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رویکــرد سیاســت خارجــی، نقــش مهمــی در توســعۀ روابــط منطقــه ای و جهانــی بــرای کشــورها 
عرصــۀ  در  کشــورها  میــان  مناســبات  و  پیوندهــا  کــه  جهانی شــدن  عصــر  در  به ویــژه  دارد. 
ــه  ــت ک ــن اس ــدن ای ــژۀ دورۀ جهانی ش ــت وی ــده اند. ماهی ــده ش ــم تنی ــًا دره ــل، کام بین المل
کمتریــن ظرفیــت موجــود بــرای برقــراری ارتبــاط بــا کشــورهای دیگــر، اثــری مثبــت بــر تصویــر 
ــه  ــبت ب ــران، نس ــی ای ــت خارج ــار سیاس ــه ای، رفت ــط منطق ــور دارد. در رواب ــی آن کش بین الملل
مناطــق ژئوپلیتیکــی پیرامونــش، رویکردهــای متفاوتــی داشــته اســت. منطقــۀ آســیای جنوبــی 
ــه  ــدن آن ب ــن و تبدیل ش ــول کوه ــۀ س ــاس نظری ــر اس ــتقل، ب ــی مس ــۀ ژئوپلیتیک ــوان منطق به عن
قلمــروی ژئواســتراتژیک ســوم، می توانــد از مناطقــی باشــد کــه در تغییــر رویکــرد سیاســت 
خارجــی کشــور نســبت بــه ایــن منطقــه ظرفیــت الزم را ارائــه دهــد. هــدف اصلــی در ایــن مقالــه، 
تحلیــل رویکــرد سیاســت خارجــی ایــران در روابــط منطقــه ای بــا منطقــۀ آســیای جنوبــی اســت. 
ــت  ــرد سیاس ــط و رویک ــی در رواب ــیای جنوب ــۀ آس ــگاه منطق ــه جای ــت ک ــرح اس ــش مط ــن پرس ای
خارجــی ایــران چگونــه اســت؟ بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش از روش و رویکــرد پژوهشــی 
توصیفی تحلیلــی و ابــزار گــردآوری داده هــای کتابخانــه ای و ســایت های اینترنتــی اســتفاده 
می کنیــم. نتایــج یافته هــای پژوهــش نشــان می دهنــد منطقــۀ ژئوپلیتیکــی آســیای جنوبــی، در 
سیاســت خارجــی ایــران جایــگاه و اولویــت مناســبی نــدارد و سیاســت خارجــی ایــن کشــور در 
ــدی  ــات الزم و ج ــه ای، اقدام ــط منطق ــعۀ رواب ــرای توس ــه ب ــن منطق ــت ای ــرداری از موقعی بهره ب

نکرده است. 
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1. مقدمه 

سیاســت خارجــی راهبــرد یــا اعمالــی اســت کــه به وســیلۀ تصمیم گیرنــدگان یــک دولــت در مقابــل دیگــر 

 Haghighat, 2006:( دولت هــا و واحدهــای بین المللــی بــرای اهــداف مشــخص انجــام می شــود

20(. جــوزف نــای معتقــد اســت: امــروزه اعتبــار و تصویـــری کــه دولتــی در اذهــان ]دیگـــر کشــورها و 

دولت هــا[ ایجــاد می کنــد، بخش هــای مهــم کاربســت سیاســـت خارجــی آن کشـــور را تشـــکیل می دهد، 

ــه نمایــش می گــذارد. اعتبــار کشـــور در نــزد دیگـــر اعضــای جامعــۀ  زیــرا »قــدرت نــرم« آن کشــور را ب

ــی دارد  ــن توانای ــه ای ــتگی ب ــرکت ها( بس ــی و ش ــی و غیردولت ــازمان های دولت ــا، سـ ــی )دولت ه بین الملل

کــه بتوانـــد بــه دیگــران گــوش دهــد و شـــنیده شـــود )Rahmani, 2015 : 65(. آنچــه بــرای دوران کنونی 

ــی در  ــه ای و جهان ــط منطق ــان کــرد رویکــرد سیاســت خارجــی و نقــش مهــم آن در توســعۀ رواب ــد بی بای

ــان کشــورها در عرصــۀ  عصــر جهانی شــدن اســت. در عصــر جهانی شــدنی کــه پیوندهــا و مناســبات می

ــن  ــه کمتری ــت ک ــن اس ــدن ای ــژۀ دوره جهانی ش ــت وی ــده اند. ماهی ــده ش ــم تنی  دره
ً
ــا ــل، کام بین المل

ــی آن  ــر بین الملل ــر تصوی ــت ب ــری مثب ــر، اث ــورهای دیگ ــا کش ــاط ب ــراری ارتب ــرای برق ــود ب ــت موج ظرفی

کشــور دارد )Pishgahifard & Mahkouei, 2012 : 46(. فرامــرزی شــدن منافــع و خواســته های ملــی 

ــازار  ــاد ب ــدن اقتص ــد. جهانی ش ــبب ش ــدن ها را س ــتم، جهانی ش ــرن بیس ــی ق ــای پایان ــورها در دهه ه کش

و اقتصادی شــدن نظــام جهانــی کــه از دهــۀ پایانــی قــرن بیســتم ســرعت زیــادی پیــدا کــرد، رقابت هــای 

ژئواکونومیــک و ژئواســتراتژیک را در جهــان رونــق زیــادی داد. ایــن تحــوالت پراهمیــت در نظــام جهانــی، 

ــه ای  ــای منطق ــا و همگرایی ه ــا و گروه بندی ه ــه همکاری ه ــی و روی آوردن ب ــویق منطقه گرای ــب تش موج

بــرای واقعیــت بخشــیدن بــه رقابت هــای مؤثــر میــان منطقه هــای جهــان در نظــام شــکل گیرندۀ 

ژئوپلیتیــک جهانــی دوران پســت مــدرن شــده اســت )Mojtahedzadeh, 2012: 185(. بــه هــر روی، 

سیاســت خارجــی کشــورها در عصــر جهانی شــدن ملــزم بــه رعایــت منافــع ملــی مــردم آن کشــور اســت.

همــواره، مناطــق ژئوپلیتیکــی پیرامونــی، نقــش ویــژه ای در سیاســت خارجــی کشــورها دارنــد. در ایــن 

میــان، یکــی از مناطــق ژئوپلیتیــک مهــم پیرامونــی ایــران منطقــۀ جنوب آســیا اســت. آنچــه در جنوب آســیا 

رخ می دهــد بــر منافــع ایــران تأثیــر می گــذارد. بنابرایــن داشــتن شــناخت مناســب در سیاســت خارجــی، 

توانایــی الزم را بــرای حفــظ و تقویــت منافــع ملــی ایــران در منطقــۀ جنــوب آســیا فراهــم می کنــد. ســوئل 

ــروزه  ــد. ام ــتراتژیک می دان ــی ژئواس ــه قلمروی ــدن ب ــتانۀ تبدیل ش ــد را در آس ــبه قاره هن ــۀ ش ــن منطق کوه

ــف  ــای مختل ــب انرژی ه ــن رو کس ــت؛ از ای ــا اس ــای دولت ه ــن دغدغه ه ــی از مهم تری ــرژی یک ــن ان تأمی
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ــه نفــت، گاز، زغال ســنگ و دیگــر انرژی هــا از اولویت هــای اساســی دولت مــردان هــر کشــوری  از جمل

ــرژی  ــود ان ــا کمب ــرژی، ب ــرای ان ــا ســرعت  در حــال افزایــش تقاضــا ب ــوب آســیا ب اســت. کشــورهای جن

ــرژی،  ــود عرضــۀ ان ــودی، بهب ــن کمب ــرات اقتصــادی سیاســی ناشــی از چنی ــل تأثی مواجــه هســتند؛ به دلی

اولویــت مهــم دولت هــای منطقــه اســت. کشــورهای جنــوب آســیا به دنبــال تنــوع منابــع انــرژی ســنتی و 

جــذب ســرمایه گذاری خارجــی اضافــی بــرای توســعۀ زیرســاخت های انــرژی، بهبــود بهــره وری انــرژی، 

ــه ای  ــرژی منطق ــرمایه گذاری ان ــارت س ــعۀ تج ــای توس ــرژی ارتق ــش ان ــازی بخ ــاح و خصوصی س اص

.)Hadipour & et al, 2109 : 31-32; Griffiths, 2019 : 2( ــتند هس

ایــن مقالــه از پژوهش هــای کاربــردی اســت کــه بــا اســتفاده از روش و رویکــرد توصیفی تحلیلــی و بــا 

اســتفاده از منابــع کتابخانــه ای و ســایت های اینترنتــی موضــوع را بررســی می کنیــم. ایــن پرســش مطــرح 

اســت کــه جایــگاه منطقــۀ آســیای جنوبــی در روابــط و رویکــرد سیاســت خارجــی ایــران چگونــه اســت؟ 

شــایان توجــه اینکــه بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش، دیــدگاه نویســندگان رویکــردی ژئوپلیتیــک اســت. بدین 

منظــور از نظریــۀ ســاختار فضایــی سیســتم ژئوپلیتیــک جهــان ســول کوهــن اســتفاده می کنیــم. همچنیــن 

در معرفــی محــدودۀ مــورد مطالعــه بــه موقعیــت ژئوپلیتیــک ایــران و آســیای جنوبــی توجــه می کنیــم. در 

ــط  ــت رواب ــترش و تقوی ــرای گس ــی را ب ــیای جنوب ــود در آس ــای موج ــط ظرفیت ه ــش فق ــای پژوه یافته ه

ــم  ــا، ه ــم چالش ه ــورها ه ــان کش ــط می ــواره در رواب ــه هم ــی ک ــم و از آنجای ــر می گیری ــه ای درنظ منطق

ــم. ــه می کنی ــه توج ــن منطق ــای ای ــا و فرصت ه ــه ظرفیت ه ــط ب ــد، فق ــود دارن ــا وج ــا و فرصت ه قوت ه

