيری ا  ح ور نظامي   خزر

سااير کشاورها غير ا  کشورهای حاشيه ای خزر مي تواند تا حدود  يادی به ايجاد امنيت و صلحي پايدار   

 . 2936،رغتميک کنددر منطقه کم

ناشاي ا  بهار عربي در خاورميانه و بويژه جنگهای داخلي در کشورهای عراق و سوريه  مينه  تحوال  

ميزان هماهنگي دو کشور  ، شايد بتوان ادعا کرد کههمگرايي کام، و اتحاد ايران و روسايه باعث شده است 

  امرو  در خاورميانه با هيچ دوره ای ااب، مقايسه نيست. 

 سازه ایرانی و سازه تورانی با محوریت ترکیه .4

بيان  صور  به توان مي را ابتدای تاسيس ا  ترکيه سرس و عثماني و ايران روابط بر حاکم ایه شاخصه

 کرد:

به  حتي و آغا  سااياسااي منا عه با آنها روابط متمادی، ارنهای في در دوکشااور همسااايگي علت به .2

حکومت  تشااکي، با ای-دوره در و منجر مقاب، فرف آوردن در حاکميت تحت و يکديگر ن ي برای تتش

الشعای  تحت امور ساير در را کشاور  دو راابت و شاد  کشايده  ميهبي درگيری و منا عه به ايران در شايعي 

 .ارارداد

بدساات  در آنها راابت و فرانسااه و انگلسااتان روساايه، جمله ا  منطقه، به اروپايي ادرتهای ورود با .1

و  ح ور اين ا  وعثماني ايران روابط مقاب،، فرف مناف  انداختن خطر به نيز و آن ا  ح اظت و مناف  آوردن

ثالث  هایادر  وسافت با مصالحه يا و جن  حتي و مشاجره افزايش به مقافعي در و پييرفته تاثير راابت

 .است شده منجر
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به  ايرانيان اشاتياق  و عتاه و عثماني، محدوده در مدينه و مکه نيز و شايعه   يارتي اماکن داشاتن  ارار .9

مورد  عهدنامه عقد و مياکرا  در همواره منافق، اين به مردگان اجساااد انتقال واحياناً متبرکه اماکن  يار 

مکانها  اين کنترل برای ايرانيان تتش و کشااور دو ميان جن  به مساائله اين موارد، بع ااي ودر بوده توجه

 .است شده منجر

 برخي منافق بر حاکميت برای فرفين ا  هريک که ادعاهايي و مر ی اختتاا  و ساارحدی .مسااائ،1

 روابط بعد های دوره به اختتفا  اين ادامه ماتلف، هایپيمان عقد وجود با حتي اند،داشااته مقاب، فرف

 .است بوده رابطه اين وامتداد گيری شک، در اصلي محورهای ا  يکي و منتق، ترکيه و ايران

و  ها جابجايي اين ا  ناشااي ااداما  و حواد  و مر ی منافق در آنها جابجايي و عشاااير و ايت  .1

عنوان  به آنها ا  است اده ونيز اند داشاته  فوايف و   ايت خي بر تابعيت مورد در کشاور  دو هر که ادعاهايي

 مي داده تشکي، را درگيری و ارتباآ محورهای ا  ديگر يکي مقاب،، فرف ا  امتيا  گراتن و فشار اهرم يک

 .است

ديگر  ا  کشااور، دو ميان آن ونق، حم، و کاال واردا  و صااادرا  در با رگانان فعاليت و تجار  .6

 .است بوده گيار تاثير و مهم مسائ،

بود  مسائلي ديگر ا  ...و جهانگردان سا را،  تجار، دانشاجويان،  اعزام فريق ا  غرب با ارتباآ .براراری5

ت کر  رشد و کشاور  دو هر در جديد هایانديشاه  و افکار ورود موجب و شاده  دنبال عثماني و ايران در که

 و اروپا رفتند به ايرانيان آن فريق ا  اوالً که بود کانالهايي ا  يکي عثماني، کشور است، بوده اصتحا  انجام

انديشااه  به  ...و نامهرو  انتشااار فکری، فرهنگي، هایکانون تشااکي، و اسااتانبولدر ح ااور با خود ثانياً

فکری  رشد بر تاثيرگياری  من ح ور، اين که رسااندند  فکری کمک و داده پروبال ايران، در اصاتحا  

 .است بوده موثر نيز دو آن روابط کي يت در کشور، دو هر در

 و اسدآبادیالدين جمال سيد توسط چه مسلمانان، اتحاد و اساتميسم  پان انديشاه  وگساترش  .رشاد 3

 به درجن  نانمسلما ا  است اده برای عثماني تتش و اول جهاني جن   مان در وچه گرديد مطرح ديگران

 و ملت و دو کشور روابط بر آن، اول دهه در و بيستم ارن آساتانه  در که اسات  مساائلي  ديگر ا  خود، نق 

