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 چکیده

نام منطقه بزرگي در اطراف دریای مدیترانه است. این حوضه شامل دریاای مدیتراناه و  حوضة مدیترانه

تارین بشاش ساحل جنوب اروپا، شمال آفریقا و شرق مدیتراناه اسات. مها  ای نزدیک بهقارّهمناطق 

است. این حاوهه « شرق مدیترانه»خاورميانه نيز واقع شده است،  که در کمربند شکنندة حوضة مدیترانه

کانون رقابت سه قدرت ایران، ترکيه و عربستان است. ایران اه همان آغاه پياروهی انقلااب اسالامي بار 

های نفوذی ایران است. سه کشور سوریه، لبنان و شرق مدیترانه متمرکز شده و این منطقه یکي اه کانون

هسته اصلي ژئوپليتيکي ایران در شرق مدیتراناه هساتند. در ایان پاژوهش کاه روش فلسطين اشغالي 

آوری اطلاعات اه منابع مکتوب و اینترنت استفاده شده، در تحقيق، توصيفي ا تحليلي بوده و برای جمع

ثيری بر قلمروساهی ژئوپليتيکي ایران در جنوب غرب آسايا که شرق مدیترانه چه تأ سؤالاین  پاسخ به

مهمي در قلمروساهی ایران در جنوب غارب  ژئوپليتيکي توان گفت که شرق مدیترانه جایگاهد؟ ميدار

های این پژوهش حاکي اه آن است که موقعيت شارق یافته رهبری آن بر جهان اسلام دارد. آسيا و نهایتاً

های شيعه در ليتالطارق و سوئز، وجود اقهای جبلدیترانه، نزدیکي به تنگهمدیترانه در ساحل دریای م

مکمال  ای و جهااني،هاای منطقاهسوریه و لبنان، تنها کشورهای نزدیک به ایاران در اتشااذ سياسات

و  ژئوپليتيکي ایران در تسلط بر بشش مرکزی جهان اسلام، مسير انتقال انرژی ایاران و عاراق باه اروپاا

ای ایران را در ي هستند که سياست منطقهایران در مقابله با اسرائيل عوامل ژئوپليتيکي مهم زیرخاک نهایتاً

توان گفت که قلمروساهی ژئوپليتيکي ایران در شرق مدیترانه، بنابراین مي ؛کنندشرق مدیترانه توجيه مي

 مين منافع ملي ایران است.گرایانه و در راستای تأامری واقع

 ي.و منافع ملّ ، قلمروساهی ژئوپليتيکيایرانشرق مدیترانه،  :های کلیدیواژه
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 مهمقدّ. 1

تارین های ژئواستراتژیک هساتند. مها حوهه ،بالاترین سطح« مراتب فضائي ساختار جهانيسلسله»در 

آن است. در « ایقارّهعد بُ»یا « عد دریایيبُ»گيری آن توسط شرایط شکل عامل متمایزکنندة یک حوهه، درجة

، )روسايه  یبارّ ،ژئواستراتژی گانةهای سهحوهه این اند.ژئواستراتژیک تکامل یافته جهان کنوني سه حوهة

  .Cohen,2008:85)هستند )آسيای شرقي  بحری-یبرّ و محور آتلانتيک و پاسيفيک تجارت )حوهة بحری

 ةحاوهتارین مها . گانه متشکل اه مناطق ژئوپليتيکي و کشورهای مشتلفي هستندهای سههاه حوه هرکدام

ه در بحری است که متشکل اه مناطق ژئوپليتيکي پنجگانه و کشورهایي است کا ةحوهژئواستراتژی جهان، 

های بعد اه جنگ یکي اه این مناطق جغرافيایي که سال . cohen,2007:22) است اوراسيا واقع شده حاشية

هاای بعاد اه و به سال یا همان شرق مدیترانه است «لوانت» منطقةدوم جهاني کانون تحولات جهاني بوده، 

کاه مياان  ایبنادیبا فروپاشي عثمااني در تقساي  چراکه؛ گردديبرماني و فروپاشي عثماني ل جهجنگ اوّ

اصاطلا  لوانات  ریشاةسه  فرانسه شاد.  )سوریه و لبنان  لوانت انگليس و فرانسه صورت گرفت، منطقة

لوانات را متارادف  اسات. ماردم اروپاای غرباي، منطقاة «محال طلاوخ خورشايد»و به معنای فرانسوی 

ریه، لبناان، دانستند که کشورهای کنوني ترکيه، یونان، سوبا سواحل شرق مدیترانه مي جواره های سرهمين

تلویحي بار  طوربه گردیدهای شرقي اطلاق ميگيرد. این نام غربي که بر سرهمينبرمياردن و فلسطين را در

 که ادوارد گيبون مدیتراناةيحيت نيز دلالت داشت. چناننوعي دیالوگ ميان شرق و غرب و البته اسلام و مس

 اسااتدانساات کااه اه دیرباااه درگياار مناهعااات فرهنگااي و جهاااني بااوده شاارقي را ساااحلي مااي

(Fazlinezhad,2014:10.  قرار گارفتن  ةواسطبهجغرافيایي در سيست  ژئوپليتيک جهاني  جایگاه این منطقة

هاای مها  و )آسيا، اروپا و آفریقا ، مجاورت با مدیترانه و نزدیکي به تنگاهگانه های سهقارّهدر محل تلاقي 

هاای ها سبب شده است تا قادرتاین ویژگي  .Farzandi,2012:22) استالطارق المللي سوئز و جبلبين

ه و... ا بریتانيا، فرانسه، آمریکا، آلماانهای جهاني همچون به آن غافل نشوند. قدرت توجّهجهاني اه نگاه و 

ژئوپليتيکي دارای منافع اقتصادی و سياسي بوده و تمام تحولاات آن را  کشورهایي هستند که در این منطقة

ساوریه،  در شارق مدیتراناه های جهانياین قدرت فعّاليّت کنند. کانون عمدةبزرگ رصد مي واه کوچک 

هده تبدیل ک پای ثابت این کشور بحراناین کشورها به ی ،. با وقوخ بحران در سوریههستند و اسرائيل لبنان

 .شدند
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ای در این بشش اه های منطقهرقابت ژئوپليتيکي ميان قدرت دیگر لةهای جهاني، مسأگذشته اه قدرت

ای اسات کاه دارای نگااه هاای منطقاهجمهوری اسلامي ایران یکي اه این قدرتاست.  جنوب غرب آسيا

ت آن را در راستای منافع ملي ثيرگذاری بر تحولااین منطقه و تأانه است و حضور در ای به شرق مدیترویژه

فاار  خليج ایران در منطقة ژئوپليتيکي نفوذ  .Pishgahifard & Rahmani,2011:80) کندقلمداد ميخود 

 تاری دارد و آنهادف مها  ایاران چراکاهکس پوشيده نيست، اما این برای ایاران کاافي نيسات؛ بر هيچ

شارق  شود ایان اسات کاهاینجا مطر  مي که سؤاليجنوب غرب آسيا است.  در قلمروساهی ژئوپليتيکي

 که توان گفتدر پاسخ ميغرب آسيا دارد؟ جنوب ژئوپليتيکي ایران در  قلمروساهیثيری بر مدیترانه چه تأ

رهبری آن بار  جنوب غرب آسيا و نهایتاً درژئوپليتيکي ایران  ساهیقلمروجایگاه مهمي در  ،شرق مدیترانه

آن اه جمله  اینگاه استراتژیک جمهوری اسلامي ایران به شرق مدیترانه برای رقبای منطقه. داردجهان اسلام 

جهاان  و به دنبال سلطه بر جنوب غرب آسايا و نهایتااً عربستان و ترکيه که در رقابت ایدئولوژیک با ایران

عوامال  شناساایي ،هدف اه این پاژوهش کنند.تردید به آن نگاه مي خوشایند نبوده و با دیدة اسلام هستند،

 شرق مدیتراناهبنابراین حضور پایدار ایران در  ؛است در این نقطه اه جهان ایران ثر بر حضورژئوپليتيکي مؤ

عربستان و ترکيه داشاته باشاد، ضارورت ایان کاار  آن باهای ژئوپليتيکي تواند بر رقابتثيراتي که ميو تأ

 رساند.پژوهشي را مي

 چهارچوب نظری. 2

نفاوذ و  وامع مربوطاه کاه در حاوهةو ج هاانسانقلمرو ژئوپليتيکي عبارت است اه فضای جغرافيایي، 

تکنولوژیکي و ثيرگذاری یک یا چند متغيير سياسي، فرهنگي، اقتصادی، اجتماعي، نظامي، امنيتي، تجاری، تأ

ای جغرافياایي هاا و فضااهکشورها، سرهمين ،ای کشور یا باهیگر قدرتمند قرار دارد. به تعبيری دیگررسانه

  مفااهي .شاودآن نامياده ماي« قلمرو ژئوپليتيکي»نفوذ کشور مرکز )قطب  قرار دارد  پيراموني که در حوهة

قلمروسااهی  در پروسة و مرهها ردنظر باهیگرانهای موتها و مزیّارهشيراموني، کانون مرکزی، فضاهای پ

 اجتماعي هستند یيگرابرساخت تهریک اه مفاهي  یاد شده، دارای ماهيّ ي دارند.خاصّ اهمّيّت ژئوپليتيکي

آیاد. هار قلمارو دستيابي به قلمرو ژئاوپليتيکي باه وجاود مي منظوربهای های باهیگران منطقهو اه رقابت