2. پیشینۀ پژوهش

ــک در  ــای ژئوپلیتی ــه ای و دیدگاه ه ــای منطق ــل اولویت ه ــۀ »تحلی ــکاران )1391( در مقال ــی و هم اعظم

ــان می کننــد  ــۀ مــوردی: ســازمان همــکاری شــانگهای(« بی ــه ســازمان های منطقــه ای )نمون شــکل دهی ب

ــت،  ــخصی اس ــی مش ــۀ جغرافیای ــه منطق ــتن ب ــژه داش ــه وی ــای توج ــه معن ــی ب ــه منطقه گرای ــی ک از آنجای

ــان  ــع و ایده آل های ش ــق مناف ــه ای و تحق ــازمان های منطق ــه س ــکل دهی ب ــت و ش ــرای عضوی ــورها ب کش

بــه مناطقــی توجــه می کننــد کــه بیشــترین وابســتگی اقتصــادی، سیاســی امنیتی و فرهنگــی را بــه آن داشــته 

باشــند. نتایــج ایــن پژوهــش کــه بــا روش توصیفی تحلیلــی انجــام شــده اســت نشــان می دهــد برخــاف 

ــه ای و  ــای منطق ــاس اولویت ه ــر اس ــازمان ب ــن س ــت در ای ــکل دهی و عضوی ــه ش ــن ک ــیه و چی روس

دیدگاه هــای ژئوپلیتیــک آن هــا انجــام شــده اســت، عضویــت ایــران در ایــن ســازمان انطبــاق چندانــی بــا 

اولویــت منطقــه ای و هویــت ژئوپلیتیــک آن نــدارد.
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ــه ای  ــی منطق ــۀ امنیت ــۀ مجموع ــت نظری ــۀ »کاربس ــاهی )1397( در مقال ــی  دولتش ــدی و فصیح  نورمحم

ــان دادن  ــی و نش ــه را بررس ــی مقال ــدف اصل ــیا« ه ــوب آس ــط در جن ــای رواب ــائل و الگوه ــل مس در تحلی

میــزان ظرفیت هــای ذاتــی ایــن نظریــه در تبییــن پویش هــای امنیتــی، الگوهــای دوســتی و دشــمنی، نــوع 

روابــط میــان واحدهــای سیاســی و فهــم مســائل ایــن منطقــه بیــان کرده انــد. از ایــن رو، ایــن پرســش مطــرح 

اســت کــه میــزان کارکــرد نظریــۀ مجموعــۀ امنیتــی در تحلیــل مســائل و پویش هــای امنیتــی جنــوب آســیا 

ــن  ــی در ای ــای امنیت ــم پویش ه ــه فه ــوان ب ــه می ت ــن نظری ــرد ای ــا کارب ــه ب ــت و چگون ــدازه اس ــه ان ــا چ ت

ــدی،  ــگاه چندبع ــل ن ــی به دلی ــۀ امنیت ــۀ مجموع ــد نظری ــان می ده ــش نش ــای پژوه ــید؟ یافته ه ــه رس ناحی

ضــرورت بررســی هم زمــان فهــم اجتماعــی تحــوالت و فهــم روابــط قــدرت، شــناخت نــوع روابــط میــان 

ــوب آســیا را ممکــن می ســازد.  ــۀ جن واحدهــای سیاســی موجــود در منطق

ــوری  ــی جمه ــت خارج ــی سیاس ــای ژئوپلیتیک ــۀ »فرصت ه ــکاران )1399( در مقال ــور و هم هادی پ

ــش  ــی، نق ــی پیرامون ــق ژئوپلیتیک ــد مناط ــد(« می گوین ــارۀ هن ــبه ق ــیا )ش ــوب آس ــران در جن ــامی ای اس

ویــژه ای در سیاســت خارجــی کشــورها دارنــد. در ایــن میــان، یکــی از مناطــق ژئوپلیتیــک مهــم پیرامونــی 

ایــران، منطقــۀ جنــوب آســیا اســت. آنچــه در جنــوب آســیا رخ می دهــد بــر منافــع ایــران تأثیــر می گــذارد. 

ــورهای  ــانی کش ــی و انس ــاخص های طبیع ــی از ش ــد بخش ــان می دهن ــه، نش ــن مقال ــی ای ــای کیف یافته ه

منطقــۀ جنــوب آســیا بــا جمهــوری اســامی ایــران از تجانــس و هم تکمیلــی در ابعــاد مختلــف اقتصــادی، 

ارتباطــی، فرهنگــی، دینــی و علمــی برخوردارنــد.

3. مفاهیم و چارچوب نظری

3-1. منطقه و روابط منطقه ای با رویکرد به منطقه گرایی

از واژۀ منطقــه در جغرافیــای سیاســی تصادفــی اســتفاده نمی شــود. منطقــه فضــای جغرافیایــی را 

ــی و  ــر فیزیک ــم از نظ ــط، ه ــزای محی ــدۀ اج ــل پیونددهن ــابه و عوام ــی مش ــه از پدیده های ــد ک می گوین

هــم از دیــد محیــط انســانی برخــوردار باشــد. شــناخت منطقــه و مطالعــۀ مناطــق جــدا از هــم، یکــی از 

 Azami & et al, 2012 : 5-6; Mojtahedzadeh,( ــت ــک اس ــان ژئوپلیتی ــناخت جه ــای ش روش ه

ــه،  ــت منطق ــد اس ــد و معتق ــازمانی آن می بین ــد س ــتر از بع ــه را بیش ــج منطق 180-179 : 2012(. دوی

ســازمان منطقــه ای مبتنــی بــر ســرزمین بــا هویــت مشــخص اســت کــه دولت هــا بــرای طراحــی و اجــرای 

مجموعــه ای از سیاســت ها در زمینــۀ مســائل خــاص و بــا هــدف بهبــود وضعیــت خــود دربــارۀ آن مســائل، 

 .)Ahmadi Lafouraki & Talebi Arani, 2018 : 20-21( آن را بــه وجــود آورده انــد
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ــای  ــان دولت ه ــبات می ــم مناس ــرای تحکی ــی ب ــای دیپلماس ــل و مداره ــی از مراح ــی یک منطقه گرای

ــازوکارهای  ــا س ــرد و ب ــکل می گی ــده ، ش ــف ش ــی تعری ــای سیاس ــان توافق ه ــه در می ــت ک ــوار اس هم ج

مختلــف فنــی، حقوقــی و اقتصــادی متحــول می شــود. در میــان کشــورهای یــک منطقــه، طیــف گوناگونــی 

از روابــط دوســتانه تــا خصمانــه را می تــوان در نظــر گرفــت. پــس در گام نخســت، ایــن هنــر دولت مــردان 

ــدۀ  ــق فزاین ــد و رون ــوی رش ــز به س ــت و تفاهم آمی ــای مثب ــه از فض ــه چگون ــت ک ــزاران دولت هاس و کارگ

جمعــی پیــش رونــد یــا برعکــس از فضــای تنــش، تعــارض، رقابــت خصمانــه و جنــگ، بــه اعتمادســازی، 

خویشــتن داری، تمریــن مذاکــره، راه حل هــای مســالمت آمیز و فرهنگ مــداری روی آورنــد. بدیهــی 

ــتفادۀ  ــر درک و اس ــی ب ــد مبتن ــود، بای ــی خ ــط خارج ــه محی ــبت ب ــردان نس ــت دولت م ــت مدیری اس

ــرای کشــوهای ضعیــف و  ــا همــۀ تهدیدهــا و خطرهــا باشــد. ب ــی ب ــه از فرصت هــا و مواجهــۀ عقان بهین

درحال توســعه، به کارگرفتــن تدابیــر ضــروری در کاســتن فزاینــده از فشــارهای بیرونــی و ناکارامــدی داخلی، 

حیاتــی اســت و ســبب می شــود بــه مراتــب، ضریــب آســیب پذیری واحدهــای حســاس و اثرپذیــر کاهــش 

یابــد. از آنجایــی کــه تعریــف و اجرایی شــدن سیاســت گذاری خاجــی دولت هــا بــا شــناخت از دو وجــه 

ــات در  ــت و ثب ــود امنی ــا نب ــود ی ــت، ب ــازم اس ــی در ت ــی و خارج ــای داخل ــات و محدودیت ه از امکان

مرزهــای ملــی، آثــار مهمــی بــر مواضــع دولت هــا در روابــط خارجــی دارد. هــر یــک از دو حالــت ثبــات 

ــی(  ــایه و پیرامون ــای همس ــا )دولت ه ــی آن ه ــبات خارج ــه از مناس ــن حلق ــر اولی ــی در گام اول ب و بی ثبات

ــبه و  ــغول محاس ــود مش ــک خ ــایگان دور و نزدی ــا همس ــدا، ب ــور در ابت ــر کش ــذارد. ه ــتقیم می گ ــر مس اث

.)Mosafa & Noruzi, 2014 : 627-628( ــت ــات اس ــات و ترجیح ــن ترتیب ــت ای مدیری

3-2. سیاست خارجی

سیاســت خارجــی یعنــی فــن و هنــر )یــا علــم( شــناخت امکانــات و بهره بــرداری درســت از آن هــا بــرای 

ــۀ  ــی )Akraminiya, 2013 : 39(. در عرص ــط خارج ــا محی ــاط ب ــور در ارتب ــداف کش ــه اه ــیدن ب رس

بین المللــی، ملت هــا همیشــه بــه یکدیگــر وابســته بوده انــد. حتــی پــس از دســتیابی بــه باالتریــن ســطح 

توســعه، هــر ملتــی بــرای تأمیــن منافــع خــود بــه دیگــر ملت هــا وابســته اســت. بنابرایــن در دوران معاصــر، 

هــر کشــوری بــا ملت هــای دیگــر روابــط دیپلماتیــک، اقتصــادی، تجــاری، آموزشــی، فرهنگــی و سیاســی 