 .است داشته تاثير آنها، سياسي رفتارهای
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 گرايان فريق ملي ا  آن، ا  پس و اول جهاني جن  سالهای و بيستم ارن اواي، در که ديگر نکا  ا  .3

 اومي ترکان اتحاد صاادد در و مطرح تورانيسام  پان و نترکيساام پا خصااوص در جوان ترکان بويژه و ترک

 تاثير خود تحت را دوکشااور روابط ناخواه، خواه و گرديده روساايه و ايران در نگراني موجبا  برآمدند

 .ارارداد

 و و مساافر   فرهنگي تبادل و برارار پيش ارنها ا  نيز ملت دو ميان ارتباآ رسامي،  روابط کنار در .21

 و گسااترش تحکيم مباني ا  يکي آنافولي، در گويان پارساي  بويژه فر انگان، و اديبان دانشامندان،  ح اور 

 . در مجموی روابط ايران با سا ه توراني حاکي ا  راابت شديد و در 11: 2959استراسداللهي،  بوده روابط

 مي باشد.مواردی نيز جنگهای فوالني 

دگاههای به علت ت او  دي به عنوان اطب موثر سا ه توراني در اين مقط  تارياي روابط ايران و ترکيه 

ارد و ا  مهم ترين دالي، اين امر مي توان به دالي،  ير افق روشااني ندای دو فرف در ارتباآ مسااائ، منطقه

 اشاره کرد:

 ديدگاههای مت او  ايران و ترکيه به محور مقاومت و نحوه کنش در اين  مينه؛ 

  و تنشهای ايران و غرب؛تقويت روابط ترکيه با غرب 

 حمايت ايران ا  رژيم اسد و ماال ت ترکيه با آن؛ 

 دی ف ايران نگاه راهبر بحران سوريه برای دو کشور فاصله ا بعد  ا  ناشاي  ت اوتهای ادراکي

 ؛و بلند مد  و ترکيه نگاه تاکتيکي به ات ااا  سوريه دارد

 راابت برای معرفي تثبيت الگوهای سياسي مورد ابول خود در منطقه؛ 

 .تتش برای براراری توا ن اوا پس ا  تحوال  اخير منطقه ای 

 محوریت عربستان و مصر سازه ایرانی و سازه سامی با .5

و روند تارياي روابط د جدای ا  راابت فوالني و تارياي ساا ه فرهنگي ايراني با حو ه تمدني سامي 

عد ا  انقتب به لحاظ ملمو  تر بودن بحو ه تمدني در تاريخ معاصااار را مي توان به دوره پهلوی دوم و 

  تقسيم کرد:
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، شاااهد چالش ردکمي ای به عنوان ابزار ادرتمند عم،منطقهدر دوره پهلوی دوم در ايران که مسااائ، 

، پيمان شوروی شکرق يا همهای متحد با بلوک شااايراني هساتيم که عمدتا توساط جريان   /جريان عربي

 که در برخي ا  مقاف  بودپيماني شاااوروی بيشاااتر . به ويژه اين مقابله در کشاااور عراق با همرفات گمي

ر د شد. ای و نظاميهای منطقهاه منجر به باشي ا  روياروييجبتدای دهه پنص اواخر دهه چه، و اباصو

ر در گرای ظ اشااهد ح اور نيروهای ايراني در منطقه ظ ار هستيم که برای سرکوب جنبش چ    يمقطع

 ها نبود.شاد که نشان دهنده چالشي است که مورد خوشايند عرب حکومت پادشااهي عمان وارد عم، مي 

ند. رابطه ای بودکته توجه داشاات که روابط ايران و کشااورهای متحد عربي روابط بساايار ويژهبايد به اين ن

 ايران و عربستان، ايران و مصر دردوره سادا ، ايران و اردن و ايران و مغرب در بهترين سطف خود بودند.

 رابطه ایران و اعراب پس از پیروزی انقالب ایران .1-5

ب . اولين باا تااب انقت  ايران و اعراب باه وجود آماد  راتي در روابط تغييباا واوی انقتب اساااتمي   

خليج فار  با ع ويت  کشورهای حو ه همکاری شورای همکاری خليج فار  متشک، ا  گيریشاک، 

به نوعي مقابله آشاااکار با پيرو ی انقتب کاه  عربساااتاان، کويات، بحرين، اطر و اماارا  بوده اسااات.    