ژئوپليتيکي دارای یک نقطه یا کانون مرکزی است. نقطه یا کانون مرکزی همان کشور قدرتمند منطقه است 

 کنادخاود را بار آن فضاا یاا قلمارو تحميال ماي ری قلمرو را بار عهاده دارد و ارادةکه مدیریت و رهب

(Collins,2000 .  پيراموني تا حد بسيار هیادی بساتگي باه و تأثيرگذاری کانون مرکزی بر حوهةنفوذ ميزان 
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باه ایان معناا هار اناداهه رقباا قاوی باشاند، رقابات  .باهیگران رقيب و ميزان نفوذ و تأثيرگذاری آنها دارد

ها برای رسيدن تهر دليلي که داشته باشد قدر هااین رقابت اما ؛بردار خواهد بودبر و هزینهژئوپليتيکي همان

 پذیرند.ریسک آن را مي ،به آن و به چالش کشاندن رقيب

مرکز یا  ي  نيز شامل تعدادی کشور یا جامعة تابع بوده که اه ارادةنفوذ )فضاهای پيرامون قلمرو و حوهة

ها اه رقابت در این فضاها، افزایش قدرت است تا با اساتفاده هدف قدرت. ندثرهای آن متأارهشو  باهیگر

های نسبي تو اثرگذاری خود را گسترش دهند. آنان در این گيرودار تلاش دارند تا بر مزیّ حوهة نفوذاه آن 

خود،  یهاو استعدادها و در واقع داشته هاتوانخود تأکيد کنند، استعدادهای خود را بکاوند و اه طریق این 

بر دیگران ویژگي عماده  ي نفوذتوانای»که در سطح داخلي  طورهمانعملکرد خود را افزایش دهند.  حيطة

کشورها و جوامع  آفریني و اثرگذاری یک کشور بر دیگر  امکان نقشالمللي ه، در سطح بين«قدرت است

تاوان برای نمونه مي آید.ب ميهای وجود قدرت به حساوسيع و عميق اه نشانه حوهة نفوذمندی اه و بهره

 یاگوناهبهبه ساختار ژئوپليتيکي نظام دو قطبي در دوران جنگ سرد اشاره کرد که فضای جغرافيایي جهان 

های شوروی و آمریکا تعادادی کشاور تاابع در قلمارو خاود بندی شده بود که هریک اه ابرقدرتتقسي 

  .Hafeznia,2011:115) بود ریف شدهداشتند و مرههای ژئوپليتيکي آنها نيز تع

-کند و باعث شاکلهای موردنظر باهیگران که در فضاهای جغرافيایي انتشار پيدا ميتها و مزیّارهش

العاده هیادی برخوردار اسات و خ و گستردگي فوقشود اه تنوّگيری قلمروها و مرههای ژئوپليتيکي آنها مي

ای، عقيدتي، ایدئولوژیکي، فرهنگي، اقتصادی، نظامي، رساانههای سياسي، اجتماعي، تمام حوهه رندهيدربرگ

ارچوب های فاوق ها  در چاشود. ارهشمي مي، آموهشي، خدماتي، تجاری و ...فني و تکنولوژیکي، عل

و  نشاادهفیتعرهااای غيررساامي و و هاا  در قالااب الگوهااا و روش شاادهفیتعرمناساابات رساامي و 

یابد. لاذا غيرقانوني توسط صاحبان و باهیگران مربوطه در تمام فضاهای جغرافيایي انتشار مي گریديعبارتبه

اد جماعاات انسااني تر و تعددر این شرایط هر باهیگر جغرافيایي در تلاش است تا قلمرو جغرافيایي وسيع

-ا وادار به عقابب خود رو کشورهای رقي های موردنظر خود قرار دهدثير و نفوذ ارهشبيشتر را تحت تأ

 . باه تعبياری دیگار هرکادام اه بااهیگران Dodds,2000و اه صحنه ماوردنظر بيارون براناد ) نشيني کند

جغرافيایي سعي دارد تا بر قلمرو ژئوپليتيکي و مرههای ژئوپليتيکي خود افزوده و در مقابل اه ميزان قلمارو 

ي بکاهد. نمونه باره چنين وضعي اماروهه در ای و جهانو مرههای ژئوپليتيکي رقبای خود در مقيا  منطقه

هاای رسامي و ای انعکاا  فضاائي رقاباتشود. چنين پروسهدیده مي وفوربهای مقيا  جهاني و منطقه
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هاای غيردولتاي، هاا و یاا سااهمانهاا و حکوماتغيررسمي، پيدا و پنهان باهیگران مشتلف اع  اه دولت

المللاي، مکاتاب هاای باينلان سياسي، رهبران دیني، ساهماناهای تجاری و اقتصادی، نشبگان و فعّشرکت

 .استهای خبری و... فکری، رسانه

هاای نفاوذ کشاور متروپال. نهایي قلمرو ژئاوپليتيکي و حاوهه حدودمره ژئوپليتيکي عبارت است اه 

به عباارتي فرامارهی هساتند.  و نوردنديدرممرههای جغرافيای سياسي کشورها را قلمروهای ژئوپليتيکي، 

یابد. این انتشاار ها  ماورای مرههای آنها انتشار مي ،های کشورها در فضاهای جغرافيایيتها و مزیّارهش

الملل جانبه، روابط بينتعاملات همه گيرد. با توسعةغيررسمي صورت مي صورتبهمي و ه  رس صورتبه

 سرعتبه حوهة نفوذ ای جدید، قلمروهای ژئوپليتيکي ورسانهلاعات و ابزارهای و نيز توسعه تکنولوژی اطّ

رویاي و رویي در فضا هستند. پسرویي و پيشدچار پس يدرپيپمرههای ژئوپليتيکي اما  ؛گيرندشکل مي

ها در فضاای جغرافياایي های توليد و انتشار ارهشرویي آنها تابعي اه الگوی رقابت باهیگران و کانونپيش

ميزان انقباا   کنندةن. قدرت و رقابت تعيياستیگران ها نيز تابعي اه مناسبات قدرت بين باه. رقابتاست

باه  توجّه. با استرویي مرههای ژئوپليتيکي رویي و پيشو انبساط فضائي قلمروهای ژئوپليتيکي و نيز پس

در تکاپوی توليد،  دائماًاینکه الگوهای رقابت و مناسبات قدرت اه پویایي برخوردارند و به عبارتي باهیگران 

ر ن رقابت آنها متغيّاتمرکز و افزایش قدرت بوده و اه این لحاظ اه موقعيت متحول دائمي برخوردارند و توا

ترسي  نقشاة ژئاوپليتيکي جهاان، برخلااف  و ندههای ژئوپليتيکي ناپایدار هستبنابراین قلمروها و مر ؛است

 هیرا مرههاای ژئاوپليتيکي دینامياک و پویاا هساتندياسي جهان کاری بسيار دشوار است؛ جغرافيا س نقشة

(Cohen,1991.  

 روش تحقیق. 3

ای نيز اه روش کتابشانه هاداده آوریجمعبرای . تحليلي است-توصيفي روش تحقيق ،در این پژوهش 

اساناد و مادارک، بررساي کتب داخلي و خارجي،  مراجعه بهو اینترنتي استفاده شده است. در این روش، 

 قرار گرفته است. توجّهمورد های اینترنتي سایتاستفاده اه نشریات و مقالات و 

 شناسیمحیط

واقاع شاده ای واقع در بشش شرقي دریای مدیترانه اسات کاه در خاورمياناه شرق مدیترانه نام منطقه

لبناان و  ه است. سه کشور ساوریه،مربوط به این حوه خاورميانه بششي اه تحولات منطقه اکنونه . است

ترین کشورهای شرق مدیتراناه هساتند. باه اه مه  )اسرائيل و منطقه خودگردان فلسطين  فلسطين اشغالي
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ليتيکي ایران را در شارق مدیتراناه ژئوپهستة  ياشغال نيفلسطسوریه، لبنان و  سه کشور ،معنای واقعي کلمه

  . 8 جدول شمارة) دهندتشکيل مي
 

 (Authors)کشورهای واقع در شرق مدیترانه. 1جدول 
 نظام حکومتی جمعیت  مساحت نام کشور ردیف

 جمهوری نيمه ریاستي 69222222 810812 سوریه    8

 نظام پارلماني 0622222 82206 لبنان 6

 اشغاليفلسطين  9
 جمهوری پارلماني 1272222 62722 اسرائيل

 جمهوری 2922222 2662 منطقه خودگردان فلسطين

 

 
 (Authors)شرق مدیترانه و قلمروسازی ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران .1نقشۀ 

 

 های پژوهشیافته و بحث. 4

رشاد  حال دراختلاف اعراب با اسرائيل و تقابل ممالک ، رقابت شرق با غرب گاهجلوهیترانه دریای مد

های مه  دریای مدیترانه، شرق مدیترانه است. شرق مدیتراناه و صنعتي دو سوی دریا است. یکي اه بشش

 ژئواساتراتژیک ةحاوهاین  است. حوضة مدیترانهيتيکي و ژئواستراتژیکي جهان و ژئوپلیکي اه مناطق مه  

که به کانون رقابت اعراب و اسرائيل تبدیل شاده  قد  شریف فلسطين و لةعواملي همچون مسأ واسطةبه

وجاود  نهایتااًو  اه خاک فلسطين را غصاب کارده اسات درصد 70 بربالغکه  وجود رژی  اسرائيل است،

باه کاانون  ،کننادبااهی ماي ایي و منطقهو نقشي که آنان در مقيا  ملّ در سوریه و لبنان های شيعهاقليت
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ای در سه کشوری که باه دنباال برتاری منطقاه ، عربستان و ترکيه تبدیل شده است.رقابت سه کشور ایران

ه برای سه جود جایگاه ژئوپليتيکي که این حوهرهبری بر جهان اسلام هستند. با و جنوب غرب آسيا و نهایتاً

ه، بنا به دلایل ژئوپليتيکي که در این حوهایران برای قلمروساهی در  کشور دارد، اما تلاش جمهوری اسلامي

برای ایران باه حادی  شرق مدیترانهجایگاه ژئوپليتيکي بيشتر اه دیگر رقبا است.  مراتببهادامه خواهد آمد، 

 اسات کاردهای ایاران را باه خاود معطاوف سه دهه بشش عظيمي اه سياست منطقه بربالغمه  است که 

(Nosrati,2012:86.  