ــی  ــا ســازمان های بین الملل ــن ب ــا یکدیگــر و همچنی ــط خــود را ب ــور می شــود رواب ــد و مجب ــرار می کن برق

و بازیگــران غیردولتــی در روابــط بین الملــل حفــظ کنــد. روابــط بین الملــل رفتارهایــی را توضیــح 

می دهــد کــه در مرزهــای کشــورها و نهادهایــی ماننــد خصوصــی، دولتــی، غیردولتــی و بیــن دولتــی رخ 
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ــت  ــی اس ــل و فعالیت های ــه عوام ــوط ب ــل مرب ــط بین المل ــتۀ رواب ــت: »رش ــد اس ــن1 معتق ــد. هافم می ده

کــه بــر سیاســت های خارجــی و قــدرت واحدهــای اساســی تأثیــر می گــذارد کــه جهــان بــه آن هــا تقســیم 

 .)Ahmed, 2020 : 787( »شــده اســت

هنــگام تجزیه وتحلیــل نقــش سیاســت خارجــی در ارتقــای توســعه، بایــد بــه اهمیــت دولــت در ایــن فرایند 

توجــه کــرد. بــا درنظرگرفتــن ایــن نکتــه، می تــوان سیاســت خارجــی را بــه دو حــوزۀ بــزرگ تقســیم کــرد کــه بــا 

آن هــا بــر توســعۀ کشــور، یعنــی اقتصــاد و سیاســت تأثیــر می گــذارد. این هــا را می تــوان بیشــتر بــه خطوطــی از 

 
ً
اقدامــات مربــوط بــه افزایــش رشــد اقتصــادی یــک کشــور و کاهــش ســطوح نابرابــری تقســیم کــرد کــه معموال

در اولویــت بیشــتر سیاســت گذاران نیســت. هنــگام برخــورد بــا حــوزۀ اقتصــادی سیاســت خارجــی، می تــوان 

ــد: الــف( ارتقــای  ــر می گذارن ــرد توســعۀ کشــور تأثی ــر راهب  ب
ً
ســه خــط اقــدام را تشــخیص داد کــه مســتقیما

تجــارت؛ ب( سیاســت ســرمایه گذاری؛ ج( مذاکــرات اقتصــادی، مالــی و تجــاری. در حــوزۀ سیاســی، خطــوط 

عمــل بیشــتر به طــور مســتقیم بــه ارتقــای توســعه مربــوط می شــوند، زیــرا آثــار عملــی آن هــا بــه ایــن ســرعت 

بــه مناطــق اقتصــادی و اجتماعــی نمی رســد، امــا بــه ایجــاد محیطــی مثبــت بــرای موفقیــت دیگــر خطــوط 

کمــک می کنــد. از ایــن نظــر، ســه خــط دیگــر از اقدامــات را می تــوان فهرســت کــرد: الــف( حقــوق اکتشــاف 

.)Spohr & da Silva, 2017 : 159( ــی ــرح بین الملل ــی؛ ج( ط ــکاری بین الملل ــع؛ ب( هم مناب

3-3. چارچوب نظری

بــا توجــه بــه موضــوع ایــن مقالــه و وجــود نظریه هــای مرتبــط بــا حــوزۀ ژئوپلیتیــک و روابــط بین الملــل، 

بــرای تبییــن و تحلیــل رویکــرد سیاســت خارجــی ایــران در روابــط منطقــه ای بــا منطقــۀ آســیای جنوبــی، 

از نظریــۀ ســاختار فضایــی سیســتم ژئوپلیتیکــی جهــان بهــره می بریــم کــه ســول بــی کوهــن مطــرح کــرده 

ــگ  ــکا در دوران جن ــی آمری ــت خارج ــکل گیری سیاس ــرای ش ــد ب ــی کارآم ــه، چارچوب ــن نظری ــت. ای اس

ــت داد،  ــود را از دس ــی خ ــی اصل ــی تکنیک ــی، کارای ــان دو قطب ــقوط جه ــا س ــد ب ــه داد. هرچن ــرد ارائ س

ــی پســت مــدرن  ــد در شــکل گیری های ژئوپلیتیــک جهان ــوز می توان ــه در آن، هن پویایــی جغرافیایــی نهفت

.)Mojtahedzadeh, 2012 : 136( ــد ــر باش مؤث

یۀ ساختار فضایی سیستم ژئوپلیتیک جهان  الف( نظر

ــه  ــک گفت ــم ژئوپلیتی ــک نظ ــی ی ــزای فضای ــام اج ــش و انتظ ــه آرای ــک ب ــی ژئوپلیتی ــاختار فضای س

1. . Hoffmann
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ــن  ــان و همچنی ــق جه ــی مناط ــم ژئوپلیتیک ــت و نظ ــند هوی ــواره می کوش ــت ها هم ــود. ژئوپلیتیس می ش

الگــوی توزیــع قــدرت و حوزه هــای نفــوذ را در قالــب موزائیــک فضایــی و جغرافیایــی بــه نمایــش گذارنــد 

ــاختار  ــۀ س ــد )Hafezniya, 2006 : 135(. نظری ــن کنن ــت آن را تبیی ــی و هوی ــزای فضای ــط اج و رواب

فضایــی سیســتم ژئوپلیتیکــی جهــان، از ســوی کوهــن ارائــه شــده اســت. ایــن ســاختار فضایــی شــامل 

حــوزۀ ژئواســتراتژیک، منطقــۀ ژئوپلیتیکــی، نوارهــای شــکننده، کشــورها و مناطــق مدخــل )گذرگاهــی( 

اســت. در ایــن نظریــه، مناطــق زیربخش هایــی از حوزه هــا هســتند، اگرچــه ممکــن اســت برخــی میــان 

.)Hadipour & et al, 2019 : 33( ــند ــا باش ــتقل از آن ه ــا مس ــته ی ــرار داش ــا ق آن ه

از نظــر کوهــن، منطقه هــای ژئواســتراتژیک، نماینــدۀ گونــۀ ویــژه ای از کنش هــا و واکنش هــا در 

ــر  ــی کوچک ت ــای جغرافیای ــامل بخش ه ــک ش ــای ژئوپلیتی ــتند و منطقه ه ــان هس ــاور جه ــش پهن دو بخ

ــط  ــای محی ــی و هماهنگی ه ــس جغرافیای  از تجان
ً
ــوال ــه معم ــتند ک ــتراتژیک هس ــق ژئواس ــل مناط در داخ

ــق  ــد. مناط ــی برخوردارن ــادی و سیاس ــی، اقتص ــای فرهنگ ــۀ زمینه ه ــا هم ــک ی ــتری در ی ــانی بیش انس

ــای روی  ــی از ابرقدرت ه ــوذ یک ــر نف ــک زی ــر ی ــه ه ــی ک ــرۀ سیاس ــد از دو نیمک ــتراتژیک عبارت ان ژئواس

زمیــن )در نظــام دو قطبــی پیشــین( اســت. او ایــن دو منطقــه ژئواســتراتژیک را این گونــه نام گــذاری کــرد 

ــه ژئوپلیتیکــی و  ــی )بحــری( شــامل 6 منطق ــه بازرگان ــه ای وابســته ب ــای ژئواســتراتژیک کران ــف( دنی : ال

ب( دنیــای ژئواســتراتژیک قــاره ای اوراســیا )بــری( شــامل 2 منطقــۀ ژئوپلیتیکــی. قلمــروی ژئواســتراتژیک 

بحــری شــامل  شــش منطقــۀ ژئوپلیتیــک اروپــا، آمریــکای شــمالی، آمریــکای جنوبــی، حــوزۀ کارائیــب، 

حــوزۀ آســیای ســاحلی )ژاپــن، اســترالیا، کــره( و آفریقــای جنــوب صحــرا اســت و قلمــروی ژئواســتراتژیک 

ــت.  ــتان( اس ــن و مغولس ــرقی )چی ــیای ش ــیه( و آس ــد )روس ــک هارتلن ــۀ ژئوپلیتی ــامل دو منطق ــاره ای ش ق

ــد  ــود دارن ــز وج ــری نی ــق دیگ ــا و مناط ــی حوزه ه ــک جهان ــتم ژئوپلیتی ــۀ سیس ــی نظری ــاختار فضای در س

کــه عبارت انــد از : 1( کمربندهــای شــکننده یــا مناطــق درهــم: کوهــن همچنیــن ســه منطقــۀ ژئوپلیتیــک 

ویــژه را میــان دو نیمکــرۀ ژئواســتراتژیک مشــخص می کنــد و آن هــا را منطقــۀ درهــم2 )کمربنــد شــکننده( 

می نامــد کــه هــر دو ابرقــدرت در آن هــا جــای پایــی دارنــد؛ ایــن ســه منطقــه شــامل خاورمیانــه، آســیای 

ــد  ــژه از دی ــۀ وی ــه منطق ــن س ــر او، ای ــت. از نظ ــرا اس ــوب صح ــع در جن ــای واق ــاوری و آفریق ــوب خ جن

ــن  ــد. کوه ــوذ دارن ــا نف ــتراتژیک در آن ه ــرۀ ژئواس ــر دو نیمک ــه ه ــتند ک ــی هس ــق نامتجانس ــی مناط سیاس

پــس از جنــگ ســرد تنهــا خاورمیانــه را منطقــۀ شــکننده دانســته و دو منطقــۀ جنــوب شــرق آســیا و جنــوب 

آفریقــا را جــزو قلمــرو ژئواســتراتژیک دریایــی قــرار مــی داد. 2( کشــورها و مناطــق گذرگاهــی، کشــورهایی 

2. . Shatterbelt
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هســتند کــه تســهیل کنندۀ ارتبــاط بیــن دو قلمــرو ژئواســتراتژیک یــا دو منطقــۀ ژئوپلیتیــک هســتند ماننــد 