چالش راه دادن شاه توسط انور سادا  بود که مورد اعترا   که،وم ايند شود. نکتهمحساوب مي اساتمي  

 .شود مردم ايران انقتبي ارار گرفت. نقطه عطف روابط ايران و مصر مربوآ به عقد پيمان کم  ديويد مي

کاه مورد توجه ايران ارار گرفت و اين امر اختتفا  اين دو کشاااور   دادسااارس ترور انور ساااادا  ر  

 نام را به اوج رساند.صاحب

سال  3آغا  شد که  13نطقه مهم تتاي روابط ايران و اعراب با آغا  حمله ساربا ان صدام در شهريور  

الي، های مبا حمايتبه درا ا کشيد. در اين مقط  شاهد نوعي جبهه گيری همه اعراب عليه ايران هستيم، که 

و انقتبي  اين سر مين کهن ،ساياسي، افتعاتي، امنيتي و لجستيکي و حتي اعزام نيرو در يک جن  نابرابر 

ا ب نظيرکه مسااائولين انقتب ساااعي کرده بودند که با رفتارهايي رغم اينرا مورد تهااجم ارار دادناد. علي  

 ر تهران،داسرائي،  ، و تعطيلي س ار فلسطينيانا  شناسي جن  اعراب و اسارائي، و حق  در گيریمو ا  

أثير تغيير دهند ولي ت کرد،پيماني با غرب و اساارائي، عم، ميف ااای گيشااته کشااور را که به نوعي با هم

  چنداني در بهبود در روابط ايران و اعراب نداشته است.
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بر  وده که سعي، کشااور سااوريه بتحميلي شاايد بتوان گ ت در ميان کشاورهای عربي در فول جن   

رسد که اين روابط نيز ناشي ا  ت اد سوريه با اسرائي، و ح   رابطه خود با ايران داشاته اسات. به نظر مي  

حث حزب رمنحله  بمشاکت  تمام نشادني اين کشور با اين رژيم و راابت ديرينه حزب بعث سوريه با   

 عراق بوده است.

يم که با حمله صاادام به کويت آغا  شد. سياست نهايتا با پايان جن  ما شااهد و اعيت جديدی بود  

راهي با   در آن  مان در پيش گرفت عراق يتمحکومحکومت جمهوری اسااتمي ايران در  ای که مدبرانه

ن تر شوند. در ايشد که کشورهای شورای همکاری خليج فار  به سمت ايران در برابر اين مهاجم نزديک

 ايم. در منطقهن ايران و کشورهای عربي گيری روابط بيمقط  شاهد بهبود و اوج

ما شاهد س ر رهبران ايراني به کشورهای عربي همچون عربستان، سوريه و لبنان و برخي ا  کشورهای 

حاشيه خليج فار  هستيم و متقابت شاهد ح ور رهبران برخي ا  کشورهای عربي نيز در ايرانيم. بنابراين 

و اعتمادسا ی مبتني بر ح   مناف  ملي مهمترين دستاورد رابطه با رساد که سياست تنش  دايي  به نظر مي

 است.و خاتميهاشمياعراب در دوران آاايان

 ،هولوکاست ت باهای ماال اين روند متاس انه با آغا  دولت نهم دچار تنش و چالش جدی شد. فرح

 کشاااورهای غربي و حتيبه شاااد  بحراني کرد و حتي باعث تحريک عليه المللي ايران را ف اااای بين

المللي عليه ايران شد. ا  آنجايي که کشورهای عربي متحدين آشکار غرب بودند، نسبت به های بينسا مان

 ها ساکت نبودند و اين امر تاثير خود را بر روابط ايران و اعراب نشان داد.اين مو   گيری

مريکا به وجود آورد آل عراق توسط حواد  پس ا  اشغارا شايد مهمترين مشک، روابط ايران و اعراب 

که با آمدن دولت شيعي در عراق روابط منطقه دچار چالش شد و توسط برخي ا  کشورها با فرح مسائلي 

 .کردند خود امور در دخالت به متهم را ايران سني –های شيعه چون اختتف

ايران به کشورهای هجوميدر جن  ساي و سه رو ه در لبنان و بيست و دو رو ه در غزه، شاهد رفتار  

 عربي که در برابر اين هجوم سکو  اختيار کرده بودند، بوديم.

وديم. پس ای بدر لبنان و ترور رفيق حريری شاهد صف بندی آشکار ايران و عربستان در مسائ، منطقه

ا    يد.آساااير مسااائ، به وجود مي ، سااوريه، لبنان، يمن و بحرينهای اين دو ادر  در عراقراابت ا  آن
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ای به ويژه ايران و عربساااتان و تشاااديد های منطقهادر  که مناف  غرب در ايجاد شاااکاف ميانآنجايي 

رسد که کشورهای حو ه خليج فار  نسبت به نظر مي رويارويي ميان شمال و جنوب خليج فار  است.