در جناوب  ایرانژئوپليتيکي  قلمروساهیآن بر  ثيرتأشرق مدیترانه و  ژئواستراتژیک جایگاهدر ارتباط با 

-منطقاهمهمي در سياست  ژئواستراتژیکي باید گفت که این منطقه بنا به دلایل هیر دارای جایگاه غرب آسيا

 . 8)نمودار شماره ایران است  ای
 

 
  (Authors)بر حضور ایران در شرق مدیترانه مؤثرعوامل  .1نمودار 
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 عوامل مؤثر بر حضور ایران در شرق مدیترانه. 5

 دریای جهان تریننظامی عنوانبهای مدیترانه در ساحل دری شدنواقع. 1. 5

ترین دریاای داخلاي دنياا اسات کاه در ، بزرگهمين واقع شده است مدیترانه که در وسط کرة دریای

آفریقا واقع شده و حدود شانزده کشور آسيایي، اروپایي و آفریقایي در سااحل ایان حدفاصل آسيا، اروپا و 

و توان به کشورهای واقع در شرق این دریاا همچاون ساوریه، لبناان که در این ميان مي انددریا قرار گرفته

کانون  ،در طي دو جنگ جهانياین دریا خودگردان فلسطين  اشاره کرد.  فلسطين اشغالي )اسرائيل و منطقة

توانست رقبا را به چاالش بکشاد. ای بوده و تسلط بر آن ميهای جهاني و منطقهاصلي رقابت ميان قدرت

ژئواستراتژیکي آن را دو چندان کرده  اهمّيّتشود، ترین دریای جهان محسوب مياین دریا که اکنون نظامي

در  نماایش قادرتای برای ابراه قدرت خود اقدام به های جهاني و منطقهبنابراین بسياری اه قدرت؛ است

نيروی دریایي ایران نيز بعد اه بهار عربي موفق به انجام آن شد و با عباور اه کاناال  کنند.ميی مدیترانه دریا

 و جهااني ایهاای برتار منطقاهدریایي خود را باه ر  قادرت قدرتسوئز و حضور در دریای مدیترانه، 

و  دیاده وضو بهرا  ایران ایمنطقه نفوذروسيه و آمریکا کشيد تا همگان  عربستان، ،همچون ترکيه، اسرائيل

  .Manif,2015:86) ت بشناسندای به رسميّقدرت نظامي ایران را در مقيا  منطقه

های سياسي یا نظامي جهت حال فعّاليّتبرای پشتيباني اه سياست خارجي کشور، بدون آنکه نياهی به 

 ابتدایکافي است در ری دیپلماتيک استفاده کرد. متغيّ عنوانبهاه نيروی دریایي  است که بهترها باشد، بحران

حضاور خاود باعاث  نوباةبهای استقرار یابند. استقرار این نيروهاا بحران، نيروهای دریایي در منطقه شروخ

حضاور ناوهاای خاودی در . ها اه طرف کشور دارای قدرت برتر دریایي اساتو تحميل خواسته نظامي

ت آن تواند ایان ایاده را باه ملّااست و مي پرچ صاحببيانگر قدرت دریایي کشور  ،کشورهای خارجي

کشور القا نماید که چنين قدرتي وجود دارد. در این حالت هايچ تهدیاد نظاامي وجاود نادارد و ناوهاای 

اساي در هماان صالح و باه سي ل ارادةبرای تحمينمایند. سفيران کشور خود عمل مي عنوانبهحضور یافته 

 عنوانباهکشورها اه نيروی دریایي خود  اکثرجنگ،  های آمادةالمللي و وضعيتشدن روابط بينهنگام تيره

کاه  کنندستفاده ميتر است، اای برای اعمال فشار به کشور متشاص  که اه نظر قدرت دریایي ضعيفوسيله

 ناوچاة توپاداردیپلماسي   .Tahani & Danatousi,2009) گویندمي« توپدار ناوچةدیپلماسي »به این عمل 

گيری اهداف المللي به پيسياست بين شود در صحنةمي« نمایش قدرت»ر به های اخير اه آن تعبيکه در سال

 ناوچاة توپادار شکار قدرت نظاامي هماراه اسات. پدیادةگردد که با نمایش آسياست خارجي اطلاق مي
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کاربرد یا تهدید محدود توسط نيروی دریایي )کاربرد غيرجنگي  توسط یک کشور است تا ضمن  عنوانبه

جي را در برابر ملال خاار الملليتضمين منافع اه ضرر و هیان جلوگيری به عمل آورد و یا یک دعوای بين

  .James Cable,1994) فضائي آنها به پيش ببرد در داخل خاک آنها و یا در حوهة

تواناد ساه ميو  ای برای ایران برخوردار استویژه اهمّيّتاه  سواحل مدیترانهدر  دریایي داشتن پایگاه

له باعث خواهاد شاد تاا ایاران باه دریاای مدیتراناه سأل اینکه این مپيامد مثبت برای ایران داشته باشد: اوّ

شاود و ساومين و اروپا تقویات مايدسترسي پيدا کند. دوم اینکه حضور نظامي ایران در نزدیکي سواحل 

کماک  سوریه، لبنان و فلساطين اشاغاليدر  ایران پيمانانه به آن است که  فاقترین پيامد مثبت این اتّمه 

 ونقالحمل  باه منظّ طوربهخواهد کرد. ایجاد پایگاه دریایي در سوریه به ایران این امکان را خواهد داد که 

دیگار باه ارساال کااروان هميناي یاا  آنکاهبادون  ،بپارداهد اللهحزبهای دیگر به کمک ةو ارائ زاتيتجه

واشنگتن رنج  ةکنندهای فلجبرای تهران که اه تحری  .هوایي اه طریق عراق و ترکيه وابسته باشد ونقلحمل

-اقتصاد منطقهران آرهوی ایجاد یک باهی باشد. ای ةدهندتواند تغييرمدیترانه مي ةیک پایگاه در حاشي برد،مي

 پرورانادن تا دریاای مدیتراناه را در سار مايها اه ایراها و خط لولهقدرتمند بر مبنای تجارت، بزرگراهای 

(Nejat,2017:106.   اناداهی وسايع اه چشا کمک به ساخت بنادر سوری تنها یاک عنصار کوچاک در

خاود را اه طریاق انارژی تار همااني اسات کاه ایاران بتواناد ه مه ألي و منافع مشترک است. مسشکوفای

ریه خواست تا در . دولت ایران اه سوم 6287در اواسط سال  .اه عراق و سوریه به اروپا بفروشد ونقلحمل

، حدود هزار هکتار همين بدهد تا بتواند بندری موسوم به بندر نفت و گااه احادا  شهر ساحلي طرطو 

نزدیکي این همين به پایگاه  واسطةبهکند. با وجود رضایت دمشق برای واگذاری این همين به ایران، روسيه 

و  نشد و محدود به طرط ،در برابر ایران اش مانع اه تحقق درخواست ایران شد. باهدارندگي روسيهنظامي

بارای  تهاران چراکهشد؛  توسط دمشق ایران للي دمشق نيز مانع اه تحقق خواستةالمدر اطراف فرودگاه بين

بود که با مشالفت روسايه  در اطراف فرودگاه اراضي قابل کشت خواهان پنج هزار هکتار کشاورهی ةتوسع

انبار تنها بارای مقاصاد اقتصاادی را  69استفاده اه یک بندر سوری با  حقّ ،توافقنامه بندر لاذقيه مواجه شد.