اروپــای شــرقی و آمریــکای مرکــزی. ایــن مناطــق در پیوســتگی و انســجام و تکامــل سیســتم نقــش مهمــی 

ــد و  ــق می کن ــد تطبی ــارۀ هن ــبه ق ــر ش ــه ب ــن منطق ــتقل: ای ــک مس ــۀ ژئوپلیتی ــد. 3( منطق ــده دارن ــه عه را ب

در قلمــرو ژئواســتراتژیک جــای نمی گیــرد. ایــن منطقــه حالــت دوگانــه داشــته و حــدود 8 درصــد تــا10 

ــه خــود اختصــاص می دهــد. قطــب برجســتۀ ایــن منطقــه هنــد اســت کــه  درصــد تجــارت جهانــی را ب

 Mojtahedzadeh,( ــه ســومین قلمــرو ژئواســتراتژیک جهــان اســت ــرای تبدیل شــدن ب در حــال ارتقــا ب

.)2012 : 182; Azami & et al, 2012 : 7-8

Source: Azami & et al, 2012 : 8 یۀ ساختار ژئوپلیتیکی مورد نظر کوهن نقشۀ 1: نقشۀ تقسیم جهان بر اساس نظر

4. معرفی محدودۀ مورد مطالعه

4-1. موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران با رویکرد منطقه ای

 ،)Nami & Hydaripour, 2012 : 229( کشــور ایــران بــا وســعتی معــادل 1،873،959 کیلومتــر مربــع

ــارۀ آســیا و در  ــران در نیمکــرۀ شــمالی، نیمکــرۀ شــرقی در ق ــزرگ جهــان اســت. ای شــانزدهمین کشــور ب

قســمت غربــی فــات ایــران واقــع شــده و جــزو کشــورهای خاورمیانــه اســت. ایــران از نظــر ژئوپلیتیکــی 
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و جغرافیایــی در منطقــه جنــوب غربــی آســیا قــرار گرفتــه اســت. وجــود منابــع عظیــم نفــت وگاز در ایــران، 

ــای خــزر و خلیــج  ــزرگ و حدفاصــل دری ــران در قلــب خــاور نزدیــک ب موقعیــت ســرزمینی اســتثنایی ای

ــه آن  ــژه ای ب ــت وی ــان، اهمی ــه و جه ــرژی منطق ــردی ان ــذر راهب ــوان راه گ ــران به عن ــت ای ــارس و ظرفی ف

داده اســت. بــه عــاوه ســرزمین ایــران از نظــر موقعیــت راهبــردی هماننــد حلقــه ای اســت کــه می توانــد 

ــد  ــر پیون ــه یکدیگ ــر ب ــای زنجی ــون حلقه ه ــوارش را چ ــی هم ج ــم جغرافیای ــاس و مه ــۀ حس ــار منطق چه

دهــد و درجــۀ امنیــت خــود و آن کشــورها را بــا اســتفاده از بســتر ژئواکونومیکــی منطقــه ای افزایــش دهــد 

)BabakhaniLashakan & et al, 2017 : 147-148(. بــا بررســی برخــی از نظریه هــای ژئوپلیتیکــی 

می تــوان در اهمیــت موقعیــت ژئوپلیتیــک و ژئواســتراتژیک ایــران گفــت: آلفــرد ماهــان، اولیــن شــرط الزم 

ــران گــذرگاه  ــود ای ــر دریاهــا می دانســت. او معتقــد ب ــی را ســلطه و نظــارت ب ــرای کســب قــدرت جهان ب

ــرای  ــی داد ب ــنهاد م ــن رو، پیش ــت. از ای ــد اس ــوس هن ــوب و اقیان ــوی جن ــیه به س ــدرت روس ــی ق دسترس

ــا  ــن تفکــری در تصمیمــات بریتانی ــران ســد نفــوذی ایجــاد کــرد کــه چنی ــد در ای ــدن روســیه بای عقب ران

ــا  ــکان ت ــی از بال ــدرت دریای ــور ق ــوان مح ــا به عن ــد و بریتانی ــه می ش ــه کار گرفت ــیه ب ــا روس ــه ب و در رابط

پامیــر مراقــب قــدرت روســیه بــود. ایــن نقــش را پــس از جنــگ جهانــی دوم، آمریــکا بــر عهــده گرفــت. 

ــران در  ــت ای ــان دهندۀ اهمی ــان نش ــای عم ــارس و دری ــج ف ــای آزاد از راه خلی ــه دری ــران ب ــودن ای متصل ب

ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــن ب ــت. همچنی ــان اس ــی ماه ــدرت دریای ــۀ ق ــژه نظری ــی، به وی ــای ژئوپلیتیک نظریه ه

ــه دو ناحیــۀ هــال  مکینــدر در نظریــۀ خــود، مناطــق اطــراف هارتلنــد و منطقــۀ ژئواســتراتژیک بــری را ب

داخلــی و هــال خارجــی تقســیم می کنــد و ایــران را قلــب منطقــۀ خاورمیانــه و فــات ایــران را بخشــی از 

ــه هــال داخلــی،  ــی ب ــرای راهیاب ــی ب ــه حســاب مــی آورد، به دلیــل رقابــت قــدرت زمین هــال داخلــی ب

ــز مهــم تلقــی می شــود. ــه نی ــن نظری ــران در ای ــگاه ای جای

در نظریــۀ بیضــی انــرژی، جفــری کمــپ کــه متأثــر از نظریــۀ هارتلنــد مکینــدر بــوده اســت، کمــپ 

ایــران را در وســط بیضــی راهبــردی انــرژی )هــم نفــت و هــم گاز( در نظــر گرفتــه اســت. از دیــدگاه کمــپ، 

محــل پیونــد قاره هــای آســیا، اروپــا و آفریقــا ایــران اســت. پژوهش هــا نشــان می دهنــد، اقتصــاد جهانــی 

در آینــده نیــز همچنــان بــه انــرژی نفــت وابســته اســت. در صورتــی کــه میــزان تقاضــای جهانــی نفــت در 

ــد  ــترین رش ــه بیش ــد ک ــش می یاب ــد افزای ــط 1/9 درص ــور متوس ــاالنه به ط ــا 2050 س ــال های 2010 ت س

در ایــن زمــان بــه ترتیــب اختصــاص بــه کشــورهای چیــن، هنــد، روســیه، آمریــکای شــمالی و کشــورهای 

ــا ایــن همــه، بیشــترین میــزان تقاضــای جهانــی انــرژی را کشــورهای آمریــکای شــمالی  اروپایــی دارد. ب

خواهنــد داشــت؛ به طــوری کــه میــزان تقاضــای ایــن کشــورها در ســال 2030 در حــدود 30/6 میلیــون 
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بشــکه در روز بــوده کــه ایــن میــزان حــدود 27 درصــد تقاضــای جهانــی نفــت تخمیــن زده شــده اســت 

.)Masoudipour & et al, 2017 : 494-496(

Source: Barati & et al, 2021 : 64 نقشۀ 2. نقشۀ موقعیت سرزمینی ایران بر مبنای گذرگاه های چندگانه

4-2. منطقه ژئوپلیتیکی آسیای جنوبی

آســیای  مفهــوم  آسیاســت.  جنــوب  ایــران،  پیرامونــی  پلیتیکــی  ژئو مناطــق  مهم تریــن  از  یکــی 

ــیمات  ــوار و تقس ــتراتژیک هم ج ــای ژئواس ــتقل از حوزه ه ــی مس پلیتیک ــۀ ژئو ــوان منطق ــی به عن ب جنو

منطقــه ای آن هــا، بــرای نخســتین بــار در ســال 1963 از ســوی ســوئل کوهــن مطــرح شــد. ایــن منطقــه 

در مجــاورت آب هــای اقیانــوس هنــد قــرار دارد کــه دریاهــا، خلیج هــا و تنگه هــای راهبــردی و 

مهمــی ماننــد دریــای عمــان، دریــای عــرب، خلیــج فــارس، تنگــۀ هرمــز و تنگــۀ مــاالکا در داخــل 

پلیتیکــی شــرق و جنــوب شــرقی آســیا، آســیای  ــا ســه منطقــۀ ژئو ــوب آســیا ب ــد. جن ــه کرده ان آن رخن
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ــد )39،004،380،1(،  ــور هن ــت کش ــامل هش ــه، ش ــن منطق ــی دارد. ای ــیا تاق ــرب آس ــزی و غ مرک

پاکســتان )33،892،220(، ]افغانســتان )34،928،38(،[ بنــگادش )38،689،164(، ســریانکا 

)00،219،21(، مالدیــو )54،540(، بوتــان )61،771( و نپــال )81،136،29( اســت کــه جمعیــت 

ــر  ــرد ه ــتدالل ک ــان اس ــر ماه ــرد تای ــت. آلف ــوده اس ــر ب ــال 2020 40،882،856،1 نف ــا در س آن ه

ــوئل  ــت. س ــد داش ــرل خواه ــا را در کنت ــد دنی ــته باش ــود داش ــرل خ ــد را در کنت ــوس هن ــوری اقیان کش

ــد.  ــتراتژیک می دان ــی ژئواس ــه قلمروی ــدن ب ــتانۀ تبدیل ش ــد را در آس ــبه قاره هن ــۀ ش ــز منطق ــن نی کوه

ــا از مهم تریــن منابــع تولیــد، توزیــع و مصــرف انــرژی  یی، منطقــۀ شــبه قارۀ هنــد در بیــن دو ت از ســو

ــن  ــوان مهم تری ــزر به عن ــای خ ــوزۀ دری ــارس و ح ــج ف ــوزۀ خلی ــی ح ــان، یعن ــی در جه هیدروکربون

ــن بازارهــای مصــرف  ــوان یکــی از بزرگ تری ــن در شــرق آســیا به عن ــرژی همچنی ــدۀ ان ــع تولید کنن مناب

ــات  ــی و تعارض ــای درون ــۀ  تضاده ــیا صحن ــوب آس ــۀ جن ــن، منطق ــود ای ــا وج ــرار دارد. ب ــان ق در جه

