فصلنامهسیاستخارجی 
سالسیوسوم،شماره،4زمستان،8931صص825-842

5
ضرورت درک جایگاه استراتژیک
ایران در پرتو ارزشهای تمدنی
دکتر محمدتقی حسینی

 .1سفیر جمهوری اسالمی ایرا در مهزیک Mthosseini43@gmail.com

1





چکیده 

این مقاله متعادب افزایش تنش بین ایط ان و هم یکطا درمنطقطه خاورمیانطه و خلطیج فطارس
متعادب ش ادآ س دار داسم سلیمانی ف مانته سپاه دتس و حمله انتقامی ایط ان بطه پایگاه طای
هم یکا و ت تیت دونالت ت امپ ر ی جم ور هم یکا مبنی بط حملطه بطه م ابطز ف هنگطی ایط ان
نوشته شته است .مقاله نگاهی اجمالی به جایگطاه اسطت اتژیو ایط ان بطا تابیطت بط ارزشهطای
ف هنگی و تمتنی این بشور دارد .سواب اصلی مقاله این است به ا ا ر طی جم طور هم یکطا
ت تیت ب د به م ابز ف هنگی ای ان را مورد حملطه دط ار خواهطت داد؟ و اط ا هم یکطا علیط غم
دترآ گست ده نظامی خود همواره از مصادره دستاوردهایش توسط ای ان در منطقه خاورمیانطه
شکایت میبنت؟ ف ض مقاله این است بطه جایگطاه ف هنگطی و تمطتنی ایط ان از دارایطیهطای
است اتژیو این بشور محسو میشود و دترآ ن م ای ان را در منطقطه تقویطت بط ده اسطت.
بناب این هم ت تیت دونالت ت امپ به مورد هتف د ار دادن م ابز ف هنگطی ایط ان و هطم شطابی
بودن هم یکا مبنی مصادره نتیجه لشگ بشی هایش در منطقه توسط ای ان در پ تو این دارایطی
است اتژیو ای ان معنی پیتا میبنت .دارایطی ف هنگطی و تمطتنی ایط ان بطه عنطوان یطو ذخیط ه
است اتژیو بسیار م م در طی د ن های متمادی از زمان امپ اطوری پارس تا بنون شکل گ فتطه
انباشته شته و دترآ ن م بسیار بارهمتی را در اختیار این بشور دط ار داده اسطت بطه جایگطاه
ای ان را در منطقه مستحکم ب ده است .این دترآ نط م در مصطاف بطا دطترآ سطخت ایطایآ
متحته هم یکطا بارهمطتی و تطاثی خطود را در موادطع مختلطف نشطان داده اسطت .هم نطین در
ادامه مقاله موارد دیگ تقویت بننته جایگاه اسطت اتژیو ایط ان هم طون وضطعیت توپطوگ افی
بشور و نیز جایگاه ژ وپلتیو و ژ وابونومیو هن مورد توجه د ار گ فته است.

 واژگان بلیتی

ایران ،امریکا ،استراتژیک ،تمدن ،کودتا ،بحران ،جنگ.

مقدمه
باال گرتتن تنش در منهق خاورمیان و خلیم تلار

کل بلدنیا ،شلهادت سلردار ایرانلی قاسلم

سلیمانی توسط نیروهای آمریهایی رخ داد این منهق را در آستان یلک جنل

تملام عیلار قلرار داد.

اقدام آمریها با هر تعریفی یک اقدام جنگی و تروریستی بود .ایرا در پاس ،ب این اقلدام جنایتهارانل
بعنوا یک اقدام توری ،پایگاههلای آمریهلا را در منهقل بلا موشلکهلای نقهل ز در هلم کوبیلد.
موضوعی ک از زما جن

جهانی دوم تا کنو بیسابق بوده اسلت .ایلن موضلوع بلار دیگلر مسلئل

بحرا ایرا و آمریها را بشدت بحرانی کرد و وارد مرهل ای نمود ک میتوانست ب اتفاقلات بزرگتلر و
ناگوارتری منتهی شود .تاری ،روابط ایرا و آمریها تراز و ترودهای زیادی داشلت اسلت .آمریهلاییهلا
عالق دارند منشا بحرا کنونی در روابط را ب اشغا ،سفارت آمریها در نوامیر  1676و مدت کوتلاهی
بعد از وقوع انقالب ایرا برگردانند؛ در هالیه ایرانیلا کودتلای  1653و ملداخالت بعلد از کودتلا از
سوی آمریها در امور ایرا را منشا اصلی تخریب رابه بین ایرا و آمریها و شهل گیری این وضلعیت
بین دو کشور میدانند .در  1653دولت ملی ایلرا توسلط یلک کودتلا از سلوی آمریهلا و انگللیس
سرنگو شد و دیهتاتوری خشن پهلوی تقویت گردید .از نگاه بسلیاری از نلا را  ،بلا وقلوع کودتلای
 1653ترایند دمهراسی در ایرا متوقف شد و جامع ایرا مستعد شرایط انقالبی گردید ک در سلا،
 1676بوقوع پیوست .یهی از اهداف این انقالب کاستن از هضور آمریها در صحن سیاسلت و اقتیلاد
ایرا بود ک در مقهز بعد از کودتای  1653تا انقالب اسالمی  1676ب او خود رسید.
در این متن جایگاه استراتژیک ایرا بررسی میشود .منظور از جایگاه استراتژیک ترکییلی از عناصلر
مختلف است ک ایرا در اختیار دارد و قدرت سخت و نرم آ را شهل داده و یا تقویت میکند.
تهدید به ویرانی فرهنگ :برای نزدیک تر شد ب موضوع بحث ،باید ب موضلوعی کل در
او بحرا ایرا و آمریها رخ داد اشاره شود .در اوائل ژانویل کل بلا شلهادت ترمانلده ایرانلی و
تهدید ایرا ب تالتی ،ایرا وآمریها در آستان یک جن

