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چكيده
كشورهاى  بى اعتمادسازى  به منظور  منطقه اى  و  بين المللى  تالش هاى  دنبال  به 
جمهورى  طرفين،  ميان  روابط  سردى  نتيجه  در  و  ايران  به  فارس  خليج  حوزه 
در  را  خود  ملى  منافع  شرق،  به  نگاه  سياست  اتخاذ  با  تا  كرده  تالش  اسالمى 
ارتباط با كشورهاى حوزه اقيانوس هند، آسياى ميانه و قفقاز جستجو كند. اگرچه 
مشابهت هاى فرهنگى، زبانى و مذهبى موجب افزايش توانائى ها و ظرفيت هاى 
اين حوزه (حوزه اكو) مى شود، اما جمهورى اسالمى در اين رابطه با دشوارى هايى 
نيز روبه روست. در اين پژوهش و در پاسخ به اين پرسش كه چالش هاى فراروى 
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اكو  حوزه  در  خارجى  سياست  اهداف  به  دست يابى  در  ايران  اسالمى  جمهورى 
ايران  اسالمى  جمهورى  كه  داده اند  ارائه  را  فرضيه  اين  نويسندگان  چيست؟، 
به منظور تأمين اهداف سياست خارجى خود در حوزه اكو با چالش هاى منطقه اى 

است. روبه رو  فرامنطقه اى(ايران هراسى)  و  اسالم سلفى)  (پان تركيسم، 
واژه هاى كليدى: سياست خارجى ايران، حوزه اكو، پان تركيسم، اسالم سلفى، 

ايران هراسى.
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مقدمه 
به دنبال پيروزى انقالب اسالمى ايران و در نتيجه تغيير و تحول اساسى در سياست 
خارجى ايران نسبت به نظام بين الملل، شاهد دگرگونى در روابط ايران با كشورهاى ديگر 
بوده ايم. از آن جايى كه جمهورى اسالمى ايران همواره بر مبارزه با استكبار جهانى تأكيد 
داشته و كمك به ملت هاى مظلوم و ستمديده را سرلوحه سياست خارجى خود قرار داده 
است، امريكا و كشورهاى غربى در برابر چالش صدور ارزش هاى انقالب اسالمى مبادرت 
به مبارزه با آن كرده اند. به همين خاطر، طى سه دهه گذشته تالش هاى بسيارى به منظور 
مقابله با ايران و در نتيجه انزواى اين كشور صورت گرفت. امريكا در اين رابطه تالش كرد 
تا كشورهاى حوزه خليج فارس را نسبت به تهديد انقالب اسالمى تهييج و تحريك كند. 
از سوى ديگر، به دنبال تالش هاى ايران به منظور كسب فن آورى هسته اى و گسترش اين 
ذهنيت از سوى غرب كه ايران در پى دست يابى به سالح هسته اى مى باشد، بى اعتمادى 
ميان ايران و كشورهاى حوزه خليج فارس رو به گسترش گذاشت. با اين وصف، به رغم 
تالش هاى جمهورى اسالمى ايران به منظور برقرارى روابط نزديك تر با كشورهاى حوزه 
خليج فارس، اين روابط بيشتر رو به سردى گراييد و طى سال ها ى اخير شاهد چرخشى 
اساسى در سياست خارجى جمهورى اسالمى ايران بوديم كه از آن با عنوان سياست «نگاه 
به شرق» ياد شد. اين سياست در اوائل دهه 1380 شمسى مطرح شد، و هدف از آن ايجاد 
روابط نزديك تر با چين، هند، روسيه و ديگر كشورهاى هم فكر در آسيا، آفريقا و آمريكاى 
التين بود(Saghafi Ameri, 2009: 136 ). استقالل كشورهاى آسياى ميانه و قفقاز كه از 
مشابهت هاى بسيار فرهنگى، زبانى و مذهبى با ايران برخوردار بودند زمينه ساز تسهيل در 
اين سياست شد، و اين امكان را فراهم كرد تا جمهورى اسالمى ايران به گسترش حوزه 
نفوذ خود در اين كشورها بپردازد. بديهى است كه در اين راستا همسايگان بخش شرقى، 
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شمالى و شمال شرقى ايران كه از ظرفيت بيش ترى برخوردار بوده اند، مورد توجه خاص 
قرار گرفته اند. از آن جايى كه تمامى آن ها در سازمان همكارى اقتصادى(اكو)1 عضويت 
از  اكو  حوزه  مى شود.  ياد  اكو  حوزه  كشورهاى  عنوان  با  آن ها  از  پژوهش  اين  در  دارند 
پتانسيل بسيار بااليى به منظور تأمين اهداف سياست خارجى ايران برخوردار مى باشد و 
جايگاه ويژه ايران در منطقه بستر مناسبى به منظور ارتقاء وضعيت اقتصادى و هم چنين 
بهبود جايگاه منطقه اى ايران با استفاده از امكانات اين حوزه فراهم مى كند. اما به رغم 
تمامى اين ويژگى ها جمهورى اسالمى ايران در اين خصوص با موانع و مشكالتى نيز مواجه 
است كه در اين پژوهش تحت عنوان چالش ها مورد بررسى قرار مى گيرد. نويسندگان 
به منظور پاسخ گويى به اين سؤال كه چالش هاى فراروى جمهورى اسالمى ايران در تأمين 
اهداف سياست خارجى در حوزه اكو چه مى باشد؟ اين فرضيه را مطرح مى كنند كه با توجه 
به ابعاد هويتى جمهورى اسالمى ايران (اسالمى، ايرانى، انقالبى و غير متعهد بودن) اين 
كشور با رقبايى در دو سطح منطقه اى و فرامنطقه اى مواجه مى باشد. در بخش منطقه اى؛ 
پان تركيسم و اسالم سلفى و در بخش فرامنطقه اى؛ ايران هراسى عمده ترين چالش هاى 