 د.به ايران و موا   آن به شد  حساسند که اين روند مورد خوشحالي غرب و امريکا ش

با دخالت نيروهای عربستان در بحرين و سرکوب نيروهای معتر  شيعه که برای آ ادی اساسي خود 

همانند مصار، تونس، اردن و يمن عم، کردند اعترا  مردم در بحرين را به نوعي به رفتار اساااسا ميهبي  

 اين کشور کنند.تعبير کرده و سعي کردند با مداخله خود ايران را تحريک و متهم به دخالت در امور 

های بار ترين ات ااي که ر  داد آن چيزی بود که در کويت با آن روبرو شديم و منجر به اخراج ديرلما 

الحن اتهام جاساوسي به فرف ايران و پس ا  آن صدور بيانيه شديد  و پس ا  آنايراني ا  اين کشاور شاد   

سااي سااال گيشااته يکي ا    در فولکه شااايد  انجام پييرفتشااورای همکاری خليج فار  عليه ايران 

 شود.های اين شورا عليه فرف ايران محسوب مييانيهشديدترين ب

ای ا  ا هگاه تمسئله ادعای مالکيت نسبت به جزاير تنب و ابوموسي ا  فرف امارا  عربي متحده، جلوه

 مان سياسي ين و ساآثار با مانده برخورد اساتعماری يکصاد و پنجاه سااله روسيه و بريتانيا با مسئله سر م   

توان مسائ، سر ميني را در خليج ها در خاور جهان است. در پرتو اين شرايط است که ميحاکم بر سر مين

فار  به دو دساته تقسايم کرد. ناسات؛ اختتف سار ميني ميان ايران و اعراب منطقه که بيشاتر ناشي ا       

ر منطقه در درا ای ارن نو دهم اساات؛ دوم؛ های ايراني دچگونگي برخورد اسااتعماری بريتانيا با ساار مين

ها ميان اباي، اختتفا  سر ميني اعراب با اعراب که دست آورد برخورد بريتانيا با سا مان سياسي سر مين

کشاامکش بر ساار جزاير سااه گانه ا  دسااته ناساات المداد   های جنوبي در آن دوران اساات.عربي کران

در دوم دسااامبر « فدراساايون امارا  عربي متحده»ک، گيری  . پس ا  شاا111: 2953شااودرمجتهد اده، مي

های عرب منطقه شااروی به ادعای مالکيت اين جزاير کرده ميتدی، اين کشااور با حمايت حکومت2352

 .است

 به عنوان نماینده سازه فرهنگی تمدنی سامی های عربستاندالیل رویارویی ایران با سیاست.2-5

تقااب، و رويارويي ايران و عربساااتان ساااعودی ماهيت ژئوپليتيکي دارد و اين تقاب، ا  پيشااارانه های  

ژئواساتراتژيکي، ژئوکالچری و ژاکونوميکي برخوردار است و در هم آميزی اين عوام، روابط دو کشور را  
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ه لحاظ ست. ببه سامتي ساوق داده است که نشاني ا  برون رفت سري  ا  و عيت کنوني در آن هويدا ني  

ژئو اساتراتژيکي دو کشاور در عرصه المروهای ن وذ در منافق پيرامون خود دارای راابت هسند. ا  منظر   

ژئوکالچری دو کشور به عنوان نمايندگان تمدن ايراني و عربي و همچنين سا ه شيعي و سني دارای راابت 

رتباآ با حو ه عر ه انرژی دو کشور های هرا  افکني مي باشاند و در نهايت در بعد ژئواکونوميکي در ا 

 به عنوان صادر کنندگان مواد خام با هم راابت دارند.

رابطه با  ی فلسطين واختتفا  تارياي ايران و عربساتان حول مسائلي نظير حج، مسئله عتوه بر اين، 

ربي آن، عی حج و فلسطين و سعي عربستان در برجسته کردن ماتصا  گردد. دو مسئلهغرب و... با  مي

ردد. در اين گالقرای شناخته شدن در جهان استم با  ميبه روايتي ناپيدا ا  راابت عربساتان با ايران حول ام 

های اساااتمي ها و دولتها، جنبشهای چشااامگيری برای پشاااتيباني ا  ملتراه، تهران و رياا  هزينه 

دو کشور است. اين دو کشور نمود عيني دو  ها و باورهای ميهبي ايناند که منشأ آن در ايدئولوژیپرداخته

 .گ تمان مت او  ا  استم هستند

ايران برخاساته ا  گ تمان شايعي و ايدئولوژی حکومتي امام خميني و عربستان متعلق به گ تمان استم   

کار وهابي است که محمد بن سعود و محمد بن عبدالوهاب مؤسس آن هستند. بدين ترتيب، تقاب، محافظه

های دو کشاااور تأثير های کاربردی ساااياساااتی ايادئولوژيکي به عرصاااه کشاااور در عرصاااه اين دو

  .12: 2936شجای, رگياردمي

افعي هم گيرد. در مقبطن و خاستگاه رويارويي ايران و عربستان ا  موا   ايدئولوژيکي آنان نشئت مي

قش ران، بهبود يافته است ن دايي جمهوری استمي ايکه روابط ايران و عربساتان، بر اساا  سياست تنش  

ايدئولوژی انقتب به عنوان يک عام، مؤثر در تدوين ساياسات خارجي و ترسيم روابط با کشورها به ن     

عوام، محيطي و ذهنيت نابگان تأثيرگيار کم شااده و بنابراين تنش و رويارويي دو کشااور نمود کمتری  