واقعی قرار گرتتنلد،ترامپ از جملل در

تهدیدهای خود علی ایرا در  4ژانوی  2222درست یک روز بعلد از تلرور ترمانلده ایرانلی ،بل
نهت ای اشاره کرد ک برای بسیاری از مردم جها نامفهوم و زمخت و د ،آزار مینمود .او گفت:
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اگر ایرا اقدام آمریها در ترور سردار سلیمانی را پاس ،دهد ،آنگاه وی پنجاه و دو هدف ترهنگی
بسیار مهم و برجست ایرا را مورد همل قرار خواهد داد .1این تهدید از جهات مختللف تعجلب
برانگیز بود .بسیاری از خود میپرسیدند شرا رئیس جمهور آمریها اهلداف ترهنگلی ایلرا و آ
هم در این تعداد زیاد را تهدید ب همل میکند؟با این تهدید ب یاد رتتلار القاعلده و داعلش در
تخریب میراد ترهنگی در بامیا اتغانستا و یا آثار تمدنی در میلانرودا و علراق و شلامات یلا
سوری میاتتادند 2و بیشتر از این جهت متعجب میشدند ک داعش یا القاعده گروههایی بودنلد
ک درک درستی از آثار ترهنگی نداشتند .اما نمیتوا گفت ک رئیس جمهلور آمریهلا از ارزش
آثار ترهنگی بی اقالع است .هتی اگر خود او از ارزش این آثار بی اقالع باشد ،یقینا در آمریهلا
کسانی هستند ک ارزش آنها را ب آقای رئیس جمهور تذکر دهند.
قدرت نرم ،قدرت سخت :واقعیت این است ک ترامپ این تهدیلد را بلر مینلای محاسلیاتی
انجام داد و در آ محاسیات ،برای این تهدید دالیل کاتی نزد خود داشت .آثار تملدنی و ترهنگلی
یهی از داشت های استراتژیک ایرا است .برای همین است ک شلما در گفتل هلای آشلو زردشلت
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. Donald J. Trump
@realDonaldTrump
....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago),
some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself,
!WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats

 .2روز نهم مار سا 2221 ،نیروهای قالیا تندیس های بلودا را در بامیلا اتغانتسلا نلابود کردنلد .تنلدیسهلای بلودا بلنلدترین
مجسم های سنگی در جها ب شمار میآمدند و نمادی از دیرین تاریخی این سرزمین محسوب می گردید.
داعش در ژوئی  2214مقیره یونس نیی را در شهر موصل عراق منفجر و ویرا کرد .داعش همچنلین در  26توریل  2215بلا انتشلار
ویدئویی شگونگی تخریب تندیسهای تاریخی در موزه نینوا در شهر موصل عراق را ب تیویر کشید .اعضای داعش با تیشل و شهلش
و با پرت کرد آثار تاریخی از بلندی ،این تندیسهای ارزشمند را شهست و ویرا کردند .باستانشناسا و متخییلا  ،ملوزه نینلوا در
موصل را یهی از مهمترین موزههای جها میدانند ک هزارا اثر ارزشمند را در خود جای دادهاست .داعش در  6ملار  2215آثلار
باستانی شهر تاریخی نمرود (متعل ب امپراتوری آشور) در شما ،عراق را تخریب کرد .شهر تاریخی نمرود کل نگلین تملد آشلوری
شناخت شدهاست در قر  13پیش از میالد مسیح و در هاشی رود دجل ( 32کیلومتری جنوب شلرق موصلل) بنیلا گذاشلت شلد.
داعش در  7مار  2215ب شهر باستانی هترا متعل ب دورا اشهانیا یورش برد و بخلش زیلادی از آ را ویلرا نملود .در  21مل
سا 2215 ،شهر باستانی پالمیرا را تیرف کرد و بناهای تاریخی و آثار هنری این شهر را ک میراد بشری بود ،نلابود کلرد .ایلن گلروه
تروریستی در اوت  2215معید تاریخی «بل» واقز در شهر باستانی و در او ،اکتیر سا" 2215 ،قاق نیلرت" ایلن شلهر باسلتانی را
نیز تخریب کرد .در ژوئی سا 2215 ،داعش در اقدامی دیگر شش تندیس باستانی از جمل تندیس معروف ب شلیر اللالت را تخریلب
کردند .این تندیس با صفح تلزی و کیس های شن پوشیده شده بود تا از آسیب اهتمالی ناشلی از درگیلریهلای مسللحان در املا
بماند؛ اما داعش آ را بیرو آورد و از بین برد .تخریب آثار ترهنگی توسط داعش یک سلیاه قلوالنی اسلت .در علین هلا ،،تهدیلد
ترامپ ب تخریب آثار باستانی و ترهنگی ایرا در صورت وقوع ،از این سیاه نیز قوالنی تر می شد.
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پیامیر آئین باستانی ایرانی ب این جمل برمی خورید ک " :من برای جنگید بلا تلاریهی شمشلیر
نمیکشم ،بله شراغی روشن میکنم .سخن زردشت متعل ب اکنو و زما ما نیست .این سلخن
مربوط ب هدود هزارسا ،قیل از توللد مسلیح اسلت کل نل دانشلگاهها و پژوهشلگاههای معتیلر
موجودیت داشتند و ن ترهن

و دانش عمومی تلا ایلن هلد گسلترش یاتتل بلود و همچنلین از

سازوکارهای امروزی هل و تیل اختالتات مانند سازما ملل متحد و سایر سازما های بینالمللی
دولتی و غیر دولتی ،اساسا خیری در جها نیود .این سخن در بهن خود یک واقعیتلی را دارد کل
امروز نیز همچنا معتیر است .قدرت نرم میتواند بر بسیاری از سختگیریها و خشونت پیشگیهلا
غلی کند .هر مقدار ک کشورها از قدرت سخت اتزاری برخلوردار باشلند ،بل میلزا بیشلتری بل
قدرت نرم نیازمندند .بدو وجود قدرت نرم امها پیروزی وجود ندارد .قدرت نرم در عین هلا ،بلا
آگاهی و دانش و روشنگری معنی پیدا میکند و تاثیر خود را بر جای میگذارد .ایلن هملا نهتل
مهمی است ک در موضوع منازع موجود بین ایرا و آمریها باید مورد توج قرار گیرد .تهدیلد بل
تخریب آثار ترهنگی و تمدنی ایرا تهدید علی قدرت نلرم ایلرا اسلت .ایلن قلدرت نلرم هملا
واقعیت مهمی است ک در درگیریهای خاورمیان برغم کاربرد قدرت سخت آمریها ،سلرانجام هلر
بار پیروزی را بهور ناخواست ب ایرا هدی کرده است .آمریهاییها از این موضوع ناراهلت هسلتند
ک بعد از سقوط صدام هسین در عراق ،نفوذ ایرا در این کشور اتزایش یاتت است .اگر ش

لاهر

این ادعا درست ب نظر میرسد ،اما با بررسی دقی آ میتوا تهمید ک این ادعا از کاسلتیهلای
زیادی رنم میبرد .در واقز این ادعا قدرت نرم هزارا سال ایرا را در نظر نمیگیرد و تنها بر یلک
قدرت سخت و کاربرد ماشین جنگی امریها تمرکز دارد .قرح کنندگا این ادعا ب این نهت توجل
نمیکنند ک ماشین جنگی ب تنهایی نفوذ و همیستگی ایجاد نملیکنلد .ماشلین جنگلی ممهلن
است مقاومتها را بشهند .اما نفوذ ب وجود نمیآورد .بله نفرت و سو ن را پدید ملیآورد .بلرای
نفوذ قدرت نرم نیازمند است .قدرت نرم در کوتاه مدت پدیدار نمیگردد .عوامل گوناگونی نیازمنلد
است تا این قدرت نرم شهل بگیرد و بتواند تداوم داشت باشد .بنابراین تهدید تراملپ بلرای هملل
میراد ترهنگی و هنری ایرا دراتتاد با منشا قدرت نرم ایرا است .اگر ش تهدید ترامپ در این
زمنی محاسی گران است ،اما تیوری اشتیاه آمیز است .با همل ب آثلار ترهنگلی و هنلری ایلرا
نمیتوا قدرت نرم ایرا را از بین برد .این اتفاق در گذشت سابق دارد .زمانیه اسلهندر مقلدونی
( 332قیل از میالد) پرسپولیس را ب آتش کشید و یا مغو،های صحراگرد در قر سیزده ،نیشابور