نعي برای تغيير ؛ اما در هماني که بندر تحت کنترل ایران درآید، هيچ ماآورديمبرای جمهوری اسلامي فراه  

اذقيه در حقيقات تحقاق ت نظامي وجود نشواهد داشت. دستيابي به پایگاهي در لاسسيأت آن به یک تماهيّ

برای دسترسي مستقي  به دریای مدیترانه است تا اه طریق آن بتواند کالاها و نفوذ خود را  ایران ةیای دیرینرو

   .Sami Moubayed,2019) به دیگر نقاط جهان بفرستد
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 الطارقمجاورت با کانال سوئز و جبل. 2. 5

موقعيت اساتراتژیک برخاوردار ي مورد نياه است که اه برای اجرای هر استراتژی نقاط یا مناطق خاصّ

هیرا برخي دارای ارهش نظامي، برخاي ارهش  ؛باشند. اه سوی دیگر ارهش نقاط استراتژیک یکسان نيست

اقتصادی و برخي دارای هر دو ارهش هستند. هميشه نقاط بحراني جهان با نقاط استراتژیک منطبق است و 

بيناي . نقاش نقااط های آبي یا نقاط استراتژیک مايها را در اطراف گذرگاههميشه ایجاد وضعيت رونیاها

 نقطاة 82ابل لمس است. در حاال حاضار استراتژیک برخلاف مناطق استراتژیک در همان صلح و جنگ ق

-هاای جبالتنگه ،استراتژیک جهان ةتنگ 82در ميان   .Ezzati,2014:85) استراتژیک در جهان وجود دارد

گذشته اه اینکه دریاای مدیتراناه را  الطارقجبلاند. دریای مدیترانه واقع شده ةدر حوه سوئزالطارق و کانال 

 89ایان تنگاه  شاود.کند، منجر به جدایي اسپانيا و مراکش در مدخل تنگه ميبه اقيانو  اطلس وصل مي

المللاي باود تنگه بين همينگذرد و در دریایي جهان اه این تنگه ميکيلومتر عر  دارد و نيمي اه تجارت 

حامل  کشنفتساعت پيش اه گذر  92الطارق ي جبلدولت محلّ ایراني را توقيف کرد. کشنفتکه بریتانيا 

هاا را باا فشاار انگلايس   اه این منطقه، قوانين و مقررات مربوط باه اعماال تحاری 8نفت ایران )گریس 

الطارق، کانال ساوئز جبلعلاوه بر  .ل و توقيف کنندبتوانند آن را اشغا تغيير داد تا تفنگداران بریتانيا یاگونهبه

 لیااوادر  بارداری رسايد.ميلادی به بهره 8123های جهان است که در سال ترین آبراهنيز یکي دیگر اه مه 

فرهنگاي و هناری  ای اه جهان، استفاده اه تجرباةهشامنشيان و فتح مناطق گسترده تأسيسدوران تاریشي 

های تمدن . اه جملةبششيد ا غنا و روند آن را تسریعمنطقه، فرهنگ و تمدن ایران رهای بزرگ بيشتر تمدن

، فرهنگي و هنری فراواني بر تمدن ایران گذاشاته علميثيرات نطقه، فرهنگ و تمدن مصر بود که تأبزرگ م

احل ي بود و آن اینکه مصار و ساوتمام سوئز، اجرای یک طر  کلّاست. هدف داریوش اه حفر کانال نيمه

خصاو  هشرقي و غربي دریای سر  به هند و ایران برای پيشبرد اهداف سياسي، اقتصاادی و نظاامي با

ای ساوئز در نازد ایرانياان پيشاينهکانال بنابراین   ؛Velayati,2004:179) متصل شوند، به ه  رونق تجاری

 .تاریشي دارد

هایي کاه بُر برای کشتيميان عنوانبهکانال سوئز  کند.را به دریای سر  وصل مي ترانهیمددریای  ،سوئز

وآماد هساتند، اقيانوسايه در رفت قاارّةاروپا و آمریکا به سمت بندرهای جنوب شرق آسيا و  قارّةاه بنادر 

ترین مساير است تا ناچار به دور هدن آفریقا یا انتقال هميني بارها نباشاند. کاناال ساوئز ساریعساخته شده 

درصد کل تجارت دریایي دنيا اه طریق ایان کاناال انجاام  7ست. چيزی حدود روپا و آسياکشتيراني بين ا
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رسد دو پرسش مطار  اقتصادی کانال سوئز مي اهمّيّتوقتي نوبت به بررسي و مطالعه  همهنیبااشود. مي

 اینکهدوم شود و هایي ميصورت بسته شدن کانال سوئز متحمل چه هیان نشست اینکه جهان در ؛شودمي

نشسات بایاد باه  ساؤالباه بودن کانال سوئز برای دنيا چه امتياهاتي در برخواهد داشت؟ برای پاساخ باه 

اشااره کارد؛  ،اه بسته شدن کانال ساوئز باا آن مواجاه شاد .م 8327های اقتصادی که جهان در سال هیان

 کردند بسياراه تجاری استفاده ميیک شاهر عنوانبهای که برای آن دسته اه کشورهایي که اه این کانال واقعه

جنوبي و شرقي را  ةتوسعدرحالشمالي و غربي کانال و ه  کشورهای  ةناگوار بود و ه  کشورهای پيشرفت

کننده را ادهکشاورهای اساتف ،ونقل دریایي و هیان ناشاي اه آنهای حملثير قرار داد. افزایش هزینهأتحت ت

اه حج  « اميدنيک»های باری اه دماغه با بسته شدن کانال و اجبار تردد کشتي چراکه؛ ثر ساختأمت شدتبه

  .Jafarivaladani,2008:96) رو شادهای ناشي اه حمل بار با افازایش روباهکالا کاسته و هزینه ونقلحمل

استراتژیک کانال سوئز گفته شد، باید گفت کاه کاناال ساوئز بارای  اهمّيّتدرباره  آنچهبه  توجّهبنابراین با 

که تا قبل اه سقوط مبارک در مصار  استفاده اه این راه آبي چراکهفراواني است؛  اهمّيّتاقتصاد ایران دارای 

تاا اه  شادممکن بود، بعد اه سقوط مبارک برای ایران آسان شاد و باعاث  يسشتبه.  برای ایران م 6288)

کند و اه سوی دیگر اه ميزان فاصلة اروپاا در مدیترانه عر  اندام  يراحتبهجمهوری اسلامي ایران  سوکی

هسات،  اکنونه آن با اروپا به نصف آن چيزی که  دسترسي ایران به مدیترانه، فاصلة با با ایران بکاهد؛ هیرا

 کاهش پيدا کرد.

 ایران به اروپا انرژیمسیر انتقال  .3. 5

ریادور و مساير انتقاال انارژی اه مدیترانه اه دیرباه تا قبل اه پيروهی انقلاب اسلامي حک  یک کُ منطقة

ران قبال اه انقلااب اسالامي خاط لولاة نفتاي جمله نفت عراق را باه اروپاا را باه عهاده داشات و در دو

آن شد. بانيا  در دوران حکومت بعث صدام جانشين -حيفا مشهور بود. بعدها خط لولة کرکوک-کرکوک

سوریه انتظار ایان به تلاش ایران برای انتقال گاه پار  جنوبي اه طریق خط لوله به  توجّهاه جهتي دیگر با 

تواند اه طریق عراق، سوریه و دریاای ایران مي .این خط لوله در آتيه به اروپا وصل شود ،راه بود تا در ادامة

)پرشين پایپ   خط لولة ایران  .Ramazanibonesh,2010) مدیترانه گاه خود را به یونان و ایتاليا صادر کند

گااه، عباور آن اه کشاورهای  ت ساخت این خاط لولاةداند. مزیّميتوانمند را برای صادرات گاه به اروپا 

به دنباال  تشدّبه. اروپا ترانزیت گاه طبيعي اه طریق کشورهای شرق اروپا خواهد بود یجابهمشتری گاه 

، اه اسات« خط لوله پرشاين» توسعة پروژةدرحالمين گاه برای رفع نياههای خود است و ایران که منابع تأ
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گاه خود را به کشورهای اروپایي صادر خواهد کرد. این پروژه با مشارکت ساوریه باه اجارا در  ،طریق آن

اه این خط برای انتقال گاه  ،«پرشين پایپ» دهد در صورت تکميل شدن پروژةح ميخواهد آمد. ایران ترجي

 خود تا یونان بهره ببرد.

 «6صالح » ةیاا خاط لولا« مقاومات ةخاط لولا»تواند ریه و لبنان که ميگاه ایران، عراق، سو ةخط لول

و  داردکيلومتر طول  6222شود، در حدود  یگذارنام)جایگزین خط لوله ناکام صلح ایران پاکستان و هند  

طبيعاي را اه ایاران باه کشاورهای  مکعب گااهميليون متر 622تا  802ود روهانه بسته به نياه قادر خواهد ب

در ساواحل مدیتراناه، بااهار صاادراتي « LNG» تبادیل ةنان صادر نماید و با احدا  پایانعراق، سوریه و لب

ميازان سارمایه  .اروپاایي ایجااد نمایاد ةدر ميان کشورهای جنوبي اتحادیا ژهیوبهالمللي نيز برای خود بين

المللي تواند با تشکيل یک شرکت بينميليارد یورو است که مي 82 حدوداین پروژه،  موردنياه برای اجرای

روسايه   .Karimi,2019:136) ي خارج اه آن، نظير روسيه احدا  شودبا مشارکت کشورهای عضو و حتّ

تواند با سوآپ گاه خود با شمال ایران، در گاه صادراتي نيز مي گذاری در احدا  خط لولهعلاوه بر سرمایه

تواند بششي اه گاه خود در ميدان مشترک پار  جنوبي با ایران را اه شریک شود. همچنين کشور قطر مي

سوم آن در خاک اجرای این خط لوله که حدود یک. این مسير به شرق مدیترانه و جنوب اروپا صادر نماید

دیگر آن در خاک سوریه و لبنان خواهد بود علاوه بر مزایای هیاد  سومکیدر خاک عراق و  سومکیایران، 

 کنادنيز کماک مي «ریدور ایران ا مدیترانهکُ» اقتصادی برای کشورهای حاضر در پروژه، به تثبيت امنيت در