 .داشته است

ن ی امام خميني تکويستمي انقتب که بر اسا  انديشهدر واا  پس ا  انقتب اساتمي، ايدئولوژی ا 

های کتن راانون اساسي  و خرد جمهوری استمي نمود يافت و همين امر يافته بود در ساطوح ساياست  

برای  ای ا  عربستان گرديد.ای و فرامنطقهموجب تمايز و ت کيک ديدگاه جمهوری استمي به مسائ، منطقه
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ای هبر تشااکي، امت جهاني اسااتم، دفای ا  مساات ااع ين و حمايت ا  نه اات  نمونه تأکيد امام خميني 

باش و ن ي غرب و شرق اصولي بود که در تدوين سياست خارجي ايران و ترسيم روابط خارجي آ ادی

 ی اانونمورد توجه ارار داشات؛ اصاولي که در متن اانون اسااساي نيز برجساته است. چنانچه در مقدمه     

 :ي آمده استاساسي جمهوری استم

اانون اساسي با توجه به محتوای انقتب استمي ايران، که حرکتي برای پيرو ی تمامي مست ع ين بر »

کند. به ويژه در گسترش ی تداوم اين انقتب را در داخ، و خارج کشاور فراهم مي مساتکبرين بود،  مينه 

راه تشکي، امت واحد جهاني را هموار کوشد تا های اساتمي و مردمي مي المللي با ديگر جنبشروابط بين

 «.کند و استمرار مبار ه در نجا  مل، محروم و تحت ستم در تمامي جهان فراهم آيد

يابد همان اصاولي اسات که در سياست خارجي ايران و تعيين   هايي که در اين متن مصاداق مي مؤل ه

 .مبنا ارار گرفته است 2931تا  2963های  دايي در سالروابطش حداا، تا  مان سياست تنش

در مقاب،، عربستان سعودی نيز اصول و اهداف خاصي را در ترسيم سياست خارجي خود مد نظر دارد 

 :اند ا که عبار 

 رهبری سياسي جهان استم به ويژه کشورهای عربي؛ 

 های آنان در جهت مناف  خود؛وحد  جهان عرب و جلب حمايت 

 تبليغ ميهب وهابي و دعو  به آن؛ 

 گيری ا  انتشار و گسترش انقتب استمي و ح   و   موجود در منطقه؛جلو 

 111هاشم آبادی: رهای تندروی منطقه و جهان استممتعادل کردن پديده.  

شود که روابط دو کشور ا  ی دو کشاور ايران و عربستان، مشا  مي شاده با توجه به اهداف تعريف

وار شده است؛ آنچه که در دوران جن  نيز ادامه داشت و حتي ابتدای انقتب استمي بر تقاب، و راابت است

ای که در پيام امام، که به مناسااابت پييرش يافت. نکتها  ديادگاه امام خميني بايد پس ا  جن  نيز ادامه مي 

 .صادر شده است، نيز برجسته است 133ی اطعنامه

. کم بر جمهوری استمي و عربستان استای حای مطلوبي ا  تقاب، بين دو جريان انديشهاين پيام نمونه

ي که دو کشد تا گواهي باشد برای اختتفاتباشي ا  اين پيام، رويکرد عربستان سعودی به حج را به نقد مي
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اند؛ اين اختتف بدين گونه است که عربستان مراسم کشور در فص، حج در مواردی متعدد ا  سر گيرانده

داند و سياستش ي ساياساي و ماالف با اهداف استمي حج مي  برائت ا  مشارکين توساط حجاج را عمل  

لد رامام خميني، جبرائت حج نيستفرمايد حج بيکه امام ميممانعت يا تحديد آن است، در حالي که چنان

12،2953 :55 .  

ی وااعى بساايار  ا  احکام الهى را درک ترين درد جوام  اسااتمى اين اساات که هنو  فلساا هبزرگ»

و حج باا آن همه را  و عظمتى که دارد هنو  به صاااور  يک عباد  خشاااک و يک حرکت   اناد نکرده

ی ناآگاهان و يا تحليلگران مغر  و يا ثمر بااى مانده است... چيز  که تا به حال ا  ناحيهحاصا، و بي بي

 جمعى و يکی حج ترسايم شاده است اين است که حج يک عباد  دسته  خواران به عنوان فلسا ه جيره

سياحتى است. به حج چه که چگونه بايد  يست و چطور بايد مبار ه کرد و با چه کي يت در ااار  يارتيس 

، حج برائتتحرک و ايام، حج بيروح و بيدار  و کمونيسام ايستاد.... مسلماً حج بي مقاب، جهان سارمايه 

 «.وحد  و حجى که ا  آن هدم ک ر و شرک بر نيايد، حج نيستبي

بيروني  یتوان رويارويي ايدئولوژيک دو کشور را در عرصها  اين پيام بار ديگر مي در اسمت ديگری

های سياسي دو کشور به خصوص گيریای که برخاساته ا  ت ااد شديد ميان مو    درک کرد، رويارويي