 /931فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،33شماره  ،4زمستان 9318

را ویرا کردند ،شاید تیور بر این بود ک قدرت نرم ایرا از بین خواهد رتت .املا نل تنهلا شنلین
نشد ،بله هر یک از آنها در مقابل قدرت نلرم ایلرا تسللیم شلدند .بنلابراین تهدیلد تراملپ نیلز
نمیتواند تاثیر قدرت نرم ایرا را از میا بیرد .اگر ب جای مشاورا ترامپ میبلودم بل او توصلی
میکردم ب جای انجام شنین تهدید د ،آزاری ،تالش کند درک بهتری از این موضلوع بل دسلت
آورد و بر اسا

شناخت درست تری ک از ایرا و جایگلاه آ در ترهنل

و تملد جهلانی پیلدا

میکند ،روابط خود را با این کشور بزرگ اصالح کند .در آ صورت هلم ایلرا  ،هلم امریهلا و هلم
جها از صلح و ثیات بیشتری برخوردار خواهند شد.
ارزش استراتژیک تمدن و فرهنگ
ایرا را ب عنوا گهواره تمد جها میشناسند .گئورگ هگل تیلسوف آلمانی کل بل تعییلری
بنیا گذار تلسف تاری ،است و این دانش بر اسا

آملوزههلای او شلهل گرتلت ایلرا را از دیلدگاه

سیاسی زادگاه اولین امپراقوری واقعی و کامل ترین دوللت در جهلا معرتلی ملیکننلد کل در آ
عناصر متفاوت زبانی و قومی در کنار یهدیگر زندگی میکرده اند .ایلن امپراقلوری از انسلجام و نظلم
توق العادهای برخوردار بود و ب بخش عمده سرزمینهای قابل سهونت آ روزگلار هاکمیلت داشلت.
تمد ایرا ابتهارات و نوآوریهای تراوانی ب جها عرض کلرده اسلت و بسلیاری از سلنتها و آئلین
هایی ک بعدا در مناق دیگر جغراتیا جریا پیدا کرد از ایرا زمین سرششم گرتتل اسلت .مایهلل
اکسورثی تاری ،نگار انگلیسی با تاکید بر اهمیت شلیوه ههلومتی در امپراقلوری ایلرا ایلن نهتل را
نمون نوآوریهای و دوراندیشی در این تمد محسوب میکند ک ترهن

هلایی متفلاوت و پیچیلده

در اندرو آ مورد شناسایی میگرتتند و با ایدهها و اعتقادات متفاوت با تحمل و مدارا رتتار ملیشلد
و آنها درو این تمد مورد پذیرش قرار میگرتتند .اکسورثی همچنین ملینویسلد :آرملا پارسلی
بیشتر از آنه در مورد نژاد و سرزمین باشد ،در مورد ترهنل

1

و زبلا اسلت 2.او ایلن بحلث را ادامل

میدهد ک ایرا یک تاکتور تمدنی است ک سایر مردملا را در ملدار زبلانی خلود قلرار داده اسلت.
برای همین است ک اقوام زیادی با زبا ها و گویشهای متفاوت در جغراتیایی بسیار وسلیز ،در علین
ها ،خود را ایرانی میدانستند و بسیاری از موجودیتهای سیاسی ک اسلتقال ،دارنلد خلود را درو
. Idea of Iran
. Michael Axworthy, A History of Iran: Empire of the Mind (New York: Basic Books, 2008) p.3
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محیط تمدنی ایرانی میدانند .زبا های دری ،اردو ،هندی ،بنگالی ،عربی عراقی ،همل گونل هلایی از
تارسی هستند یا اینه عمیقا از آ متاثر بوده اند .شما ملیتوانیلد از بغلداد تلا کلهتل سلفر کنیلد و
همچنا در هیه ترهن

ایرانی قرار داشت باشید .مروری بر نقش کهن ایرا ایلن دینامیسلم را بل

خوبی توضیح میدهد .بنابراین ،ایرا یک مرز نوپدید در قر نوزده و بیست ک توسط یک شلخص و
یا یک خانواده و هتی گروهی از اتسرا زبده بوجود آمده و پا بل عرصل روابلط بلینالمللل گذاشلت
باشد ،نیست .با برخورداری از این تنوع قومی و سرزمینی برخی از نوع آوریهای تمد ایرا اعجلاب
انگیز است .ب عنوا ماا ،،منشور کورش در  536سا ،قیل از میالد نوشلت شلد و اوللین منشلوری
است ک در مورد هقوق بشر ب تعییر امروزی و برابری انسانی نگاشت شده اسلت .الگلوی امپراتلوری
پارسی شهلی از نظم بخشی جهانی را بل نملایش گذاشلت کل در آ اهمیلت نقلش دسلتاوردهای
ترهنگی و سیاسی و آسایش روانی ب اندازه تتوهات سنتی نظلامی و یلا بیشلتر از آ بلود .هلردوت،
مورخ قر پنجم پیش از میالد مسیح ،اعتماد ب نفس مردمی را تشریح میکنلد کل بهتلرین آداب و
رسوم ملل بیگان را ترامیگرتتند و خود را در مرکز توتیقات بشری میدیدنلد .1یهلی از مشلهورترین
میداقهای مدارای ایرانیا و تحمل اقوام دیگر و کمک ب رشد و پرورش ادیا و سلنت مللل دیگلر،
آزادسازی اسیرا در بابل ،از جمل یهودیا  ،در سده ششم پیش از ملیالد بل دسلت کلوروش کییلر
پادشاه هخامنشی ( 332–552قیل از میالد) بود ک پس از ورود ب بابل و سلرنگو سلاختنِ هلاکم
آ  ،ترما داد هم اسیرا در بابل باید آزاد گردند و از این ب بعلد بایلد هضلور همل ادیلا ملورد
اهترام و تحمل قرار گیرد .باور بر آ است ک این پیشلگامی وی در تهالر ملذهیی ،در  2222سلا،
بعد منیز الهامی برای پدرا بنیانگذار آمریها بویژه توما

جفرسو بوده است.