(Aghajani,2014.   سه کشور دارای ذخاایر اصالي گااه در  عنوانبههمچنين حضور روسيه، قطر و ایران

در  -انقلاب تأسيس شاد که با پيشنهاد ابتکاری رهبر-ه نقش مؤثر و برتر اوپک گاهی را جهان، در این پروژ

ن آنکاه همکااری نيروهاای ضام. معادلات انرژی جهاني بر کشورهای اروپایي و غربي دیکته خواهد کرد

های مدیتراناه لوله و نيروهای دریایي ایران و روسيه در آبمقاومت در مسير هميني عبور خط  ةنظامي جبه

 بدون .ها و غير آن باشدراه جدید انرژی اه هرگونه تعر  صهيونيستتواند ضامن حفظ امنيت این شاهمي

هاای ایاران و ساوریه و ، رفع تحری و عراق شک تحقق این امر نياهمند باهگشت ثبات و امنيت به سوریه

 اه جمله پرشين پایپهای تمزیّ هیر آب است. آوری پيشرفتة توسعة خطوط لولةایران به فندستيابي  نهایتاً

 اختلاافوجود  ،ایتاليا یونان و، سوریه ،عراق برایهای ترانزیتي درآمد ،عراق و سوریهاستفاده اه گاه توسط 

نظر قارار اروپا به ماد توجّه، عدم وابستگي هیاد به گاه ترانزیتي ترکيهبرای  آتن تلاشیونان و  و ترکيه ميان
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د عواملي باشد تا ایان خاط توانمي همگي گاه واردات کيه و روسيه برایتر راهيغبه جایگزین هایدادن راه

  .MousaviShafaei & Zomoroudianbaji,2017:155-158) نظر کشورهای مشتلف باشدلوله مد

 

 
 به مدیترانهخط لولۀ مقاومت برای انتقال گاز ایران  .2نقشۀ 

Source: Wiki pedia 
 

 مرکزی جهان اسلام بر بخش ایبرتری منطقهایران در  یگازانبرحرکت  ژئوپلیتیکی مکمل. 4. 5

به لحاظ ی تجانس و به لحاظ ساختاری دارادر ماوراء مرهها، های فضایي و جغرافيایي مفرو  مکمل

و منافع ملّي کشورها را  هیربنای علایق ينوعبهو  استهای یک کشور نياهها و کاستي کنندةمينکارکردی تأ

دهد و ناظر بار شکيل ميي کشورها را تهیربنای علایق و منافع ملّ ينوعبهق ژئوپليتيکي تعلّ. دهدتشکيل مي

ني دارناد و یاا های طبيعي و انساني کشور تجانس و همگاوکه با تمام یا بششي اه خصيصه مواردی است

احتياجات کشور در ابعااد مشتلاف سياساي، اقتصاادی، تجااری، ارتبااطي،  کنندةمينأمواردی هستند که ت

باشند و کشور باه آنهاا علاقاه محيطي ميفرهنگي، اجتماعي، دیني، علمي، نظامي، امنيتي، حيثيتي یا هیست

آسيا  ای در کانون مرکزی جهان اسلام یعني جنوب غربجمهوری اسلامي ایران به دنبال برتری منطقه دارد.

ل آن اه طریق دریای سر  و کانال اوّ مي نياهمند دو مرحله بود که مرحلة. دستيابي به چنين هدف مهاست

بعدی رسيدن به مدیتراناه اه طریاق  مبارک در مصر عملي شد؛ اما مرحلة سوئز بعد اه بهار عربي و سقوط

 )کریدور مقاومات  لبنانو  سوریهطریق خشکي یعني اه طریق عراق، صدد است تا اه ایران دری است. برّ

  و اللهحزب، حزب سياسي طرفدار در لبنان )های شيعهاقليت قات ژئوپليتيکي همچونتعلّ وجود واسطةبه
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 ؛درآوردخاود  کنتارلباه را  جنوب غرب آسيامدیترانه رسانده و دریای خود را به  ،جهاد اسلامي فلسطين

 نماودتعبيار  «مرکازی جهاان اسالام کاانونایاران در  یگااهانبرحرکات »باه  تاواناه آن ميای که لهمسأ

(Karimi,2018:186.  

این اقدام تهران چندان خوشایند دیگر رقبای ایدئولوژیک همچون ترکيه و عربستان نبوده و برای اینکه 

شوند، کوشيدند تا ایران را در ساوریه و لبناان اه طریاق  حوضة مدیترانهمانع اه عملي شدن برنامه ایران در 

اه دیادگاه مقاماات ساعودی، تنهاا مساير ورود با چالش مواجه ساهند. « جنگ نيابتي»و « اشغال سرهميني»

جمهوری اسلامي ایران برای رسيدن به جهان عرب، کشور عربي سوریه است. ایران با نفوذ ژئاوپليتيکي در 

تر ميان کشورهای عربي، مانع اه تحقق صلح ميان اعراب و اسرائيل و اه همه مه  سوریه، گذشته اه شکاف

هاای پشتيباني حکومت عربستان اه مشالفان حکومات اساد و گاروهشود. مي« معامله قرن»عملياتي شدن 

واکنشي نسبت به حضور ایران در سوریه و حمایت آن اه بشار اسد است.  ،الاسلامرادیکالي همچون جيش

به نوخ نگاه ایران و ترکيه به ساوریه حکایات اه آن دارد کاه نگااه حکومات تهاران  توجّه ،اه سوی دیگر

ریدور مقاومت، استراتژیک است، اما در مقابل نگاه ترکيه به کشور ساوریه باه جایگاه سوریه در کُ واسطةبه

  .Nosrati,2012:98) مره بودن و همسایگي، تاکتيکي استه  خاطر

 

 
 بری و بحری. حوزةایران به شرق مدیترانه در دو دسترسی  .2نمودار

 

 های شیعه در سوریه و لبنانوجود اقلیت. 5. 5

بار نفاوذ ژئاوپليتيکي ایاران در شارق  ماؤثراه دیگر عوامل  های شيعه در سوریه و لبنانوجود اقليت

سایر مراکاز  در جهان بوده و« هارتلند شيعيان»خود،  به اکثریت جمعيت شيعة توجّهبا  ایراناست. مدیترانه 
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های ژئوپليتيکي مکمل عنوانبهتوان اند که اه آنها ميشيعي در دیگر کشورها، در امتداد این مرکز قرار گرفته

وقاوخ انقلااب  ی وابسته به قدرتمنادی ایاران اسات.یاد کرد و اقتدار آنها تا حدّ با محوریت ایران شيعيان

ثيرگاذار در تحولاات شيعيان و تبادیل آنهاا باه عنصاری تأ ت و قدرتموجب احسا  عزّ تنهانهاسلامي 

اسلامي ایفا کرد.  ی تمام جامعةسياسي نقش اساسي در بيدار-ای و جهاني شد، بلکه با رویکرد اسلاميمنطقه

هاای جنابش فعّاليّاتبشش انقلاب اسلامي که به افزایش آگاهي و پویایي جوامع اسلامي انجاميد، ثير الهامتأ

انقلاب اسالامي پاس اه پياروهی باا ت، گسترش داد. اسلامي را، چه در ميان شيعيان و چه در ميان اهل سنّ

به شعائر ماذهبي و تقاارب ایادئولوژیک فراتار اه  وجّهتت واحد با تحقق امّ آنکهت اسلامي به ماهيّ توجّه

ة فرهنگ تشيع اه اهداف آن در صاحن هیمادرونساهی جدید با تو فيزیکي در قالب هویّ مرههای سياسي

ای در منااطقي اه جهاان ساعي و گسترش علایق منطقه حوهة نفوذ سياست خارجي بوده است، بر توسعة

بناابراین انقلااب   .Nosrati,2012:2) در آن منااطق وجاود داشاته باشادهای این همگرایي داشته که همينه

ت دیني شيعيان پدیاد آورد و تشايع و اسالام را در قلاب حاواد  و در احيای هویّ را عطفي اسلامي نقطة

جمهوری اسلامي ایران باید به سمت مااورای  ،طور منطقيبه ،پيرو چنين سياستي تحولات جهاني قرار داد.

مرههای غربي خود و مناطقي اه خاورميانه یعني شرق مدیترانه که تعدادی اه شيعيان را در خود جاای داده 

 . است، باشد

الله در لبنان های حزبهای اخير، بروه تحولاتي نظير پيروهی انقلاب اسلامي در ایران و موفقيتدر دهه

موجب شده است ایفای نقش شيعيان در مرکز تحولات قرار گيرد. عوامل مزباور باه هماراه قارار گارفتن 

گاه شيعيان و تبدیل آنهاا باه شيعيان در بطن مناطق راهبردی با توانمندی ژئواکونوميکي بالا سبب ارتقاء جای

تباار اه خاندان اسد علوی ةسلط واسطةبهگذشته اه سوریه که  .ژئوپليتيک قدرتمند گردیده است لفةیک مؤ

همان آغاه پيروهی انقلاب اسلامي متحد استراتژیک ایران بوده است، نفوذ ایران در ميان شيعيان لبنان اسات. 

ی وسيع بوده است که منجر به واکنش ترکياه و عربساتان نسابت باه آن شاده این نفوذ ژئوپليتيکي به حدّ

 وده است با برقاراری رواباط باه عرصاةگذشته سعي نم چند سالگرای ترکيه در طول ولت اسلامد است.