ا در ری برخورد با اسرائي، است. در همين باره نيز امام، عربستان سعودی ی فلسطين و نحوهپيرامون مسئله

کشاد و بر مبنای اصا، حمايت ا  مست ع ين و مبار ه با   ی برخورد با اسارائي، به چالش مي رابطه با نحوه

 :گويداستکبار جهاني مي

دهند الحرمين به اسرائي، افمينان ميدانند اين درد را به کجا ببرند که آل ساعود و خادم مسالمانان نمى »

کنند. بريم. و برا  اثبا  حرف خود با ايران اط  رابطه مىکار نمىی خودمان را عليه شما به که ما اسالحه 

ها گرم و صميمى شود تا در کن رانس ی ساران کشاورها  اساتمى با صاهيونيست    وااعاً چقدر بايد رابطه

ی صور  و ظاهر  هم با اسرائي، ا  دستور کار آنان و جلسا  آنان خارج سران کشورها  استمى مبار ه

  . 32: 12،2953يني، جلد:رامام خمشود

افزون بر اين، ت ااو  در نوی نگااه دو کشاااور باه غرب نيز مااهيتي ايدئولوژيکي دارد. انقتب ايران     

مل، را در الهای حاکم بر نظام بينهای آن، جريانجويانه با غرب بود که فارغ ا  عل، و ريشهفرآيندی ستيزه
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توانست همچون عربستان غرب را جيب نمايد. اين امر نميکرد و بنابراين دو اطب غرب و شرق ن ي مي

 :در موا   امام خميني نيز مشهود است

رويم و نه  ير ی آمريکا ميها سر سا ش نداريم، نه تحت سلطهها و ادر ما با هيچ کدام ا  ابرادر »

  . 121-113: 21رامام خميني، جلد: «بار شوروی. ما مسلمانيم...

ای برای ن ي ذلت و جلوگيری ا  مداخت ، های اساتکباری را وسيله رابطه با دولت در واا  امام، اط 

دانست. بر همين اسا  امام خميني، در جايگاه رهبر انقتب استمي های آنان ميجوييها و چراولگریسلطه

 :دادايران، عربستان را به دلي، تعام، دوستانه با غرب مورد نکوهش ارار مي

ی شااما در گويم که همهها  منطقه، خصااوصاااً به عربسااتان و کويت، مى  حکومتها و به دولت»

آفريند شاريک جرم خواهيد بود... شااما افمينان داشته باشيد که در  ها و جناياتى که آمريکا مىماجراجويي

کنيد. ن ايد. خودتان و کشاور و مردم استمى را در برابر آمريکا اين ادر ذلي، و ناتوان اين برگ جديد با نده

  . 31-33: 21:رامام خميني، جلد «اگر دين نداريد، الاا، آ اده باشيد...

داند که ی جمهوری اسااتمي را بر اسااا  اصاا، تداوم انقتب امری پيوسااته مي همچنين امام مبار ه

ام، ن پي، در اي«تا مبار ه هست ما هستيم»کند. تأکيد وی بر گسستي در آن ايجاد نمي 133ی پييرش اطعنامه

 های انقتبي در آينده را نيز بر اسا  تدوينگواه اين مطلب اسات. عتوه بر اين، پيام مزبور تداوم سياست 

 :دهديک برنامه نويد مي

 ريز  کنيم. ما بايد در ارتباآ با مردم جهانما بايد برا  پيشبرد اهداف و مناف  ملت محروم ايران برنامه»

انان و حمايت ا  مبار ان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود و رسايدگى به مشاکت  و مساائ، مسلم   

  . 32: 21 :رامام خميني، جلد«تتش نماييم و اين را بايد ا  اصول سياست خارجى خود بدانيم

گردد بطن و خاستگاه رويارويي ايران و عربستان ا  موا   ايدئولوژيکي بنابر شواهد فوق، مشا  مي

ری  دايي جمهوافعي هم که روابط ايران و عربساتان، بر اساا  سياست تنش  گيرد. در مقآنان نشائت مي 

اسااتمي ايران، بهبود يافته اساات نقش ايدئولوژی انقتب به عنوان يک عام، مؤثر در تدوين سااياساات   

خارجي و ترساايم روابط با کشااورها به ن   عوام، محيطي و ذهنيت نابگان تأثيرگيار کم شااده و بنابراين 

 .ويي دو کشور نمود کمتری داشته استتنش و رويار
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 های عربستان با آمریکاهمخوانی

بدي، ها به با يگر من علي تکند تا سعودیپيرو ميان آمريکا و عربستان ايجاب ميااااماهيت روابط حامي

رود. بر اين اسا ، پس ا  انقتب ايران و گير ی ادر  حامي خود پيش ميشدهی ترسيمشود که بر نقشه

عقيدتي و ايدئولوژی ايران در منطقه سعي کرد تا ااااهای گوناگون، آمريکا نگران ا  ن ود سياسيیتراژا  اس