ــن  ــی در ای ــاط و نقش آفرین ــراری ارتب ــه برق ــه ب ــوری ک ــر کش ــت ه ــلم اس ــت. مس ــی اس پلیتیک ژئو

ــایی  ــی را شناس ــی و خارج ــای داخل ــد ظرفیت ه ــز بای ــر چی ــش از ه ــت، پی ــد اس ــه عاقه من منطق

ــی  ــران سیاس ــا بازیگ ــف ب ــای مختل ــط در حوزه ه ــش رواب ــا کاه ــترش ی ــی گس ــۀ اساس ــه پای ــد ک کن

Hadipour & et al, 2020)b( : 32-35; https://data.worldbank.org/( ــت ــه اس ــن منطق ای

.)indicator/SP.POP.TOTL?locations=8S

 
ً
ــا ــه در آن تقریب ــد ک ــکیل می ده ــتراتژیک را تش ــی ژئواس ــال بی ثبات ــک ه ــیا ی ــوب آس ــۀ جن منطق

ــه  ــر جنگ هــای داخلــی اســت. دســتیابی ب ــا درگی ــر مناقشــه ی ــا همســایگان خــود درگی هــر کشــوری ب

توانایــی تســلیحات هســته ای توســط پاکســتان بــرای برابــری بــا هندوســتان اوضــاع را پــر مخاطــره کــرده 

ــه عــاوه، ظهــور اســام گرایی بــر شــدت درگیری هــای داخلــی و تهدیــد تروریســم در بیشــتر  اســت. ب

بخش هــای ایــن هــال و همچنیــن در خــارج از مرزهــای آن افــزوده اســت. جمعیــت هنــد 75 درصــد 

کل جمعیــت منطقــه را تشــکیل می دهــد. مســاحت ســرزمینی هنــد، 64 درصــد کل مســاحت منطقــه 

ــت.  ــد اس ــه هن ــوط ب ــه مرب ــی منطق ــص داخل ــد ناخال ــد تولی ــن 81 درص ــود. همچنی ــامل می ش را ش

قــدرت نظامــی در منطقــۀ جنــوب آســیا نیــز بــه ســود هنــد اســت. هزینه هــای نظامــی هنــد، 83 درصــد 

ــت  ــی اس ــیا تک قطب ــوب آس ــه جن ــن منطق ــرد. بنابرای ــر می گی ــه را در ب ــی منطق ــای نظام کل هزینه ه

نقش آفرینــی  دیــدگاه  از  و   )Nourmohammadi & FasihiDolatshahi, 2018 : 161-171(

.)Mojtahedzadeh, 2012 : 186( ــک دارد ــی ژئواکونومی ــی آن، اساس یای ــک، پو پلیتی ژئو
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Hadipour & et al, 2020)a) : 61: Source نمودار 1. بحران های ژئوپلیتیکی جنوب آسیا

5. یافته های پژوهش

5-1. سیاست خارجی ایران و روابط منطقه ای و جهانی

ــد،  ــکیل می ده ــی را تش ــت خارج ــار سیاس ــرد و رفت ــه رویک ــران آنچ ــی ای ــت خارج ــا سیاس ــاط ب در ارتب

سیاســت تریبونــی، سیاســت سینوســی و حداکثرگرایــی اســت. در ادامــه به طــور اجمالــی بــه هــر یــک از 

ــا الگوهــای روابــط منطقــه ای و جهانــی در سیاســت خارجــی کشــور را  ایــن ســه رویکــرد می پردازیــم ت

نشــان دهیــم. سیاســت تریبونــی یکــی از روندهایــی بــوده اســت کــه ایــران در سیاســت خارجــی دنبــال 

و همــواره مطــرح کــرده اســت. رفتــار عدالت طلبانــۀ جمهــوری اســامی ایــران، تــاش بــرای اصــاح و 

ــا  ــن نهاده ــران، ای ــامی ای ــوری اس ــر جمه ــرا از نظ ــت، زی ــی اس ــازمان ها و نهادهــای بین الملل ــر س تغیی

ــطح  ــه در س ــبات ناعادالن ــط و مناس ــه رواب ــروعیت بخش ب ــلطه و مش ــام س ــزاران نظ ــازمان ها، کارگ و س

بین المللــی هســتند. ایــن نهادهــا و ســازمان ها معلــول توزیــع نابرابــر قــدرت در نظــام بین الملــل 

هســتند و ایــن مناســبات ناعادالنــه را نهادینــه می کننــد. نمونــۀ بــارز ایــن بی عدالتــی و نابرابــری در ســطح 

ــل متحــد اســت؛ موضوعــی کــه جمهــوری  ــزرگ در ســازمان مل ــوی قدرت هــای ب ــی، حــق وت بین الملل

ــاح  ــان اص ــرده و خواه ــت ک ــا آن مخالف ــون ب ــامی تاکن ــاب اس ــروزی انق ــاز پی ــران از آغ ــامی ای اس

و الغــای آن اســت )Roshan & Alimirzaei, 2017 : 55-56(. در رابطــه بــا رویکــرد سینوســی 

ــای  ــران، دوره ه ــی ای ــت خارج ــای سیاس ــاس جهت گیری ه ــر اس ــران ب ــی صاحب نظ ــه، برخ ــه اینک نکت

ــت از  ــیر حرک ــان دهندۀ س ــا نش ــن دوره ه ــد. ای ــخص کرده ان ــور را مش ــی کش ــت خارج ــف سیاس مختل

مرحلــۀ اولویــت ماحظــۀ فراملــی بــر ملــی، بــه مرحلــۀ موازنــه میــان ماحظــۀ فراملــی و ملــی و در نهایــت 

ــال  ــی انتق ــاهد نوع ــران ش ــی ای ــت خارج ــت. در سیاس ــی اس ــر فرامل ــی ب ــۀ مل ــت ماحظ ــۀ اولوی مرحل

ــدای  ــم. در ابت ــور بوده ای ــی محدودیت مح ــت خارج ــه سیاس ــور، ب ــی مطلوبیت مح ــت خارج از سیاس

ــی  ــی نوع ــت خارج ــۀ سیاس ــور، در عرص ــی کش ــون اساس ــن در قان ــامی و همچنی ــاب اس ــروزی انق پی
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برتــری ماحظــۀ فراملــی )اســامی یــا ایدئولوژیــک( بــر ماحظــۀ ملــی )دولــت( چــه در نظــر و چــه در 

عمــل دیــده می شــد، امــا ضرورت هــای محیطــی به تدریــج موجــب شــد دولــت ایــران بــه اهمیــت ایــن 

وظیفــه پــی ببــرد کــه بایــد میــان دو ماحظــۀ ملــی و فراملــی به نوعــی موازنــه برقــرار کنــد. در ســال های 

بعــد به ویــژه ســال های پــس از رحلــت امــام خمینــی، به تدریــج در برخــی دوره هــا شــاهد اولویــت دادن 

ــود کــه محیط هــای  ــژه به ســبب فشــارهایی ب ــن امــر به وی ــم. ای ــر ماحظــۀ فراملــی بودی ماحظــۀ ملــی ب

 Pourahmadi &( ــد ــن می کردن ــری آن را معی ــران وارد و جهت گی ــر ای ــی ب ــه ای و جهان  منطق
ً
ــا عمدت

Motamedi Amin, 2014 : 14.15(. بنابرایــن ایــن مطلوبیت محــور و محدودیت محــور ســبب شــده 

اســت سیاســت خارجــی به نوعــی دچــار فرازوفــرود )سینوســی( باشــد کــه نــگاه بــه سیاســت خارجــی در 

دوره هــای مختلــف گویــای آن اســت.

ــی« در  ــی »حداکثرگرای ــکل فرهنگ ــی، مش ــرد حداکثرگرای ــی در رویک ــت خارج ــکات سیاس از مش

ــد  ــن مفهــوم کــه انتظــارات از ســازمان های بین المللــی مانن ــه ای ــال ســازمان های بین المللــی اســت. ب قب

ــه کمینه هــا را هــم از دســت می دهیــم. شــایان  ــاد اســت کــه دســتیابی ب ســازمان ملــل متحــد آن قــدر زی

ــه اســت کــه نقــش اساســی در  ــا معیارهــای دوگان توجــه اینکــه ســازمان ملــل متحــد همچنــان نهــادی ب

تثبیــت عدالــت نداشــته اســت. انتظــارات مــا نبایــد از ســازمان ملــل متحــد غیرواقعــی باشــد، ســازمان 

 Maleki & Babaie,( ملــل متحــد نهادهــای قــدرت گرفتــه از امکانــات اعطایی دولت هــای عضــو اســت

ــام گرایی؛ 2.  ــد از: 1. اس ــران عبارت ان ــی ای ــت خارج ــای سیاس ــی ویژگی ه 174 : 2012(. به طورکل

عدالت طلبــی؛   .6 بیگانه ســتیزی؛   .5 منطقــه ای؛  هژمون گرایــی   .4 جهان گرایــی؛   .3 ایران مــداری؛ 

7. عدم تعهــد و جهان ســوم گرایی؛ 8. امنیت گرایــی؛ 9. اهــداف و ســمت گیری های متعــارض؛ 10. 

تغییــر و تــداوم )Mahmoudi Raja & Siyapoushi, 2017 : 191(. ایــن ویژگی هــا، نشــان دهندۀ 

ــی  ــر واقع بین ــکل گیری فق ــبب ش ــود س ــۀ خ ــه به نوب ــت ک ــور اس ــی کش ــت خارج ــی در سیاس حداکثرگرای

در سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی شــده اســت. 