آنکارا در تلاش برای کاهش نفوذ ایران در لبنان اه طریق ایجااد  . Bolme,2009:25) سياسي لبنان وارد شود

ت کوتااهي پاس اه سافر که سفر اردوغان به لبنان در مدّروابط متواهن با احزاب مشتلف لبنان است؛ چنان

، در مقایساه نفوذ ترکيه در لبنان حالنیباابه این کشور گواه آن است.  جمهور سابق ایرانرئيس نژاداحمدی
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اللاه لبناان اه پاذیرش پيشانهاد آميز نبوده است. دليل این امر نيز خاودداری حازببا ایران چندان موفقيت

 گری مشترک ترکيه و قطر پس اه سقوط دولت سعد حریری در لبنان بود.ميانجي

. دولات بعاث ساوریه اه به عهده دارند سوریهتاکنون قدرت را در  .م 8372 اه دهةدر سوریه علویان 

ت تهاران باا صهيونيسا  و تلااش همان آغاه پيروهی انقلاب اسلامي به دلایلي همچون شيعه بودن، ضادیّ

اسالامي  جمهاوریبناابراین ؛ به متحد استراتژیک تهاران تبادیل شاد ،سوریه برای رهبری بر جهان عرب

تارین و شاید مها  هاپلنظام حاک  بر سوریه یکي اه  تغيير چراکه ؛ماندگاری آنان بر قدرت است درصدد

. ایان گاردديبرمالله در لبنان دیگر به حزب لةمدیترانه را خراب خواهد کرد. مسأ حضور ایران در شرق پل

جمهوری اسلامي ایران بوده و گذشاته گيری آن تاکنون تحت حمایت مادی و معنوی حزب اه آغاه شکل

ای علاوه ي توانسته در لبنان در قوای مقننه و مجریه عر  اندام کند، در مقيا  منطقهاه اینکه در مقيا  ملّ

یکي اه  مکمل قدرت ایران و بر ایجاد چالش ژئوپليتيک برای اسرائيل، در جنگ داخلي سوریه نيز توانست

اللاه بنابراین ایران هيچگاه اه حمایت علویاان و حازب؛ بر سر قدرت باشداسد  بشارهای ماندگاری لفهمؤ

، منزلات ریدور اه دیدگاه جمهاوری اسالامي کلياد آهادی قاد حفظ این کُ چراکه ؛دست نشواهد کشيد

  .Karimi,2019:100) استبر جهان اسلام  آنرهبری  نهایتاًو  ژئوپليتيکي ایران در جنوب غرب آسيا

 ای و جهانیهای منطقهنزدیک به ایران در اتخاذ سیاستتنها کشورهای . 6. 5

گياری و تاداوم در شاکل ماؤثرالملل، بررسي عوامل ترین مباحث در مطالعات روابط بينیکي اه مه 

توان موارد هیادی یافت کاه تهدیادهای مشاترک، حاد بين کشورها است. با نگاهي به تاریخ ميروابط و اتّ

بال اه پياروهی وند ميان کشورها و تداوم آن دارد. پيوند ميان ایران با سوریه و لبناان تاا قنقش هیادی در پي

ای منبعاث اه فضاای هاای منطقاهبندیميان آمریکا و شوروی و دستهارچوب روابط انقلاب اسلامي در چ

کاه  ا استاه آن نوخ روابط در جنوب غرب آسي ابط بعد اه پيروهی انقلاب اسلامي،جنگ سرد بود. این رو

اتصال سه  سوریه و لبنان در نقطةدید.  يروشنبهتوان نقش دشمنان مشترک را در گسترش و تقویت آن مي

بنابراین به لحاظ ؛ اندفاصل اروپای صنعتي و جنوب غرب آسيا واقع شده آسيا، اروپا و آفریقا و در حدّ قارّة

 & KeshavarzShokri) هساااتندژئاااوپليتيکي و اساااتراتژیکي دارای جایگااااه مهماااي در منطقاااه 

Sadeghian,2013:76 .  سوریه با پيروهی انقلاب اسلامي ایاران، ضامن باه رساميت شاناختن جمهاوری

. حمایت سوریه اه اه ایران حمایت نمود ،اسلامي، در دوران جنگ تحميلي برخلاف دیگر کشورهای عربي

حاافظ اساد باا تماا  باا ساران  ،سياساي در عرصة بشش سياسي و نظامي صورت گرفت. ایران در دو
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 در عرصاة عربستان و اردن کوشيد تا آنها را قانع کند که برای توقف جنگ به صدام حسين فشاار آورناد.

تسليحات روسي  .م 8316، سوریه اجاهه یافت تا در سال نظامي نيز در جریان دیدار حافظ اسد اه شوروی

ساوریه باه ساه بشکه نفت را به سوریه بدهد.  870222نه ، ایران نيز قبول نمود که روهارا به ایران بفروشد

ت حکومت تهران با رژی  اشغالگر قد  و تلاش بارای ل به دليل ضدیّاوّ ؛دليل اقدام به انجام این کار نمود

رهایي فلسطين، دوم به دليل رقابتي بود که ميان کشورهای عربي اه جمله عراق و سوریه بار سار رهباری 

ساوریه اه ساوی دیگار  .وی بودن خاندان حاک  بر ساوریهعل واسطةبهجهان عرب وجود داشت و سوم 

-تارین و حساا باهتاب انقلاب اسلامي ایران در لبنان، غنيد آورد. به وجوحضور ایران را در لبنان  امکان

کاه ایاران در تلااش بارای  ای انقلاب ایران است. باید اذعان کاردترین قسمت اه تأثيرات جهاني و منطقه

داده تغيير  سونیابه  .م 8316آرایش نيروها را در لبنان، اه سال  صدور انقلاب اسلامي و گسترش نفوذ خود،

روی فروپاشاي اقتصااد لبناان، سارخوردگي اه مياناه ست؛هایي چند ر  داده اهمينه ةاست. این امر در پهن

بادیلي انسااني بارای  و فردمنحصاربهجایگزین  عنوانبهسياسي و افزایش سطح عمومي فقر، تبدیل اسلام 

ایاران توانساته اسات، باه لامي گونه است که انقلااب اساها. اینجنگ و پناهگاهي برای گریز اه اضطراب

  .Karimi,2019:110) لبنان دست هند ةساهی نمود خود در جامعالگوساهی و عيني

به اینکه جمهوری اسلامي ایران اه نبود یک متحد استراتژیک در منطقه جنوب غرب آسيا رناج  توجّهبا 

امنيتي ایران باهی بکند، کشور سوریه های تواند نقش یک متحد را برای سياستبرد، تنها کشوری که ميمي

ای در محيط آشفته خاورميانه است. فقدان چنين ساختاری نبود یک ساهمان امنيت منطقه له دیگرمسأ است.

 فاار جيخل، شورای همکااری عرب ةیحاداتّهای مشتلفي همچون ها و پيمانگيری ساهمانمنجر به شکل

ها عضویت ندارد. لاذا وضاعيت فعلاي محايط امنيتاي این ساهمانکدام اه و... شده است که ایران در هيچ

بناابراین ؛ جنوب غرب آسيا و شرایط احتمالي آینده، تهدیادات مشتلفاي را بارای ایاران رقا  هده اسات

ایاران  توجّاهبه شرایط فعلي و متناسب با تهدیداتي کاه م توجّهبا  های خود راحکومت تهران باید سياست

 چراکهکند؛ این شرایط سوریه نقش خود را برای جمهوری اسلامي ایران باهی مي دراست، هماهنگ ساهد. 

اتکائي بارای  تواند نقطةاتژیک اه چندین جهت ميیک متحد استر عنوانبهدر این وضعيت دشوار، سوریه 

 & Simbar) خصو  شرق مدیترانه باشدهخاورميانه ب ست خارجي و امنيتي ایران در منطقةاثرگذاری سيا

Ghasemian,2014:145-147.   تااریشي  تي ميان ایران و ساوریه دارای ریشاةامني به اینکه ساختار توجّهبا

شود تا ایران دست به اقداماتي در راستای حفظ این سااختار بزناد. است، ظهور بحران در سوریه باعث مي
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شان و اه مساائل را رو امنيتي بين دو کشور ایاران و ساوریه، بساياری در بررسي دغدغة« مکتب کپنهاگ»

مياان  های امنيت برای تحليال رابطاةهاین مکتب که آن را نسبت به سایر نظریّ نماید. اولين مولفةآشکار مي

بساياری اه مساائل و  دهنادةاین مکتب است کاه توضايحتاریشي  دکند، رویکرایران و سوریه متمایز مي

و همچنين نوخ نگاه آنها به مساائل  بين این دو کشور تي ميان دو کشور است. بررسي رابطةهای امنيدیدگاه

تاریشي است که اه هماان  ریشةکند، دارای المللي مشتلف که امنيت دو کشور را تهدید ميو مشکلات بين

بساياری اه مساائل  کننادةآنها با رژیا  اسارائيل مشاش  پيروهی انقلاب اسلامي و همچنين نوخ برخورد

   .Ibrahimi,2007:448) مشترک بين دو کشور است

 واردکاردن ،یاران و ساوریه اساتتحليل امنيتي باين ا کنندةهای این مکتب که مشش لفهاه دیگر مؤ

امنيت و امنيت  لةي بر مسأي و فروملّهای فراملّثير ساهماننظامي در تحليل امنيت و همچنين تأرهای غيرمتغيّ