 .  به کار گيرد1111ا2339عربستان را در استراتژی مهار انقتب ايران ر

ک کند، عربستان روابطي نزديهر چه ايران در سياست خارجي خود ا  استراتژی اتکا به خود پيروی مي

ساويي اين کشاور را با غرب در پي داشاته است.    پيماني و همهايي آتشاين با غرب دارد که هم اشاقه و مع

بهترين مصااداق اين امر، اادام ريا  در تنبيه کشااورهايي اساات که ا  يورش عراق به کويت اسااتقبال    

 يني و خصومتو يا موا ا  عربستان در ابال انقتب ايران که همراه با بدب  . 235-236: 2931بويد،رکردند

 .غرب بود

ی کند تا عربسااتان به با يگر من علي تبدي، شااود که بر نقشااه پيرو ايجاب ميااااماهيت روابط حامي

 هاییرود. بر اين اسا ، پس ا  انقتب ايران و گير ا  استراژی ادر  حامي خود پيش ميشاده ترسايم 

 ی ايران در منطقه سعي کرد تا عربستان را درعقيدتي و ايدئولوژااااگوناگون، آمريکا نگران ا  ن ود ساياسي 

  به کار گيرد. عربستان نيز ا  همان ابتدای انقتب ايران، همسو با 1111ا2339استراتژی مهار انقتب ايران ر

های آمريکا، به حمايت ا  عراق در جن  تحميلي و اادام به جن  تبليغاتي  ااد ايران پرداخت. سااياساات

اعتمادی عليه جمهوری اساتمي  ای ايران به ايجاد جو بيی هساته با مانور بر مسائله حتي در اين اواخر نيز 

 .ايران ادامه داد

آمريکا نيز در مقاب، ااداما  اين چنيني عربسااتان و همچنين تأمين ن ت ا  اين کشااور همواره امنيت   

ی در جريان فکر عربستان را ت مين کرده است. وجود اين ت کر باعث شده است، به رغم حاکم شدن هر

آمريکاا، اين کشاااور ا  فرح مساااائا، اختتف برانگيز در رابطاه با عربساااتان به منظور تأمين ن ت خود    

کند با هر عنصری در آمريکا هماواني داشته باشد تا امنيت خود پوشي کند و عربستان نيز تتش ميچشام 

پيوند، بحران را با يکديگر پشاات ساار   را تأمين نمايد. در مواا  بحراني نيز دو کشااور با درک اهميت اين

  .212-211: 2933رخادمي، اندگيرانده
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به همين دلي،، موا   عربستان در ابال مسائ، و حواد  ا  بدو آغا  اين روابط به جز مقط  کوتاه پس 

 ،القرايي جهان اسااتمی اما  يا دهم ساارتامبر مسااتق، نبوده اساات. اين امر برای عربسااتان آن هم، با داعيه 

نمايد. های مشروعيت آن را سست ميکند و پايهت ادی ناهمگون ا  تقاب، سطوح نظری و عملي فراهم مي

ه نمود ای کشدهعربساتان، در پرتوی چنين دوگانگي و ت اادی، ميان وفاداری به آمريکا و اسااتما سياسي  

با  خصوص آمريکا ايجاد کردی دوستانه با غرب و به سارتامبر برای مدتي وا ه در رابطه  22آتشاين آن در  

روند و هر يک خاندان دو نوی فشااار داخلي و خارجي مواجه اساات که منعکس و متنافر ا  هم پيش مي 

در اين دو گانگي، ديگر آمريکا مستقيم و ا  نزديک به اي ای نقش .برندساعودی را به سامت و ساويي مي   

در ميان است که به صور  غيربرجسته  پردا د، بلکه پای غرب در چهارچوب يک تمدن و يک کليتنمي

ار نواتر ا  اين خواهان است. فشکننده، باعث تأثير اسات و عربساتان را هم  و تدريجي امّا اسااساي و تعيين  

ر تکه تحت تأثير رويدادهای پيراموني خود بالنده  .123: 2931بر گر، ردروني نيز فشاار افکار عمومي است 

خواند. در چنين تنگنای تنااض آلود اهماواني با غرب ميشاااده اسااات و اين کشاااور را باه ساااوی نا  

های امنيتي عربسااتان باشااد. حمايت يک تواند پاساااگوی چالشپيرو نمياااای حاميايدئولوژيکي، رابطه

ی ااب، اعتمادی ناواهد بود؛ چنانچه در مورد محمدر ا شاهِ ادر  بزرگ در برابر خأل مشروعيتي نساه

  .2932،انرنادريجز سقوفي تلخ برای يک مستبد و مرگ در انزوا را به ارمغان بياوردای ايران نتوانست ثمره

 :گیری نتیجهتحلیل و .6

کشااورهای جنوب غربي آساايا عليرغم شااکافها موجود، دارای ساااختاريهای درهم رفته و تعامت    