2

ب تعییر پیتر براوا تاری ،نگار در دانشگاه پرینستو ایرا با تمدنی هزارا سلال تقرییلا بلا
تمامیت تالت ایرا هملاهنگی و هلم پوشلانی دارد کل وی از آ بل عنلوا  -کاسلتیل شلرق
نزدیک -یاد میکند .پیتر براوا ب درستی ب این موضوع اشاره ملینمایلد کل ایلرا هتلی در
دینامیسم تمدنی از تالت ایرا نیز تراتر رتت است .او ب این نهت نیلز اشلاره ملیکنلد کل ایلرا
اولین ابرقدرت جها کهن بوده و پهن بسیار گستردهای از جها آ روز را در برمی گرتت است.

3

1

–. Herodotus, The History, trans. David Grene (Chicago: University of Chicago Press, 1987), 1.131
135, pp. 95–97
2
. The Cyrus Cylinder: Diplomatic Whirl,” Economist, March 23, 2013
3
. Piter Brown,The World of Late Antiquity, AD 150-750 (London: Thomas and Hudson, 1971), p.160
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در قر هفتم میالدی امپراقوری ایرا باستا با سقوط امپراقلوری ساسلانی ( 242قیلل از
میالد تا  651بعد از میالد) پایا یاتت و ایرا دین اسالم را پذیرتت .دوره جدیلدی در تجدیلد
هیات ترهنگی ایرا آغاز گردید .ایرا بلا پشلتوان برخلورداری از تجربل ههوملت داری و نیلز
تربیت نیروهای تهری در زمین های مختلف علوم اسالمی بتدریم ب عنلوا یلک عاملل مهلم و
پیش برنده در درو تمد اسالمی هور یاتت .در دوره خالتت امویلا (بلین سلالهای  661تلا
 752میالدی) ک گرایش عمدتا ب سمت رومیا بود ،ایرانیا در هاشی قرار داشتند و مورد بی
مهری هایی قرار گرتتند .با تغییر خالتلت و شلهل گیلری ههوملت عیاسلیا ( 752تلا 1259
میالدی) ،گرایش ب سمت ایرا و بهره گیری از آثلار تهلری و هنلری ایرانیلا اتلزایش یاتلت.
برخی از تاری ،نگارا ههومت خالتت عیاسیا را ب عنوا تسخیر دوباره ترهنگی خاورمیانل از
جانب ایرانیا ولی این بار در ذیل راه و روش عربی توصیف میکنند .آنگونل کل تیلیلپ هتلی
می نویسد بر خالف امویا ک ب راه و روش بیزانس و رومیلا نزدیلک بودنلد ،عیاسلیا بل راه
روش ایرانیا گرائیدند .عیاسیا شند قر ههومت کردند و امپراقوری اسالمی را ب او رونل
و شهوتایی رساندند .در ههومت عیاسی هم شیز تدریجا رن

و جلوه ایرانلی بل خلود گرتلت.

عناوین ایرانی ،همسرا ایرانلی ،پرسلتارا ایرانلی ،آوازهلا و موسلیقی ایرانلی و نیلز ایلدههلا و
دیدگاههای ایرانی سه رایم دربار خال تت عیاسلیا بلود .ایرانیلا همچنلین کملک کردنلد تلا
معماری بغداد قرو میان ب شهل ایرانی تدوین شود .1بنابراین قدرت ترهنگی ایرا مجلددا در
داخل خالتت اسالمی خود را بازسازی کرد و ایرانیا کمک بسیار زیلادی بل گسلترش تملد
اسالمی کردند .بسیاری از دانشمندانی ک درو تمد اسالمی رشد یاتتند و ب گسترش دانلش
و علوم مختلف ،اعم از ریاضیات ،نجوم ،جغراتیا ،تلسف  ،تق و سایر علوم پرداختند ایرانی بودنلد.
دوره عیاسیا او شهوتایی تمد اسالمی بود و ایرانیا در ایلن شلهوتایی نقلش بلی ماننلدی
داشتند .بسیاری از شهرههای مشهور در علم و تلسف مانند محمدبن موسی خلوارزمی ( 792تلا
 952میالدی) ،ابن سینا ( 692تا 1237میالدی) ،ابوریحا بیرونلی (673تلا  )1249و ابوهاملد
محمد غزالی قوسی ( 1257تا  1111میالدی) و دیگر دانشلمندا و تیلسلوتا شلناخت شلده
این دورا  ،ایرانیانی بودند ک در شهوتایی تمد اسالمی نقش داشتند .پیتلر بلراو از دانشلگاه
پرینستو نیز مااند تیلیپ بر این نهت تاکید میکند ک عیاسیا نمون تملام عیلار یلک قلدرت
. Philip K. Hatti, History of Syria: Including Lebanon and Palestine (New York: Mcmillan, 1951) pp 3-5
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شرقی بودند ک راه و روش آنها بازتاب خیزش شرقی و ایرانی در قرو هشتم و نهم بلود .1تملام
تغییرات ژئوپلتیک در منهق در قو ،قلر هلا کل گلاهی موجلب تلرو ریخلتن ههوملتهلا و
ویرانیهای گسترده گردید ،موجب نشد تا نفوذ ترهنگی و هنری ایرا در منهق کاسلت شلود.
آثار ابوالقاسم تردوسی ( 642تا  1222میالدی) ،موالنا جال ،الدین بلخی موللوی معلروف بل
رومی ( 1227تا  1273میالدی) ،میلح اللدین سلعدی شلیرازی ( 1212تلا  1261ملیالدی)،
شمس الدین محمد هاتظ شیرازی ( 1315تا  1362میالدی) و عملر خیلام ( 1249تلا 1131
میالدی) ،تخرالدین عراقی ( 1213تا  1296میالدی) و سایر شاعرا و اندیشل پلردازا ایرانلی
همچنا برغم هم تغییرات سیاسی در منهق مورد توج روشنفهرا و مردم بلوده اسلت و بلا
زندگی آنها عجین گردیده است .این موضوع تقط محدود ب تارسلی زبانلا نیلوده اسلت .بلهل
بسیاری از کسانی با گویشهای دیگر همچنا خود را ب این مغناقیس ترهنگلی متیلل کلرده
اند و از این آثار بهره مند شده اند .در قرو میان ایرا دیگلر هماننلد دورا امپراقلوری ایلرا
باستا و زما هخامنشیا و ساسانیا  ،بر گستره جغراتیایی از بسلفر تلا هنلدوکش ههمرانلی
نمیکرد .اما ترهن

ایرا در زندگی ترهنگی تمام این منهق همچنا جریا داشت .بر هملین
2

است ک آکسورثی با تعییری زییا این موضوع را "امپراقوری ایرا بر تهر" نامیده است

اسا

و کتاب خود را نیز ب همین نام ثیت کرده است .این توانایی ترهنگی بلود کل ایلرا را از نظلر
جغراتیایی نیز در یک وضعیت رشک برانگیزی قرار میداد و ایرا بزرگ در واقز از نظر تلاریخی
ن یک پدیده ساختگی و تحمیلی ،بله یک پدیده قییعی محسوب میگردید.3
در دورا جدید همچنا نفوذ ترهنگی ایرا در منهقل بسلیار گسلتردهای در خاورمیانل و
غرب آسیا وجود دارد .برخالف تیور امریها ک گما میکند ایرا در صدد تحمیلل اراده خلود
ب منهق است ،رابه ایرا با مردم منهق یلک رابهل ارگانیلک و اصلیل اسلت کل ریشل در
ترهن