باين ایاران و ساوریه و همچناين  در رابطة الله لبناننقش حزب توان بهکه در این همينه مي استالملل بين

اشااره  ميان دو کشور ایران و ساوریه امنيتي در قبال این جنبش در ایجاد رابطة سياست خارجي دو کشور

خصو  دو کشاور مها  آن هب فار جيخلعلاوه بر آن نقش شورای همکاری  . Pradhan,2012:67) کرد

 عنوانباهکردن شورشيان سوری عليه نظام حاک  نقش داشاتند، عربستان سعودی و قطر که در مسلح یعني

خصو  در جنگ داخلي سوریه اه نقااط ههای آنها در قبال ایران و سوریه بي و سياستهای فراملّساهمان

این مکتب، نگاه به هر سه  توجّهمورد  . عامل دیگرِاستدر بررسي روابط دو کشور  «مکتب کپنهاگ»قوت 

ای و داخلي است که وجه مشش  این مکتب نسبت به سایر مکاتب سنتي المللي، منطقهح تحليل بينسط

آشکاری وجوه امنيتي باين  صورتبهتواند ای، ميبر امنيت منطقه ديتأکاقع تحليل مسائل امنيتي است. در و

ن و ساوریه، تنهاا در راساتای وجاوه امنيتاي باين ایاراایران و سوریه را به نمایش بگذارد. اه طرف دیگر 

ثير الملال نياز تاأباين تواند در عرصةيحاد امنيتي م، بلکه ایجاد اتّشودای تعریف نميامنيت منطقه مجموعة

بری بوهان  های جهاني نيز در قبال این وضعيت تعيين شود. اه نگاهِبين ایران و سایر قدرت روابطبگذارد و 

منبعي برای پشتيباني اه  حالنيدرعمنبع قدرتمند تهدید در خاورميانه و  عنوانبه خودیخودبهسطح جهاني 

 خاورمياناه یافات منطقاةدر عناصاری اه آن را  وضاو بهتاوان رود که مايهای بومي به شمار ميرقابت

(Bozan,2002:668.  
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 ایران در مقابله با رژیم اسرائیل زیرخاک .7. 5

یکي  عنوانبه است که مبارهه با اسرائيل و دفاخ اه نهضت مردمي فلسطين ،اصول انقلاب اسلاميیکي اه 

هاای خاارجي یکي اه باهتاباست.  کيد شدهتأآن  نيز بر در قانون اساسياه اصول سياست خارجي ایران، 

تا جایي که موشه دایاان  بشش و اسلامي بود.های آهادیاميد در ميان نهضت يةدميدن روح ،انقلاب اسلامي

اثارات ایان : مدهای انقلاب اسلامي را به هلزله تشبيه کارد و گفاتانيز پي اسرائيلوهیر خارجه وقت رژی  

ن در انقلاب اسلامي برداشتي نوین اه اسلام و قارآ .تحولات بر روابط سایر کشورها قابل ملاحظه خواهد بود

 ةبرجسات ةشاامي، چهار عبداللاهشايخ . ن پدیاد آوردسنّي مذهب فلساطي ةجوامع اسلامي و نيز در جامع

گوید: پيروهی انقلاب اسلامي در ایران اثری ژرف بر انقلااب و بار ماردم فلساطين اصولگرای فلسطيني مي

ند. ایان هست مردم فلسطين دریافتند که برای آهادی فلسطين به قرآن و سلا  نياهمند اهآنپسداشته است و 

بذر آن را در سارهمين  ،اسلامي فلسطين راه یافت و سپس همين ساهمان اندیشه، نشست در حرکت جهاد

شعار اصلي امام خميني و انقلابيون نابودی اسرائيل و نجاات فلساطينيان  ،با پيروهی انقلاب .فلسطين افشاند

عمل پوشاندن به این هدف بنيادین خود  ی آغاهین انقلاب اسلامي برای جامةهابود. لذا ایران در همان سال

کوشيد تا اه کشورهای واقع در شرق مدیترانه که بنا به دلایال ایادئولوژیک و سياساي ماواهی باا ایاران و 

برداری نماید، امروهه شرق مدیترانه قلمرو ژئوپليتيکي جمهوری اسلامي ایران مشالف با اسرائيل بودند، بهره

 عنوانبهراین شرق مدیترانه و کشورهای واقع در آن اه جمله سوریه و لبنان بناب  ؛Karimi,2019:112) است

های اسرائيل رهیابيا ایران هستند. ایمنطقهایران با اسرائيل دارای جایگاه رفيعي در سياست  مقابلة زیرخاک

سوریه تا لبناان و بيانگر آن است که ایران تصمي  دارد یک مسير هميني اه اراضي خود با استفاده اه عراق و 

يان در آن حضاور دارناد سواحل دریای مدیترانه ایجاد نماید و ایران برای این منظور اه منااطقي کاه شايع

سياسي موجود، برای خود در این مناطق جای پا درست کرده تا آنهاا  خلأگيری اه کند و با بهرهاستفاده مي

 را به مناطق تحت تسلط خود تبدیل نماید.

در برابر رژی  اسرائيل و در حمایت اه نه خاورميا اطع و محک  کشورهای واقع در منطقةگيری قموضع

افکاار عماومي  های سياسي حاک  بار منطقاه در برابارناپذیر مشروعيت نظام، بشش تفکيکملت فلسطين

اه کشاورهای ي این مجموعاه های امنيت ملّهای مشترک فرهنگي، نگراني. بدون این وابستگيخواهد بود

 Simbar) توانست الگویي جدا اه وابستگي متقابل امنيتي را به دست بدهدنمي یيتنهابهکوچک و متوسط 

& Ghasemian,2014:157.   ای یک ای، مبني بر اینکه امنيت منطقهبه تعریف بوهان اه امنيت منطقه توجّهبا
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در ثااني اه نظار  دغدغة امنيتي مشترکي هستند؛، نشست دارای نظام امنيتي است که کشورهای واقع در آن

آن بار  دهنادةباشند و واحدهای تشاکيلي ميمشترک تاریشي، جغرافيایي و فرهنگي دارای سرنوشت نسبتاً

سايس و حراسات اه خاود باه قواعاد و تأ منظورباهاشات یکساان اه تهدیادات هاا و بردحسب نگراني

مبارهه با اسرائيل  ي در همينةهای فراملّثير اتحادیهجایگاه و تأتأکيد بر  .آورندساهوکارهای مشش  روی مي

اللاه لبناان، ای که در ارهیابي جمهوری اسلامي ایران نسبت به سوریه، حازبمين امنيت منطقهدر راستای تأ

مقاومات خاود را در  زیرخاککند، بيانگر این واقعيت است که ایران ها نمود پيدا ميحما  و سایر گروه

در ساوریه . م 8372 ظ اسد هماني که در آغاه دهاةکند. حافبرابر رژی  اسرائيل با شرق مدیترانه تعریف مي

 ثيرگاذار باود.باين ایاران و ساوریه بسايار تأ رابطاةمتضاد داشت که در  گيری کاملاًسرکار آمد، دو جهت

-رئايسياسات س بناابراین هميناة؛ با این رژی  بودت با اسرائيل و عدم مذاکره شامل ضدیّ ترین موضعمه 

گيری ششصيت و موجودیت سياسي وی، و در نزاخ با اسرائيل در شکل ایجمهور سوریه در سطح منطقه

ماردم ساوریه و  ي و سياسي نهفته است که موجاب جلاب اعتماادملّ تدر تحقق بششيدن به هویّ ژهیوبه

له گذشته اه نزدیکي جمهوری اسلامي ایاران و همين مسأ  .Ziser,1995:546) شودجهان عرب به وی مي

 الملل مربوط به دو کشور شد.های بينباعث تقویت این رابطه در سياست سوریه،

کيد بر عربي بودن سارهمين تأ ؛عقاید حافظ اسد در مورد اسرائيل که باعث نزدیکي ایران و سوریه شد

 های یهودی در اسرائيل بود.ساهیاخلاقي اسرائيل و محکوميت شهرکفلسطين، نفي موجودیت تاریشي و 

جمهور سوریه شاد. باا روی وی رئيس یجابهو پسرش بشار اسد  . فوت کردم 6222اسد در سال  حافظ

سياسي چنداني نداشت و گمان بر این بود که برخلاف پدرش  رغ  اینکه او تجربةبشار اسد علي کار آمدن

تقویت شد، بلکه وارد  تنهانهميان دو کشور  ها رابطةبينياه جمهوری اسلامي فاصله بگيرد، اما برخلاف پيش

و ایاران نياز  م ایران در مقابل رژی  اسرائيل به ایفای نقش پرداخاتفاه جدیدی شد و سوریه در خط مقدّ

نقش ژئواستراتژیکي که سوریه بارای  .یه را مورد پشتيباني مادی و معنوی خود قرار داده استهمواره سور

باعث شده است تا رژی  تهران به هر قيمتي اه سقوط آن جلاوگيری  ،حکومت ایران در شرق مدیترانه دارد

داعاش و  کاهچرا. اساتناد کارد؛ م 6282کند. برای اثبات این ادعا کافي است تا به ظهور داعاش در ساال 

اناد بشاار اساد را اه ی که به سوریه وارد کردند، اما تاکنون نتوانستههای سلفي با وجود صدمات جدّگروه

را  ساوریهایاران، بناابراین ؛ الله برخوردار باوداه حمایت ایران و حزب رژی  اسد چراکهقدرت خلع کنند؛ 