يکي هر المروهای ژئوپليتای هساااتند. اين مقاله با در نظر گرفتن عام، فرهنگي و تمدني، ای پيچيدهمنطقاه 

يک ا  کشااورهای منطقه را مورد تحلي، ارار داد. نتايج اين پژوهش نشااان مي دهد که سااه المرو تمدني  

ساامي، ايراني و توراني را به عنوان تمدنهای رايب که در فول تاريخ رابطه تعاملي نيز با يکديگر داشته اند  

موجود هويت و شااااکله خود را در تعام، و کنش بين ا  يکاديگر ت کيک کرد. يعني هر يک ا  تمدنهای  

تکميلي تمدني بين اين واحدهای تمدني حاکم اند. يعني خصااالت و ويژگي همتمدني اوام و پايدار کرده

 بوده است. اين سه منطقه تمدني در حو ه تحت سيطره خود ا  وحد  تمدني برخوردار هستند. 
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تمدن با ادر  درجه يک ايران و پس ا  آن افغانسااتان و تمدن ايراني، ساااختار دو سااطحي دارد. اين 

 تاجيکستان در منطقه جغرافيايي فت  ايران استقرار دارد. 

تمدن سامي ا  ساختار سه سطحي برخوردار است. تمدن سامي با ادر  درجه يک عربستان و پس ا  

 ي است.آن ديگر کشورهای عربي شبه جزيره عربستان و منطقه شمالي دارای کنش تمدن

ترکيه، بين  2سااختار درون منطقه ای تمدن توراني ساه ساطحي اساات. تمدن توراني با ادر  درجه    

کشاااورهاای مادعي اين تمادن دارای کنش درون تمادني و در مواجهه با تمدنهای همجوار دارای کنش     

 فراتمدني است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 نينايراني و همچ -در فول تاريخ، تمدن توراني و ساامي ا  سطف تنش کمتری نسبت به تمدن سامي 

برخوردار بوده است. در واا ، تمدن ايراني منطقه حائ، دو تمدن سامي و توراني بوده ايراني  -تمدن توراني

مي شااده است.  راراراسات و تنها در دوره های جهانگشاايي های دو تمدن فوق ارتباآ تمدني بين آنها ب  

اني، آنها را به سوی شک، ساامي و تور  یتمدن هاخصايصاه های درون منطقه ای در ارتباآ با هر يک ا    

ن شک، ارتباآ با تمدن ايراني چنين روندی تا کنوگيری منافق ژئوپليتيکي تمدني سوق داده است. ليکن در 

 .نگرفته است

 
 ترکيه

 عربستان ايران

 هندو عراق پاکستان

 گرجستان
 ارمنستان

 اسرائي،

 کشورهای مدعي تمدن رايب

 کشورها با تمدن ترکيبي

 مسيحيت کشورهای با تمدن تک



 15                          ...فرهنگي های المرو و انساني های سا ه روابط الگوی                 سال اول          

 

ا  اينرو صحنه منا عه و يا راابت  .کشاورهای پاکساتان و عراق که ا  نظر تمدني، ماهيتي تل يقي دارند  

 دني در دو کشور مزبور در االب  بان و فرهن  بين تمدني وجود دارد. گيرند. ار شهای تمتمدني ارار مي

مند اساات که شااام، مواعيت  تمدن ايراني امرو  ا  يک و ااعيت ويژه بهرهوااعيت اين اساات که 

ژئواساتراتژيکي و مناب  عظيم آن مي باشد. ولي بايد توجه داشت که اين تمدن امرو  با چالشهای روبه رو  

 -که  مينه  ااعف بيش ا  پيش آن را فراهم کرده اساات. تمام سااا ه های انساااني  مي باشااد چالش های

فرهنگي افراف ايران دارای عمق اساتراتژيکي خاص خود بوده و تنها تمدن ايراني است که بدون پشتوانه  

تمدني فقط به خود اتکا کرده اساات، تمدن سااامي در جنوب پشااتوانه شااورای همکاری خليج فار  و  

را دارد، تمدن توراني به سااارکردگي ترکيه اتحاديه اروپا و آمريکا را در کنار خود مي بيند و اتحااديه عرب  

  ا فرح مشااارکت برای صاالف ناتودر  همکاری آنتمدن اسااتوی نيز با توجه به ادر  موثر روساايه و 

اتحاديه  انتمدن شاابه ااره با ادر  سااطف اول خود يعني هندوساات مواعيتي برتر ا  تمدن ايراني ارار دارد.

جنوب آسيا و حمايتهای اياال  متحده را دارد و در نهايت تمدن چيني با توجه به يکه تا ی چين در شرق 

و همچنين اتحاد اساتراتژيک با روسايه ا  توان استراتژيکي  يادی برخوردار    ع اويت در شاانگهای   دور

وهای فرهنگي در عرب آسيا را مي در پايان الگوی ف ايي حاکم بر روابط سا ه های انساني و المر اسات. 

 توان در االب نقشه  ير به نمايش گياشت.
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