و اعتقادات و برداشتهای مشترک دارد .تالشهای بی هاصل امریها بلرای قهلز رابهل

ایرا با دولتها و مردما سلایر کشلورها در منهقل از ایلن ناشلی ملیگلردد کل امریهلا ایلن
واقعیتهای تاریخی را در نظر نمیگیرد و اساسا درکی از آ ندارد .آمریها ک با لشهرکشیهلای
مختلف در منهق و با رتتارهای متهیران کمترین محیوبیت را در بین مردم منهق تجرب کرده
1

. Robert D. Kaplan, The Revenge of Geography, (New York Random House 2013) p. 271
. Iranian Empire of the Mind
3
. Robert D. Kaplan, The Revenge of Geography, p. 272
2
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است ،بر این باور است ک نوع رابه ایرا نیز با منهق ب هملین گونل اسلت .بلر اسلا

نظلر

سنجیها آمریها کمترین میزا محیوبیت را در میا مردم منهق خاورمیانل دارد .1بنلابراین بلا
یک درک اشتیاه بر موضوعی اصرار میکند ک نتیج ای جز ناکامی برای سیاستهای واشلنگتن
ب ارمغا نمیآورد .نفوذ ایرا در منهق ناشی از تحمیل اراده و لشهرکشی نیسلت .ریشل هلای
ترهنگی و پیوندهای تاریخی است ک ایرا را با مردما این منهقل نزدیلک کلرده اسلت .ایلن
هما نهت مهم و قدرت نرم ایرا است ک سیاستگذارا در واشنهتن از درک آ عاجز هستند.
قدرت نرم ایرا یک واقعیت مهم است ک نمیتوا آ را از منهق هذف کرد .این قلدرت نلرم
در مدت کوتاهی پدید نیامده است ک ب سرعت بتوا آ را از میا برداشت .این میتنی بر یک
داد و سند تمدنی است .مک نیل مینای اینگون قدرت نرم را بر پای تاثیراتی کل تملد هلا بلر

یهدیگر میگذارند ،صورت بندی میکند .2قدرت نرم ایلرا عملدتا از هملین تلاثیرات تملدنی و
ترهنگی سرششم گرتت است.
تغییرات ژئوپلتیک منطقه
ایرا رابه دوستان ای با کشورهای منهقل دارد و در بسلیاری از مشلهالت پدیدآملده بلرای
مردما این منهق در کنار آنها ایستاده است و دوشادوش آنها با مشهالت آنا میارزه کرده اسلت.
مردم هر یک از کشورهای منهق ک با مشهلی بزرگ روبرو شده اسلت ،در روزهلای سلخت خلود
ایرا را ب عنوا یک دست کمک کننده در کنار خود دیده اسلت .ایلن موضلوع از جملل شلامل
کمکهای ایرا ب کشورهای آسیای میان برای ثیلات یلاتتن بعلد از تروپاشلی شلوروی و کسلب
استقال ،در اوایل ده  ،1662تا کمک ب مردم آسیب دیده از دخالتهای خارجی و یا جن هلای
داخلی در اتغانستا از ده  1692تا کنو  ،یا پناه داد ب مردم عراق و کردها کل در اثلر جنل
نیروهای ائتالف با رژیم صدام در اوایل ده  1662و نیز در سا 2223 ،آواره شده بودند ،تا کملک
ب قهر در سا 2217 ،هنگامی ک از سوی همسایگا عرب خود ب شدت بلوک و تحت تشار قلرار
گرتت بود ،میگردد .اما اتفاق بزرگی ک ایرا را وادار ب همایت از مردم کشورهای خاورمیان کلرد
و نقش ایرا را برجست تر نمود ،خیزش اموا تروریسم و ضرورت میارزه با آ بود.
1

. https://www.cnbc.com/2017/12/11/us-and-iran-viewed-less-positively-than-russia-across-fivemiddle-eastern-countries-pew-survey-finds.html
2
. Robert D. Kaplan, The Revenge of Geography, p. 269
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از سا 2214 ،وقتی ک گروه تروریستی داعش برخی از پایتختهلای کشلورهای منهقل را
مورد تهدید قرار داد ،این نیروهای ایرانی بودند ک ب درخواست ههومتهای قانونی در منهقل
پاس ،دادند و برای مهار داعش و سرانجام شهست آ  ،تداکاری کردند .بسیاری از جوانا ایرانلی
در این میارزه سخت با تروریستهای القاعده و داعش ،در مناققی دورتلر از سلرزمین خلود بل
شهادت رسیدند .اما ثمره تداکاری آنها نجلات منهقل از تروریسلم داعلش بلود .در ایلن میلا
اقلیتهای قومی مانند مسیحیا و ایزدیها بیشتر از دیگرا ارزش تداکاری ایرانیا را میدانند.
زیرا این گروهها در معرض بیشترین تهدید داعش قرار داشتند .خاقره تل ،کشلتار ملردا ایلن
اقلیتها و اسارت زنا آنها برای بهرهکشی جنسی و هتی تروش آنها مانند یلک کلاالی جنسلی
در بازار توسط گروههای تروریستی ،هنوز وجدا هلای بیلدار بشلری را آزار ملیدهلد .نیروهلای
میارزه با تروریسم ایرا با ترماندهی ژنرا ،سللیمانی ایلن گروههلای تروریسلتی را قللز و قملز
کردند و آزادی و زندگی قییعی را ب این مردما در معرض خهر ،دوباره هدی دادند.
هضور نیروهای ایرانی همچنین در زمانی ک نیروهای تروریسلتی بل شلدت روهیل ملردم
منهق را تضعیف کرده بودند ،سازماندهی و جرات الزم را ب جوانا این مناق بازگرداند و آنا
را ب این موضوع امیدوار کرد ک با مقاومت و ایستادگی خود میتوانند گروههلای تروریسلتی را
شهست دهند .منهق در شند سا ،گذشت تغییرات زیادی را شاهد بوده است .مردم منهق نیلز
بر اسا

واقعیتهای روی زمین در مورد همراهی کشورهای قدرتمند با آنها قضاوت ملیکننلد.