در روابــط منطقــه ای ایــران بــا منطقــۀ آســیای جنوبــی یــک سیاســت واحــد دنبــال نشــده اســت. پیــش 

از انقــاب اســامی، گســترش ژرفــای ژئوپلیتیــک در سیاســت خارجــی، از خلیــج فــارس بــه اقیانــوس 

ــار  ــد در چابه ــوس هن ــی اقیان ــگاه دریایی هوای ــن پای ــیس بزرگ تری ــگام تأس ــه هن ــوری ک ــود. به ط ــد ب هن

در ســال 1975، از ســوی رئیــس کشــور اعــام شــد: آن هایــی کــه بــه مســائل ژئوپلیتیــک آشــنایی دارنــد 

می داننــد دایــرۀ حساســیت های ژئوپلیتیــک  مــا، سراســر اقیانــوس هنــد را شــامل می شــود. به طــوری  کــه 

پیشــنهاد تشــکیل اتحادیــۀ کشــورهای اقیانــوس هنــد مطــرح و بــا اســتقبال دولت هــای آن منطقــه روبــه رو 
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گاهــی و درک درســت از واقعیت هــای  شــد )Mojtahedzadeh, 2012 : 142(. مســلم اســت بــا آ

جغرافیایــی ژئوپلیتیکــی، مدیــران سیاســی و تصمیم گیــران حکومتــی می تواننــد ضمــن شــناخت 

ضعف هــا، توانایی هــای فضاهــای پیرامونــی بــه نتیجه گیری هــای اصولــی و مطلــوب بــرای توســعۀ منافــع 

ملــی دســت یابنــد. در حالــی کــه در دهه هــای گذشــته تمرکزنداشــتن بــر منطقه گرایــی و منفعل بــودن در 

حــوزۀ سیاســت خارجــی در ســطح منطقــه، زیان هــای جبران ناپذیــری بــر امنیــت و منافــع ملــی ایــران از 

ــن ازدســت دادن فرصت هــای  ــی و همچنی ــه روی کارآمــدن گروه هــای افراطــی در کشــورهای پیرامون جمل

اقتصــادی، سیاســی و امنیتــی در منطقــه و ظهــور چالش هــای جدیــد امنیتــی از ســوی قدرت هــای بــزرگ 

 .)Hadipour & et al, 2020)a( : 32( خارجــی را در پــی داشــته اســت

 Source: یه های مختلف در منطقه گرایی نمودار 2. چالش های سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر اساس نظر
Hadipour & et al, 2020 )c): 178
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 نقشۀ 3. موقعیت سرزمینی ایران برای راه گذرهای دسترسی هند به افغانستان، آسیای مرکزی، قفقاز و اروپا
Source: https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/16/4/169467985.jpg?ts=1645013019584 

5-2. ویژگی ها و ظرفیت های منطقۀ آسیای جنوبی 

منطقــۀ شــبه قاره )آســیای جنوبــی( بــرای ایــران اهمیــت بســزایی دارد. از دالیــل اهمیــت سیاســی امنیتی این منطقه 

بــرای ایــران مرزهــای طوالنــی بــا دو کشــور افغانســتان و پاکســتان، وجــود اقلیت هــای اکولوژیــک )بلوچ هــا(، 

ضعــف ســاختار دولت ملــت و دولت هــای شــکننده در ایــن منطقــه، بی ثباتــی سیاســی، تجــارت و قاچــاق مــواد 

مخــدر و تهدیــدات ناشــی از آن، بنیادگرایــی اســامی و تروریســم بین المللی، وضعیت شــیعیان و حضــور ایاالت 

متحــده و پایگاه هــای نظامــی آن در منطقه اســت. از نظــر فرهنگی و اجتماعی نیز قســمت گســترده ای از این منطقه 

جــزو حــوزۀ تمدنــی ایــران اســت، به طــوری کــه افغانســتان را می تــوان دولت ملتــی فارس زبــان دانســت. از نظــر 

اقتصــادی، منطقــۀ شــبه قاره به دلیــل ناامنــی و بی ثباتــی چنــدان مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت، امــا کشیده شــدن 

خــط لولــۀ صلــح بــه منطقــه )پاکســتان-هند( می توانــد مزایــای اقتصــادی و امنیتــی بــرای ایــران بــه همــراه داشــته 

باشــد. به طــور کلــی، شــبه قاره بعــد از خلیــج فــارس و خاورمیانــه مهم تریــن منطقــۀ ژئوپلیتیــک  پیرامــون ایــران 

اســت )Azami & et al, 2012 : 20(. از دغدغه هــای اصلــی کشــورهای منطقــۀ آســیای جنوبــی، مشــکات 

اقتصــادی و بحــران توســعه اســت. میلیون هــا نفــر از مــردم ایــن کشــورها فقیــر هســتند، درامــد پاییــن و کیفیــت 

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/16/4/169467985.jpg?ts=1645013019584
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نامناســب زندگــی بــر دیگــر ویژگی هــای اقتصــادی و توســعه اثرگــذار اســت. در میــان کشــورهای ایــن منطقــه، 

 شــرایط بهتــری دارد و افغانســتان، بوتــان، بنــگادش و نپــال از ســال 1971 بــه بعــد جــزو کشــورهای 
ً
هنــد تقریبــا

بــا اقتصــاد بســیار ضعیــف و پاکســتان، مالدیــو و ســریانکا جــزو کشــورهای درحال توســعه و ضعیــف هســتند. 

ویژگی هایــی ماننــد فقــر گســترده، ضعــف زیرســاخت های حمل ونقــل، ضعــف صنعتــی، تجــارت محــدود و 

مکمــل، وابســتگی بــه انــرژی، رشــد محدود شــهری، میــزان کــم ســرمایه گذاری خارجــی، وابســتگی بــه وام های 

 نمایــان اســت )Mosafa & Noruzi, 2013 : 631( )جــدول 2(. 
ً
خارجــی در منطقــۀ آســیای جنوبــی کامــا

بانــک جهانــی دادن 9،10 میلیــارد دالر وام بــه منطقــه بــرای 56 عملیــات در ســال مالــی 2021 را تصویــب کــرد 

 World( کــه شــامل 7،3 میلیــارد دالر تعهــدات آی بــی آردی و 1،7 میلیــارد دالر در تعهــدات آی دی ای بــوده اســت

.)Bank Macro Poverty Outlook and staff calculations,2022

هنــد به عنــوان مهم تریــن کشــور منطقــۀ آســیای جنوبــی می توانــد نقــش مهمــی در گســترش روابــط منطقــه ای 

ــی دارد.  ــت نامتوازن ــد وضعی ــبه قارۀ هن ــۀ ش ــدرت، منطق ــاختار ق ــر س ــد. از نظ ــته باش ــه داش ــن منطق ــا ای ــران ب ای

هنــد چهارمیــن اقتصــاد رو بــه رشــد جهــان، دومیــن اقتصــاد از نظــر رشــد اقتصــادی، یازدهمیــن قــدرت از نظــر 

تولیــدات صنعتــی، ســومین کشــور از نظــر نیــروی انســانی ماهــر و تحصیــل کــرده و پنجمیــن کشــور از نظــر جذب 

ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی اســت کــه در ســال های اخیــر کســری مالیاتش کاهــش یافتــه و موازنۀ تجــاری اش 

مثبــت شــده اســت. بــراورد می شــود تــا ســال 2050 در کنــار چیــن بــه بزرگ تریــن اقتصــاد جهــان تبدیــل شــود. 

همچنیــن هنــد از نظــر توانمندی هســته ای ششــمین قدرت هســته ای جهــان، از نظر نیــروی نظامــی بعــد از آمریکا، 

روســیه و چیــن، چهارمیــن قــدرت نظامــی جهــان، از نظــر فرســتادن نیروهــای پاســدار صلــح ســازمان ملــل اولیــن 

کشــور جهــان، از نظــر وســعت هفتمیــن کشــور جهــان، از نظــر جمعیــت دومیــن کشــور جهــان و از نظــر موقعیت 

راهبــردی قدرتــی تأثیرگــذار بــر محیــط پیرامونــی خــود به ویــژه جنــوب آســیا و اقیانــوس هنــد اســت.

از نظــر سیاســی نیــز هنــد بزرگ تریــن مردم ســاالری جهــان را دارد و به شــدت عضویــت دائــم در شــورای 

ــدرت  ــن دوازده ق ــی در بی ــدرت مل ــد از نظــر ق ــه ای کــه هن ــد. به گون ــری می کن ــل را پیگی ــت ســازمان مل امنی

برتــر جهــان قــرار گرفتــه اســت. اختــاف در وســعت، نیــروی انســانی عظیــم، ارتــش قابــل ماحظــه، قــدرت 

تکنولوژیکــی و اقتصــادی و شــخصیت رهبــری در ســطح منطقــه و حتــی در ســطحی گســترده تر، همــه ایــن 

ــوب  ــد در چارچ ــد. هن ــه دارن ــلط منطق ــر و مس ــدرت برت ــوان ق ــد به عن ــش هن ــوی نمای ــش به س ــوارد گرای م

سیاســت نــگاه بــه غــرب و نــگاه بــه شــمال کــه بــر دیپلماســی اقتصــادی و انــرژی متمرکــز اســت بــه ایــران 

به عنــوان شــریکی مهــم توجــه دارد. در زمینــۀ مبــارزه بــا طالبــان و ثبــات افغانســتان و همچنین ثبات کشــورهای 

آســیای مرکــزی، هــر دو دولــت منافــع مشــترکی دارنــد. در رابطــه بــا راه گذرهــای ارتباطی ایــران، ایران دسترســی 
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هنــد بــه بازارهــای آســیای مرکــزی و افغانســتان را فراهــم می کنــد. بــه عــاوه دسترســی هنــد بــه منطقــۀ قفقــاز و 

اروپــا را نیــز می توانــد تســهیل کنــد. در زمینــۀ حمل ونقــل دریایــی، زمینــی و ریلــی، دو کشــور همکاری هایــی 

ــرده می شــود  ــام ب ــدر چابهــار و راه گــذر شــمال جنوب ن ــد آنچــه طــرح همــکاری بن ــد، مانن ــا یکدیگــر دارن ب