اه  تارمه استراتژیک به جهان عرب، یک سنگر عليه قدرت آمریکا و اسرائيل و  یک درواهة عنوانبهبيشتر 
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ثبااتي ابار بايضاربه در بریک ساپر ضد عنوانبههمچنين بيند. سوریه الله لبنان ميراه ارتباط با حزب ،همه

 امروهه و در شرایط فعلي نيز بشش اعظ  دشامني غارب  .Farzandi,2012:81) کندداخلي ایران عمل مي

لاابي  چراکاه ؛گاردديبرمابا اسرائيل  آنني دشم اتحاد ایران با سوریه و ها به همينبا ایران و اعمال تحری 

اسلحه فراوان و اه طریق لابي با فروشندگان  واشنگتن با صرف هزینة« کي استریت» صهيونيستي در خيابان

اقادامي کاه  آمریکا اه برجام خارج شود؛دند تا انجام دا ،در توان داشتند هر آنچهدر آمریکا و لابي سعودی 

 .اه برجام خارج شد م. 6281آمریکا در اوایل سال  جمهورسيرئبشش بود و دونالد ترامپ نتيجه

 گیرینتیجه. 6

گاه رقابت شارق باا هدریای مدیترانه جلودریای مدیترانه واقع شده است و  ساحلدر  حوضة مدیترانه 

دریاا  طارفدر حال رشاد و صانعتي دو  رویارویي کشورهایبا اسرائيل و  کشورهای عربي جدالغرب، 

کشاور آسايایي،  82حادود  اسات. ، شرق مدیتراناهحوضة مدیترانهژئوپليتيکي  مه  است. یکي اه مناطق

لبنان،  سوریه،توان به کشورهای اند که در این ميان مياروپائي و آفریقایي در جوار دریای مدیترانه واقع شده

هساته »اشااره کارد. کشاورهای ساوریه، لبناان و فلساطين اشاغالي  خودگردان فلسطين ئيل و منطقةاسرا

 و به کانون رقابت مياان ایاران، عربساتان ژئوپليتيکي ةحوهاین . ایران در شرق مدیترانه هستند« ژئوپليتيکي

 تبدیل شده است. ترکيه

 توجّاهتااکنون  شمساي 8907ساال ای اه یکي اه باهیگران مه  منطقه عنوانبهجمهوری اسلامي ایران 

ایان بشاش اه مدیتراناه در  ژئواساتراتژیکي موقعيات و اهمّيّات انه داشته که بيانگرای به شرق مدیترویژه

ای برای سلطه بر جنوب غرب آسايا و رقبای منطقهدیگر  کشاندنچالشو به  ایران ژئوپليتيکي قلمروساهی

-مي ،ثر نمودهيکي شرق مدیترانه که ایران را متأژئوپليتهای لفهميان مؤدر  است. جهان اسلام رهبری بر نهایتاً

اه  سواحل دریاای مدیتراناهدر  دریایي داشتن پایگاه مدیترانه اشاره کرد. ساحل دریایدر  شدنواقعتوان به 

نياروی ای برای ایران برخوردار است. اگر ایجاد پایگاه نظامي در سوریه تحقق یابد، دسترساي ویژه اهمّيّت

کند و به تقویت حضور نظامي ایران در نزدیکي ساواحل اروپاا منجار دریایي ایران تا مدیترانه را ایجاد مي

، حما  و بشاار اللهحزبله همچنين به متحدان تهران در لبنان، فلسطين و سوریه ا یعني أشود. این مسمي

نزدیکاي باه دو کاناال رهای ژئوپليتيکي شرق مدیترانه بارای ایاران اه دیگر متغيّ اسد ا کمک خواهد کرد.

گاذرد و در الطارق ماييمي اه تجارت دریایي جهان اه جبلحدود ن است. و سوئز الطارقاستراتژیک جبل

کانال سوئز نيز باید گفت که برای اقتصاد  ایراني را توقيف کرد. در مورد کشنفتهمين تنگه بود که بریتانيا 
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 6288استفاده اه این راه آبي که تا قبل اه سقوط مبارک در مصار ) چراکهفراواني است؛  اهمّيّتایران دارای 

 ساوکیممکن بود، بعد اه سقوط مبارک برای ایران آسان شد و باعث گردید تا اه  يسشتبه.  برای ایران م

 اروپا با ایران بکاهد؛ هیارا کاه باا اه ميزان فاصلةاندام کند و اه سوی دیگر انه عر در مدیتر يراحتبهایران 

 هست، کاهش پيدا کرد. اکنونه آن با اروپا به نصف آن چيزی که  دسترسي ایران به مدیترانه، فاصلة

تواناد اه طریاق عاراق، ميتواند مسيری برای انتقال انرژی ایران به اروپا باشد. ایران مي حوضة مدیترانه

این خط لوله را  گاه خود را به یونان و ایتاليا صادر کند. ایران« خط لوله مقاومت»سوریه، لبنان تحت عنوان 

ت ساخت این خاط لولاه گااه، عباور آن اه داند. مزیّبرخوردار اه توان لاهم برای صادرات گاه به اروپا مي

حوضاة  طبيعي اه طریق کشورهای شرق اروپاا خواهاد باود.ترانزیت گاه  یجابهکشورهای مشتری گاه 

 بارای ایران به دنبال برتری منطقاهمکمل ژئوپليتيکي ایران برای برتری بر جنوب غرب آسيا است.  مدیترانه

ل آن اه طریاق اوّ ه چنين هدف مهمي نياهمند دو مرحلة بود که مرحلاةجنوب غرب آسيا است. دستيابي ب

دریای سر  و کانال سوئز بعد اه بهار عربي و سقوط مبارک در مصر عملي شد؛ اما مرحله بعادی رسايدن 

به مدیترانه اه طریق بری است. ایران درصدد است تا اه طریق خشکي یعني اه طریق عراق ا سوریه ا لبنان 

دریای مدیترانه رسانده و جناوب غارب وجود تعلقات ژئوپليتيکي خود را به  واسطةبه)کریدور مقاومت  

 ،ثيرگذار بر سياست خاارجي ایاران در شارق مدیتراناهاه دیگر متغيّرهای تأ .درآوردآسيا را به کنترل خود 

یکي اه اصول بنيادین انقلاب اسلامي و سياسات خاارجي ایاران تلااش بارای  وجود مسجدالاقصي است.

ای، بلکه در جهان اسلام نياز در مقيا  منطقه تنهانه توانداست که مي يمسجدالاقصرهایي قد  شریف و 

 .بر اعتبار ایران بيفزاید

ثيرگذار بر نفوذ ایران در شرق سوریه و لبنان اه دیگر متغيّرهای ژئوپليتيکي تأ های شيعه دروجود اقليت

در جهان بوده و سایر مراکاز « هارتلند شيعيان»به اکثریت جمعيت شيعه خود،  توجّهایران با  مدیترانه است.

های ژئوپليتيکي مکمل عنوانبهتوان اند که اه آنها ميشيعي در دیگر کشورها، در امتداد این مرکز قرار گرفته

بناابراین انقلااب ؛ ی وابسته به قدرتمندی ایاران اساتشيعيان با محوریت ایران یاد کرد و اقتدار آنها تا حدّ

ع و اسالام را در قلاب حاواد  و اسلامي نقطه عطفي را در احيای هویت دیني شيعيان پدیاد آورد و تشايّ

هاای یران در اتشاذ سياستا متحدعلاوه بر این کشورهای واقع در شرق مدیترانه،  تحولات جهاني قرار داد.

فاصل اروپای صانعتي  آسيا، اروپا و آفریقا و در حدّ قارّهصال سه اتّ سوریه و لبنان در نقطة هستند. ایمنطقه

بنابراین به لحاظ ژئوپليتيکي و استراتژیکي دارای جایگاه مهمي در اتشاذ ؛ اندو جنوب غرب آسيا واقع شده
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باا  .اساتمقابله با رژی  اسرائيل  ایران در زیرخاک شرق مدیترانه، نهایتاً. هستندای ایران های منطقهسياست

ی آغاهین هاپيروهی انقلاب اسلامي شعار امام خميني و انقلابيون نابودی اسرائيل بود. لذا ایران در همان سال

عمل پوشاندن به این هدف بنيادین خود کوشيد تا اه کشورهای واقاع در شارق  انقلاب اسلامي برای جامة

؛ برداری نمایادو مشالف با اسرائيل بودند، بهرهمدیترانه که بنا به دلایل ایدئولوژیک و سياسي مواهی با ایران 

جمهاوری اسالامي هدف بوده و  توان گفت که حضور ایران در این منطقه به دلایل ژئوپليتيکيبنابراین مي

رقباای  دنيچاالش کشاباه  ای خود در شرق مدیترانه در راساتایهای منطقهایران اه پافشاری بر سياست

 رهبری بر جهان اسلام است. جنوب غرب آسيا و نهایتاً ای درایدئولوژیک، برتری منطقه

 تقدیر و تشکر 

را همراهي کردند و که ما دانند، اه همه نشبگان علمي و اجرایي نویسندگان این پژوهش برخود لاهم مي

تشکر و قدرداني نمایي . همچنين اه دانشگاه تهران نيز به جهت  اختيار قرار دادندنظرات ارهشمندشان را در 

منظور به سرانجام رسيدن ایان پاژوهش کماال تشاکر را  حمایت مادی و معنوی و ایجاد فرصت کافي به
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