آنها دیده اند ک در مواقز ضروری آمریها در میارزه با تروریسم تعلل ورزیده است و در ملواردی
نیز ک وارد شده تنها ب تهر سله بر منابز قییعی آنها بوده اسلت .آمریهلا هضلور خلود را در
مناققی از عراق و سوری اینگون توجی میکند ک در این مناق نفت دارد و بلرای هفا لت از
آ در این مناق استقرار یاتت است .این در هالی است ک ایرانیا هما زمانیهل ملردم ایلن
مناق نیاز داشتند ،بدو درن

ب یاری آنها شتاتتند .میزا پذیرش ایرا و آمریهلا در منهقل

بعد از ترور سردار سلیمانی نیز ب محک آزمو گذاشت شد .میلیو ها نفر از مردم در کشورهای
مختلف منهق با آمد ب خیابا ها با پیهر شهید سلیمانی وداع کردند .آنهلا اهساسلات عمیل
خود را در قدردانی از این ترمانده ایرانی نشا دادند .در واقز ،آنها عمل تنفلر خلود را از اقلدام
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آمریها در ترور سردار سلیمانی نشا دادند .1در ایرا نیز میلیلو هلا نفلر بلا هضلور در مراسلم
تشییز وی در شهرهای مختلف از نقش این ترمانده تداکار قدردانی کردند.2
ترامپ با دست زد ب یک اقدام تروریستی و غیر قابل توجی  ،ن تنها موقعیت ایرا را دوبلاره
در منهق تاییت کرد ،بله تنفر عمومی را از آمریها در بین مردم منهقل بل او رسلاند .پارلملا
عراق با گذراند میوب ای خواستار اخرا نیروهای آمریهایی از عراق شد 3.ایرا نیز در واکنش بل
این اقدام تروریستی همالت سنگینی را عیل پایگاههای آمریها در منهق انجلام داد کل خسلارات
سنگینی را ب بار آورد و تعداد قابل توجهی از سربازا آمریهایی دشار صدمات مغزی شدند.
اگر ش ایرا از ابتدا اعالم کرده بود ک قید کشتار زیادی از سربازا آمریهلایی را نلدارد .زیلرا
اگر شنین قیدی داشت ،میتوانست تلفات انسانی زیادی را پدید آورد .این نیز نشا میدهد.
ایرا هتی در سختترین شرایهی ک بعد از شهادت سردار سللیمانی توسلط آمریهلا پدیلد
آمده بود ،نمیخواهد تلفات انسانی را اتزایش دهد .این میتواند پیام مایت و قابل توجهی بلرای
مردم آمریها باشد ک خود را در یک درگیری بیهوده دیگر در خاورمیان گرتتلار نهننلد و جلا
سربازا خود را ب خهر نیندازند .همل ایرا ب پایگاههای عین االسد و اربیل در علین هلا ،از
اهمیت استراتژیک برخوردار بود .این اولین باری است ک بعد از جنل جهلانی دوم تلا کنلو ،
پایگاههای آمریها با این شدت مورد هدف قرار میگیرند.
این موضوع نشا میداد ک ایرا هر گون محاسی برای یک درگیری شدید ک اهتملا ،آ
بسیار زیاد بود ،را در نظر گرتت و خود را برای آ آماده کرده است .موشلکهلای ایلرا دقیل ،
قوی و ویرانگر ب هدفهای خود اصابت کردند .هیچیک از آنها توسط دتاع ضد موشهی آمریهلا
مورد ردیابی قرار نگرتت .این موضوع نشا میدهد ایرا اکنو یک قدرت بازدارنده بسیار قلوی
و بومی ایجاد کرده است .شاید با شنین درکی در جامع آمریها بلود کل کنگلره قهعنامل ای را
تیویب کرد ک اختیارات جنگی رئیس جمهور را کاهش میدهد.
4
این قهعنام ک با اکاریت  55ب  45ب تیویب سنای آمریها نیز رسید  ،میتواند پیام مهلم
و معنی داری برای کاهش تنش در منهق باشد .این تحوالت نشا میدهد ک قدرت سخت ک
مورد نظر آمریها است ،در مقابل قدرت نلرم جمهلوری اسلالمی ایلرا در مناقشلات خاورمیانل
کارآیی خود را از دست داده است.
1

. https://www.abc.net.au/news/2020-01-05/iraqis-farewell-qassem-soleimani-and-muhandis-in-baghdad/11841406
. https://en.irna.ir/news/83621410/People-in-different-cities-to-bid-farewell-to-General-Soleimani #gallery
3
. https://edition.cnn.com/2020/01/05/world/soleimani-us-iran-attack/index.html
4
. https://www.nytimes.com/2020/02/13/us/politics/iran-war-powers-trump.html
2
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موقعیت ژئوپلتیک ایران
جغراتیای ایرا از دیرباز یهی از امتیازات این کشلور بلوده اسلت .سلرزمینی کل از وسلعت
مناسیی برخوردار و از جهات مختلف ،یک جغراتیای با اهمیت است .ایرا در میان شنلد هلوزه
مهم تولید انرژی یعنی منهق آسیای میان  ،دریای خزر و خلیم تار
سهم عمدهای از انرژی این هوزههای مختلف را در اختیار دارد .بر اسلا

و خاورمیان واقز شلده و
آملار رسلمی منتشلر

شده از سوی وزارت نفت ایرا مجملوع ذخلایر قابلل بهلره بلرداری نفلت خلام ایلرا بلیش از
157میلیارد بشه برآورد میشود ک این میزا معاد ٪12 ،درصد از مجموع کلل ذخلایر نفلت
خام موجود در جها محسوب میشود  .بدین ترتیب ،ایلرا بعلد از ونلزوئال و عربسلتا در رده
سوم جهانی دارندگا ذخایر نفت جها قرار میگیلرد .همچنلین ،ذخلایر گلاز ایلرا در هلدود
 1221تریلیو توت مهعب است کل ایلن کشلور را در رتیل دوم جهلانی بعلد از روسلی قلرار
میدهد.ایرا در موضوع انرژی جهانی یک جایگاه مهم و از جمل شند کشور او ،را دارد.منهقل
خلیم تار

ب قور کلی در تامین انرژی جها نقش بسیار زیادی دارد %55 .تمام ذخلایر نفلت

خام جها در این منهق قرار دارد ک سراسر بخش شمالی خلیم تار  ،تنگل هرملز و دریلای
عما در اختیار ایرا قرار دارد .آبراه مهم خلیم تار

یهی از مناق اسلتراتژیک جهلا اسلت.