ــاس  ــر اس ــرد. ب ــوان ک ــوان عن ــرژی بت ــوزۀ ان ــور را در ح ــۀ دو کش ــدۀ رابط ــل تقویت کنن ــن عام ــاید مهم تری ش

براوردهــا، 8 درصــد تــا 14 درصــد نفــت وارداتــی هنــد از ایــران اســت؛ در بخــش نفــت وگاز در ســال 2005 هر 

 Nourmohammadi & FasihiDolatshahi, 2018 :( دو دولــت توافقــی 40 میلیــارد دالری امضــا کردنــد

 .)177-178; Niyakouei & BahramiMoghadam, 2014 : 131-135

جدول 1. وضعیت رشد تولیدناخالص ملی کشورهای منطقۀ آسیای جنوبی

سال مالی کشور
رشد تولید ناخالص 
ملی بر اساس قیمت 

ثابت بازار

بازبینی برای 
پیش بینی از 

ژانویه 2022 
(نقطه درصد(

)f(2023)f(2022)f(2023)f(2022)*(20202021سال تقویمی مبنا

منطقۀ آسیای جنوبی )به استثنای 
افغانستان(

-4.57.76.66.3*-1.00.2*

منطقۀ آسیای جنوبی )به استثنای 
افغانستان و سریانکا(

-4.67.86.76.3-1.10.2

-----1.9-افغانستان

1.8-3.4-33.531.07.610.2-مالدیو

-0.3-3.63.52.4-سریانکا

)e(21/22)f(22/23)f(23/24)f(21/22)f(22/23)f(20/21سال مالی مبنا

هند
0.7-6.68.38.07.10.0-آوریل تا مارس

19/2020/21)e(21/22)f(22/23)f(21/22)f(22/23)f( 

0.2-3.46.96.46.70.0جوالی تا ژوئنبنگادش

0.1-0.7-3.74.44.7-2.4-جوالی تا ژوئنبوتان

نپال
اواسط جوالی تا 

اواسط ژوئن
-2.11.83.74.1-0.2-0.6

1.05.64.34.00.90.0-جوالی تا ژوئنپاکستان

Sources: World Bank Macro Poverty Outlook and staff calculations,2022.
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ــتان،  ــه افغانس ــد ب ــال هن ــرای اتص ــی ب ــد راه گذرهای ــران می توان ــرزمینی ای ــت س ــۀ 4، موقعی در نقش

آســیای مرکــزی، قفقــاز و اروپــا را فراهــم کنــد؛ همچنیــن در ایــن موقعیــت بایــد بــه اهمیــت ســرزمینی 

ایــران در طــرح یــک کمربنــد، یــک راه چیــن نیــز اشــاره کــرد. اگــر گــذار از ســطح مناطــق را معیــاری بــرای 

ــی  ــت بین الملل ــر سیاس ــرده و ب ــور ک ــطح عب ــن س ــد از ای ــم، هن ــر بگیری ــلط در نظ ــدرت مس ــت ق موقعی

ــرای  ــکا ب ــت آمری ــت از ظرفی ــته اس ــی توانس ــد به خوب ــت. هن ــوده اس ــذار ب ــزرگ تأثیرگ ــای ب قدرت ه

رســیدن بــه منافــع منطقــه ای و بین المللــی اش بهــره ببــرد. ایــن کشــور آمریــکا را بــر آن داشــته اســت کــه از 

بازیگــری هنــد در آســیای مرکــزی حمایــت و موضــوع جــادۀ ابریشــم جدیــد را با محوریــت هند در آســیای 

مرکــزی دنبــال کنــد. ایــن طــرح در ســال 2011 مطــرح شــد تــا هنــد را بــه آســیای مرکــزی و اروپــا متصــل 

کنــد )Nourmohammadi & FasihiDolatshahi, 2018 : 178(. در رابطــه بــا وضعیــت و موقعیــت 

ــوم  ــوان از مفه ــی، می ت ــیای جنوب ــورهای آس ــا کش ــه ای ب ــط منطق ــترش رواب ــرای گس ــران ب ــرزمینی ای س

وابســتگی ژئوپلیتیکــی نیــز اســتفاده کــرد، وابســتگی منافــع و اهــداف ملــی یــک کشــور یــا بازیگر سیاســی 

بــه ارزش هــا و مزیت هــای جغرافیایــی کشــورها و بازیگــران سیاســی دیگــر، وابســتگی ژئوپلیتیکــی گفتــه 

ــت.  ــادل اس ــی نامتع ــای جغرافیای ــای مزیت ه ــز تقاض ــا و نی ــۀ مزیت ه ــش عرض ــوی پخ ــود. الگ می ش

ــا  ــا، ملت ه ــاکن در آن ه ــانی س ــای انس ــال آن گروه ه ــی و به دنب ــای جغرافیای ــا و فضاه ــن مکان ه بنابرای

ــن  ــدۀ ای ــی انعکاس دهن ــتگی ژئوپلیتیک ــوند. وابس ــته می ش ــد و وابس ــر نیازمن ــه یکدیگ ــا ب و حکومت ه

ــه دیگــر  واقعیــت اســت. حکومت هــا و دولت هــا تــاش می کننــد ســطح وابســتگی ژئوپلیتیکــی خــود ب

بازیگــران را کاهــش دهنــد و در شــرایط اجتناب ناپذیــر از ابزارهــا و ســازوکارهای تعادل بخــش بهــره ببرنــد 

و وابســتگی دیگــر واحدهــای سیاســی را بــه خــود افزایــش دهنــد. مزیت هــای ژئوپلیتیکــی و جغرافیایــی از 

طیــف گســترده ای برخوردارنــد، برخــی از آن هــا عبارت انــد از: مســیر و راه گــذر ارتباطــی، بنــدرگاه، منبــع 

ــات علمــی،  ــز و مؤسس ــی، مراک ــی و نظام ــگاه دفاع ــی، پای ــای صادرات ــع آب، بازاره ــرژی، مناب ــن ان تأمی

فرهنگــی، تاریخــی، دینــی )Hafezniya, 2006 : 146-147(. بــرای نمونــه، کشــور افغانســتان نیازمنــد 

یــک مســیر زمینــی بــرای اتصــال بــه آب هــای آزاد اســت کــه ایــن مســیر می توانــد از شــرق ایــران بــا توجــه 

بــه ســطح روابــط افغانســتان و پاکســتان از ســوی ایــران تعبیــه شــود؛ در شــکل 3 راه گذرهایــی آمــده اســت 

ــی  ــران، توانای ــد. از ایــن رو، موقعیــت ژئوپلیتیکــی ای ــد فراهــم کن ــد می توان ــرای هن ــران ب کــه ســرزمین ای

ــوان  ــی می ت ــی دارد. به طورکل ــیای جنوب ــۀ آس ــورهای منطق ــرای کش ــی را ب ــتگی ژئوپلیتیک ــاد وابس ایج

ــت  ــترش و تقوی ــه در گس ــی را ک ــیای جنوب ــی آس ــۀ ژئوپلیتیک ــود در منطق ــای موج ــن ظرفیت ه مهم تری

روابــط منطقــه ای ایــران تأثیرگذارنــد به طــور اجمالــی در جــدول 2 بررســی کــرد:
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یت های موجود در منطقۀ ژئوپلیتیک آسیای جنوبی ین ظر جدول 2. مهم تر

ویژگی هاظرفیت و فرصتردیف

نیاز به انرژی های 1
فسیلی

ــا  ــرژی، ب ــرای ان ــش تقاضــا ب ــا ســرعت در حــال افزای ــیا ب ــوب آس کشــورهای جن
کمبــود انــرژی مواجــه هســتند. به دلیــل تأثیــرات اقتصادی سیاســی ناشــی از 
ــه اســت.  ــای منطق ــم دولت ه ــت مه ــرژی، اولوی ــود عرضــۀ ان ــودی، بهب ــن کمب چنی
ــذب  ــود، ج ــنتی خ ــرژی س ــع ان ــوع مناب ــال تن ــیا به دنب ــوب آس ــورهای جن کش
ــود  ــرژی، بهب ــاخت های ان ــعۀ زیرس ــرای توس ــی ب ــی اضاف ــرمایه گذاری خارج س
بهــره وری انــرژی، اصــاح و خصوصی ســازی بخــش انــرژی ارتقــای توســعۀ 

تجــارت و ســرمایه گذاری انــرژی منطقــه ای هســتند.
ــر  ــد ذخای ــا 5. درص ــر ب ــه براب ــی دارد ک ــر نفت ــارد ذخای ــی 5،7 میلی ــیای جنوب آس
جهانــی اســت. انتظــار مــی رود کــه واردات نفــت جنــوب آســیا تــا پایــان ســال 2020 
بیــش از 2 برابــر شــود و انتظــار مــی رود کــه خاورمیانــه منبــع اصلــی بــرای صــادرات 

نفــت بــه آنجــا باشــد.
بیــش از 61 درصــد کل تولیــد بــرق از جملــه بنــگادش )گاز طبیعــی 91.5 درصــد(، 
هنــد )67.9 درصــد زغال ســنگ(، نپــال )انــرژی آبــی 99.99 درصــد(، چنین وابســتگی 
پایــدار نیســت. هنــد و پاکســتان به شــدت بــه ســوخت های فســیلی وابســته هســتند.