نقش این آبراه در انرژی و تجارت جها هائز اهمیت است .تنگل هرملز بل عنلوا اسلتراتژیک
ترین تنگ جها این آبراه را ب دریای عما وصل میکند .تسلط ایرا بر این منهق بر اهمیت
جایگاه ژئوپلتیک این کشور میاتزاید .ایرا خود را متعهد ب باز نگاه داشتن خلیم تار

و تنگ

هرمز برای کشتیرانی بینالمللی میداند .در عین ها ،،همواره بر این نهت تاکید کرده است کل
استفاده از پهن آبی خلیم تار

و نیز تنگ استراتژیک هرمز ملیبایسلت تلامین کننلده منلاتز

هم کشورهای ذی نفز باشد.آمریها با کمک برخلی از کشلورهای درو منهقل و یلا بیلرو از
منهق در تالش بوده تا نقش ایرا را در این منهق کم رن

کند ک بل دالیلل آشلهاری ایلن

خواست آمریها تحق پیدا نهرده است.
جغراتیای ایرا از تنوع اقلیمی و قومی تراوانی برخلوردار اسلت .دو رشلت کلوه الیلرز و زاگلر

در

هیات اقتیادی ترهنگی و همچنین امنیتی کشور و محاتظت در مقابل هر نلوع تهلاجم خلارجی نقلش
مهمی داشت اند .این رشت کوه از منتهی الی شما ،غربی ایرا آغاز میگردد و بخلش هلایی از جنلوب
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شرقی ترکی و شما ،شرقی عراق نیز امتداد مییابد .رشت کوههلای زاگلر

بل قلو ،بلیش از 1622

کیلومتر ،سراسر مرز غربی ایرا و تمام منهق غرب و جنوب غربی تالت ایرا را در بلر ملیگیلرد .ایلن
رشت کوه با گذشتن از مسیر بسیار قوالنی در سراسر مرز غربی کشلور ایلرا  ،اسلتا هلای آذربایجلا
غربللی ،کردسللتا  ،کرمانشللاه ،ایللالم ،لرسللتا  ،همللدا  ،مرکللزی ،اصللفها  ،تللار  ،کهگیلویلل و
بویراهمد ،شهارمحا ،و بختیاری ،خوزستا  ،کرما  ،بوشهر و هرمزگا را در بر میگیرد و با رسلید بل
تنگ هرمز در دهان خلیم تار

پایا میپذیرد .زندگی دامنل زاگلر

زبانی و ترهنگی و نیز منابز قییعی برخوردار است .زاگر

از تنلوع بسلیار زیلاد قلومی و

از اوللین سلهونتگاههای قلوم آریلایی بلوده

است.سلسل جیا ،الیرز در شما ،کشور قرار دارد ک از مرز آذربایجا آغاز میشود و ب سلوی شلرق تلا
درو ترکمنستا و اتغانستا ادام پیدا میکند .بخش بزرگی از الیرز در راستای کنلاره جنلوبی دریلای
خزر کشیده شدهاست و موجب پیدایش دو گون آب و هوای مختلف در دو سوی الیلرز گردیلده اسلت.
جیه شمالی الیرز سرسیز و جیه جنوبی آ خشک است .رشت کوه الیلرز همچلو سلدی قییعلی از
گذر رقوبت برخاست از دریای خزر ب سوی جنوب جلوگیری میکند و بیشلتر ایلن رقوبلت در جیهل
شمالی الیرز میبارد .الیرز نیز دیواره بلندی در شما ،کشلور اسلت کل در هیلات سیاسلی ،اجتملاعی،
ترهنگی کشور و همچنین تقویت دتاع ایرا نقش داشت است .انتخلاب تهلرا بل عنلوا پایتخلت در
دامن الیرز در واقز بر اسا

مالهظات امنیتی و برخورداری از هفا ت الزم صورت گرتت.

بنابراین دو سلسل جیا ،الیرز و زاگر

همانند دو دیواره دتلاعی غیلر قابلل نفلوذ وضلعیت

دتاعی کشور را تقویت کرده اند .1در بخشهای دیگر کشور نیز موانز قییعی ماننلد بلاتالقهلا و
آبهای مرزی ب تقویت دتاع زمینی ایرا کمک کرده است .ایلن وضلعیت جغراتیلایی یهلی از
مالهظات جدی است ک هر نیروی نظامی متخاصم برای همل ب ایرا بایستی در نظر بگیرد.
در بعضی از موارد ک امها برخورد نظامی بین ایرا و آمریها باال گرتت این نهت ملورد توجل
ترماندها نظامی آمریها قرار داشت است ک ارتش این کشور اگلر شل از هجلم آتلش زیلادی
برخوردار است ،اما عمدتا در مناق هموار و صحرا قدرت عملیاتی بلاالتری دارد و در کوهسلتا
از این توانایی برخوردار نیست .مقاما ت نظامی آمریها بارهلا ایلن نهتل را تاکیلد کلرده انلد کل
ساختار آنها برای عملیاتها در مناق همواره مناسب تر از مناق کوهسلتانی اسلت  2.ایلن در
. Tim Marshall, Prisoners of Geography,(New York, Simons and Schuster 2015), p. 167
. We do deserts, not mountains
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هالی است ک نیروهای نظامی ایرا ب دلیل این جغراتیای خا
توانایی باالتری برخوردارند .همچنین ،نیروهای نظامی ایرا در جن

در نوع عملیات کوهستانی از
هشلت سلال تحمیللی در

ده  1692با رژیم صدام هسین در عراق ک مورد پشتییانی قدرتهای زیادی بود ،توانایی خود
را بارها در عملیات آبی -خاکی ب اثیات رسانده اند .عیور نیروهای ایرانی از پهن ارونلد رود کل
رودخان ای بزرگ و خروشا است ،شگفتی جهانیا را برانگیخت.
مجموع این شرایط عالوه بر اینه اهمیلت ایلرا را در هفلظ امنیلت انلرژی جهلانی نشلا
می دهد ،قدرت دتاعی این کشور را با استفاده از شرایط قییعی و عوارض زملین نیلز بل اثیلات
میرساند .ب این موضوع باید اضات کرد ک ایرا از نیلرویهلای نظلامی ملنظم و بلا انگیلزهای
برخوردار است .نیروهای نظامی این کشور ک در جریا جن
خود را نشا داده اند ،بعد از جن

تحمیللی بلا علراق کلارآزمودگی

ب تقویت خود در زمین های مختلف پرداخت انلد .بلرخالف

کشورهای دیگر منهق ک بخش اعظم تسلیحات خود را از کشورهای غربی و از جمل از آمریها
خریداری میکنند ،ایرا در تولید تسلیحات مورد نیاز ،بیشتر ب توا داخللی و صلنایز نظلامی
خود اتها دارد .ب همین دلیل هزین نظامی ایرا در مقایس با برخلی از همسلایگا  ،در سلهح
بسیار پائین تری قرار دارد .در هالیهل عربسلتا در سلا 2219 ،بیشلتر از  6746میلیلارد دالر
صرف خرید تسلیحات کرده است ،ایرا در همین سا ،رقمی در هدود  1342میلیارد دالر بلرای
خرید تسلیحات پرداخت کرده اسلت .1بنلابراین بلا اینهل ایلرا در مجموعل کشلورهای دارای
کمترین هزین نظامی قرار دارد ،درعینها ،یهی از کارآمدترین سیستمهای دتاعی دنیا را دارد.
یک دلیل مه م این موضوع خودکفایی ایرا در تولیلد بخلش زیلادی از ابزارهلای دتلاعی خلود
میباشد .قدرت موشهی ایرا و پهپادی آ یهی از خوتناکترین سامان های دتلاعی ایلن کشلور
است .همچنین ،ایرا سرمای گذاریهای مهمی در دتاع هلوایی خلود انجلام داده اسلت .شلهار
پهپاد جاسوسی توق پیشرتت گلوبا ،هاک آمریها ک با سامان دتاعی بومی در  22ژوئلن 2216
صورت گرتت ،قدرت دتاع هوایی ایرا را ب خوبی اثیات کلرد .پیشلرتتهلای علملی و تنلاوری
ایرا تنها محدود ب هوزه نظامی نیست .این کشور در رشلت هلای مختللف بل پیشلرتتهلای
زیادی دست یاتت است و در شمار شند کشور او ،دنیا در توسع علم و تهنولوژی است.