2

بازارهای 
اقتصادی 

پرجمعیت جنوب 
آسیا

ــاال، شهرنشــینی  ــن مناطــق جهــان اســت. رشــد جمعیــت ب جنــوب آســیا از پویاتری
ــع از  ــرای مناب ســریع، پیشــرفت ســریع اقتصــادی و صنعتی شــدن، افزایــش تقاضــا ب

ــا را شــدت بخشــیده اســت. ــه مصــرف آن ه ــرژی افزایش یافت ــذا، آب، ان ــه غ جمل
منابــع زمیــن، آب و منابــع اکوسیســتم حیاتــی در حــال کاهــش اســت، امــا جمعیــت 
ــظ  ــت حف ــی جمعی ــرخ رشــد کنون ــر ن ــی می شــود اگ ــه رشــد اســت، پیش بین رو ب

شــود تــا ســال
2050 جمعیــت بــه 3،2 میلیــارد نفــر برســد. بــا افزایــش جمعیــت، کاهــش زمین هــای 
کشــاورزی، افزایــش تنــش بــر منابــع آب و منابــع انــرژی و تنــوع آب وهــوا، آســیای 
ــر،  ــر، آب کمت ــا کمت ــن ی ــان زمی ــا هم ــای بیشــتری ب ــای غذاه ــا چالش ه ــی ب جنوب
افزایــش قیمت هــای انــرژی مواجــه اســت. بیشــتر کشــورهای جنــوب آســیا 
واردکننــدۀ مــواد غذایــی هســتند، زیــرا بــا تولیــد داخلــی تــوان تأمیــن نیــاز داخلــی 

ــد. خــود را ندارن

3
رقابت های 

درون منطقه ای 
جنوب آسیا

به دلیــل توازن نداشــتن ژئوپلیتیکــی در میــان کشــورهای ایــن منطقــه، نوعــی ســوءظن 
ــات اســتعماری  ــر در منطقــه از تجربی ــان آن هــا وجــود دارد. دولت هــای کوچک ت می
ــال ســلطۀ  ــاری و احتم ــت و خودمخت ــی، هوی ــت مل ــه مســائل حاکمی خارج شــده ب

واقعــی فرهنگــی اقتصــادی همســایۀ بــزرگ خــود )هنــد( حســاس شــده اند.
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4

وجود مرزهای 
جغرافیایی 

مشترک با جنوب 
آسیا

قلمــروی تمدنــی جنــوب آســیا، از جنــوب شــرق ایــران بــا فــات ایــران ارتبــاط دارد 
ــطۀ  ــرز به واس ــت و هم م ــرح اس ــران مط ــون ای ــک پیرام ــۀ ژئوپلیتی ــوان منطق به عن

ــود. ــوب می ش ــران محس ای
ــرزی  ــط م ــن خ ــت. ای ــوده اس ــد ب ــران و هن ــرز ای ــته، م ــران از گذش ــتان ای بلوچس
ــور  ــاش عب ــاوه و خ ــاط، میرج ــرق رب ــود از مش ــروع می ش ــیاه ش ــک س ــوه مل از ک
ــدی  ــرق کن ــمال و مش ــس از آن از ش ــود؛ پ ــل می ش ــاالب متص ــه رود ت ــد ب می کن
ــان به ســوی جنــوب  ــل تپــۀ کورکانی ــا مقاب ــه ســیاه کوه می رســد از آنجــا ت گذشــته ب
ــه  ــیر رودخان ــه در مس ــد در ادام ــی می کن ــکل تاق ــا رود ماش ــد و ب ــداد می یاب امت
ــدر  ــرق بن ــه در ش ــرض رودخان ــذر از ع ــا گ ــپس ب ــی رود و س ــرب م ــوی غ به س

ــود. ــی می ش ــان منته ــای عم ــه دری ــر ب گوات
ــر  ــج گوات ــا خلی ــیاه ت ــوه ملک س ــه از ک ــتان ک ــران - پاکس ــری ای ــرز 978 کیلومت م
ــوار  ــت هم ج ــرای دو دول ــرز ب ــن م ــردی، امن تری ــد راهب ــر تهدی ــداد دارد از نظ امت
ــاوری  ــوب خ ــای جن ــی از مرزه ــچ دورۀ تاریخ ــران در هی ــود. ای ــوب می ش محس

ــه اســت. ــرار نگرفت ــردی ق ــد راهب ــورد تهدی م

اشتراکات 5
ژئوکالچری

ــدا  ــاس پی ــد تم ــگ هن ــی و فرهن ــا زندگ ــه ب ــیاری ک ــای بس ــردم نژاده ــان م در می
کرده انــد و در آن نفــوذ داشــته اند قدیمی تریــن و مداوم تریــن آن هــا ایران هــا 
ــی  ــدن هندوآریای ــاز تم ــش از آغ ــی پی ــا حت ــان آن ه ــط می ــع رواب ــد؛ در واق بوده ان
بــوده اســت، زیــرا قبایــل هندوآریایــی ایرانیــان اســتان هــر دو از یــک اصل ونســب 

ــد. ــش گرفتن ــود در پی ــرای خ ــه ب ــای جداگان ــده اند و راه ه ــدا ش ــترک ج مش
زبــان و ادبیــات فارســی از هــزار ســال پیــش در جنــوب آســیا بــه شــیوه  ای گوناگــون 
نقــش برانگیختــه اســت و بــا فرهنــگ زبــان کشــورهای جنــوب آســیا )هند، پاکســتان 

و بنــگادش( بــه هــم آمیختــه اســت.
ــود دارد؛ از  ــبه قاره وج ــی در ش ــان فارس ــرفت زب ــر پیش ــرای تأثی ــادی ب ــل زی دالی
ــای  ــد، حکومت ه ــه هن ــان ب ــرت ایرانی ــاه زاده ها، مهاج ــران و ش ــش وزی ــه نق جمل
اســامی عاقــۀ آنــان بــه فرهنــگ تمــدن ایرانــی زبــان فارســی، رهبــران فارســی زبان 
در مناطــق مذهبــی، نقــش لغت نویســان، هنرمنــدان، ادبــا و هــزاران شــاعر ایرانــی و 

ــن. ــای شــیعی در دک ــا حکومت ه ــط سیاســی و فرهنگــی ب رواب

اشتراک های دینی 6
)اسام(

رشــد اســام در آســیای جنــوب یکــی از مهم تریــن تحــوالت ژئوپلیتیــک هزارۀ گذشــته 
ــان  ــوده اســت. ایــران رشــد در قــرن هفتــم هشــتم هنگامــی آغــاز شــد کــه بازرگان ب
ــی شــبه قاره مستقرشــدن هیئت هــای نظامــی  عــرب مســلمان در ســاحل جنــوب غرب
ــال حاضــر،  ــد. در ح ــدوس را بررســی کردن ــران دره این ــاحل مک ــرب مســلمان س ع
ــع  ــی از مناب ــه یک ــد ک ــی می کنن ــیا زندگ ــوب آس ــان در جن ــلمانان جه ــوم مس یک س

ــت.  ــان اس ــر جه ــامی در سراس ــازمان های اس ــد س ــی عقای ــمه های اصل سرچش
تعــداد جمعیت مســلمان کشــورهای غیرمســلمان جنــوب آســیا در هنــد 189،000،000؛ 
ــت.  ــده اس ــن زده ش ــال 1،378،160 تخمی ــان 1،460؛ نپ ــریانکا 2،044،280؛ بوت س
کشــورهای پاکســتان، افغانســتان و بنــگادش بــا اکثریــت قاطع، مسلمان نشــین هســتند.

Source: Hadipour & et al, 2020)a) : 36-60
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7. نتیجه 
سیاســت خارجــی کارامــد و دیپلماســی فعــال در روابــط منطقــه ای مهــم اســت تــا دولتی بتوانــد به منافع ملی کشــور 
متبــوع خــود دســت یابــد. ایــران بــا توجــه منابــع انــرژی سرشــار می توانــد در روابــط منطقــه ای خــود موفق تــر باشــد. 
آســیای جنوبــی به عنــوان منطقــه ای ژئوپلیتیــک و نیــاز به انــرژی فســیلی، در توســعۀ اقتصــادی و سیاســی از ظرفیت 
الزم برخــوردار اســت. بــا توجــه بــه نظریــۀ ســاختار فضایــی سیســتم ژئوپلیتیــک جهــان کــه از ســوی کوهــن مطرح 
شــده اســت منطقــۀ آســیای جنوبی به عنــوان منطقــه ای ژئوپلیتیک مســتقل کــه در این نظریــه آمده اســت و پیش بینی 
می شــود در آینــده به عنــوان منطقۀ ژئواســتراتژیک ســوم بــه دو منطقۀ ژئواســتراتژیک )بحــری و بری( دیگــری در نظریۀ 
کوهــن اضافــه شــود، می توانــد روابــط منطقــه ای را بــرای ایــران بــا وابســتگی بــه انــرژی فســیلی تقویــت کنــد. البتــه 
همان طــور کــه در جــدول 3 مهم تریــن ظرفیت هــای ایــن منطقــه آمــده اســت، می بینیــم موقعیــت ژئوپلیتیــک ایران 
و ایــن ظرفیت هــا می توانــد منافــع اقتصــادی و سیاســی ایران را گســترش دهد. کشــورها همــواره در سیاســت خارجی 
و رویکردهــای آن بایــد هوشــیارانه عمــل کننــد، ولــی در ارتبــاط بــا آنچه وابســتگی ژئوپلیتیــک گفته می شــود با توجه 
بــه مجموعــۀ شــرایط موجود در کشــورهای منطقۀ آســیای جنوبی، ماننــد نیاز آن هــا به منابع انــرژی، ســرمایه گذاری، 
واردات کاال، مــراوادت فرهنگــی و از ســوی دیگــر هم خوانــی ایــن شــرایط بــا توانایــی ایــران، می تــوان بــا درایــت و 
اندیشــۀ کاربــردی بــه منطقــۀ آســیای جنوبــی بــا جدیــت تمام توجــه داشــت. اما بــا توجــه به آنچــه می بینیــم رویکرد 
سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ایــران بــه منطقــۀ جنــوب آســیا، توجــه کافــی نداشــتن و جایــگاه ایــن منطقه 
در سیاســت خارجــی کشــور، در اولویت هــای مهــم منطقــه ای ایــران بــا توجــه بــه کم رنگ بــودن اقدامــات و روابــط 

منطقــه ای کــه نســبت بــه این منطقــه مشــاهده می شــود، جایگاه مناســبی نیســت.
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