. SIPRI Report on Military Expenditure 2018
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جمعیت ایرا ک هم اکنو بر اسا

سرشماریهای رسمی ،ب مرز  92میلیو نفر رسلیده

است ،پشتوان مهمی برای داشت های استراتژیک این کشلور اسلت .آملوزش در همل سلهوح و
بللویژه در آمللوزش عللالی وضللعیت مناسللیی دارد .سللاختار بهداشللت و درمللا کشللور یهللی از
کارآمدترین ساختارها در سهح بینالمللی است .بویژه جمعیت جوا یهی از منابز اصللی بلرای
جهش ایرا در زمین ها مختلف است.
نتیجه گیری :برون رفت از مشکالت ژئوپلتیک
برغم اینه تنش در روابط ایرا و آمریها در ها ،هاضر ب باالترین سهح خلود رسلیده اسلت،
در عین ها ،برخورد نظامی بین این دو کشور موضوعی نیست ک نتوا از آ اجتناب کلرد .بلهل
از جهت دیگر میتوا گفت ک بروز یک برخورد نظامی گسلترده بلین ایلرا و آمریهلا ملیتوانلد
تاجع ای منتهی گردد ،ک ابعاد آ ب درستی قابل پیش بینی نیست .ایرا بلا هلر هلدف دیگلری
ک آمریها در جن های متعدد در مناق مختلف جها از شلرق دور تلا خاورمیانل تجربل کلرده
است ،متفاوت است .هم عم تمدنی و قدرت نرم این کشور و هم توا دتاعی آ و نیز جغراتیلای
پیچیده و دشوار آ  ،ن تنها اجازه یک پیروزی را ب آمریها نمیدهد بله ملیتوانلد یلک شهسلت
دردناک را برای او رقم بزند .در یک درگیری ترضی بین ایرا و آمریها ملیتلوا تیلور کلرد کل
سراسر خاورمیان از خلیم تار

تا مدیتران میتواند ب صحن رویارویی نظامی تیدیل شلود .ایلرا

ب خوبی در این گستره توا عملیاتی دارد و بر هسب اتفاق در یلک درگیلری متعلارف در شنلین
محدوده ای ،دست باال را نسیت ب آمریها دارد .در عین هلا ،،تضلمینی وجلود نلدارد کل شنلین
درگیری هتی در این منهق محدود بماند .تلفلات و خسلارات شنلین درگیلری ملیتوانلد بسلیار
ناامیدکننده باشد .این در هالی است ک ایرا همواره عالقل و همچنلین اراده خلود را بل هلل و
تیل اختالتات از قری گفتگل و اثیلات کلرده اسلت .ایلرا در یلک اقلدام هوشلیاران میتنلی بلر
دیپلماسی در سا 2215 ،با کشورهای موسوم ب  5+1توات شجاعان ای را بل نلام برجلام منعقلد
کرد .این توات ضمن اعما ،محدودیتهای زیاد برای تعالیتهلای هسلت ای ایلرا  ،بازرسلیهلای
گستردهای را بر تاسیسات اتمی آ اعما ،میکرد .در مقابل ،قرفهای ایرا متعهد میشلدند کل
تحریمهای اعما ،شده علی این کشور را لغو کنند.ترامپ در  9می 2219ایاالت متحلده را از ایلن
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توات خار کرد و تحریمهای شدیدی را علی ایرا وضز کرد .از زما خرو آمریها از توات بهور
مرتب وضعیت رو ب وخامت رتت است و خهر درگیری در خاورمیان را اتزایش داده است .آمریهلا
با داشتن پیش ترض هایی از این توات خار شد .بخشی از این پیش ترضهلا را برخلی متحلدا
آ و در واقز ب منظور سواستفاده از قدرت آمریها و کم تجربگی دولت آمریها در املور خاورمیانل
ب آ تحمیل کردند .اکنو ب این انگیزهها نمیپردازیم .اما با گذشت نزدیک ب دو سا ،از اعملا،
این سیاستها مشخص شده است ک سیاستهای اشتیاهی بوده اند و نتیج ای ب هملراه نداشلت
اند .اما این مسیر ناگذیر و محتوم آمریها نیست .آمریها میتواند با یک تیمیم معقلو ،و شلجاعان
مسیر گذشت را اصالح کند و راه برای یک میالح با ایرا را هموار کند .مهم ترین قدم ملیتوانلد
اهترام ب توات هاصل شده باشد ک زمین گفتگوها و هل اختالتات را تراهم کند.
مقامات ایرا در مقاقز مختلف قرح هایی را برای کاهش تنش در منهق ارائ کلرده انلد کل
ب درستی مورد توج قرار نگرتت است .از جمل آنها قرح صلح هرملز اسلت کل رئلیس جمهلور
روهانی در نشست ساالن مجمز عملومی سلازما مللل  2216ارائل کلرد .ایلن قلرح علالوه بلر
کشورهای منهق  ،از اعضای دائم شورای امنیت سازما ملل متحد نیز دعوت میکنلد تلا در یلک
گفتگوی جمعی برای رسید ب صلح پایدار و درازمدت مشارکت کنند 1.اگلر شل رویهلرد اصللی
ایرا در قرح صلح هرمز متوج ایجاد سازوکاری برای همهاری و اعتمادسازی و تقویلت صللح بلا
همسایگا در هوزه خلیم تار

میباشد ،اما این قرح رتیت آ را دارد تلا سلایر قلدرتهلا و از

جمل آمریها از آ برای ایجاد یک سازوکار با ثیات و مهمئن برای امنیلت منهقل اسلتفاده کنلد.
الزم این کار این است ک آمریها از سیاستهای خیمان خود نسلیت بل ایلرا دسلت بلردارد و
مناتز ایرا را نیز ب رسمیت بشناسد و ب آ اهترام بگذارد .در هلر صلورت ،رویهلرد واشلنگتن و
اینه تا ش میزا خود را ب یک راه هل میالح آمیز متعهد میداند ،در سرنوشت هرگونل قلرح
صلحی برای منهق موثر است.
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