فراروى جمهورى اسالمى ايران به شمار مى رود.

1. چالش هاى منطقه اى
1-1. تركيه و گسترش پان تركيسم

فروپاشى شوروى عاملى شد تا تركيه جايگاه خود را در نظام بين الملل بازتعريف كند. با روى 
كار آمدن حزب عدالت و توسعه و اتخاذ رويكرد «عمق استراتژيك» كه براساس آن عمق 
جغرافيايى و تاريخى در بازتعريف جايگاه تركيه در عرصه بين الملل نقش به سزايى دارد، 
و تركيه بنا به داليل تاريخى و فرهنگى از مسئوليت ويژه اى در قبال مردمان كشورهاى 
همسايه اش برخوردار بوده و در اين راستا بايد از رويكرد منطقه اى فعاالنه اى بهره جويد، 
نخبگان سياسى تركيه تصميم گرفتند تا براى نيل به اين هدف گام هايى را در جهت 
احياى هم گرايى تركيه با كشورهاى حوزه تمدنى خود بردارند(نظرپور و موسوى، 1392: 
78) . به منظور دست يابى به اين منظور تركيه اقداماتى در سه زمينه سياسى، اقتصادى و 

فرهنگى انجام داده است.

1. Economic Cooperation Organization (ECO)
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سياست خارجى پسا ناتو. پس از حذف تهديد شوروى، به نظر مى رسيد كه عضويت 
آنكارا در ناتو(به عنوان ائتالف نظامى غرب) كمتر تأمين كننده نيازهاى محيط امنيتى 
جديد تركيه است. تركيه به تدريج تشخيص داد كه ناتو نمى تواند همواره به چالش هاى 
امنيتى محيط پيرامون اين كشور پاسخ هايى مؤثر دهد. در دهه 1990 تركيه تمايل داشت 
به دليل تغييرات در محيط استراتژيك نقش خود را در سياست هاى جهانى بازتعريف كند 
و از فرصت هاى جديد براى گسترش نفوذ خود در جمهورى هاى شوروى سابق در آسياى 
مركزى و قفقاز بهره ببرد. اسماعيل جم، وزيرخارجه پيشين تركيه و نخبگان سياست 
خارجى اين كشور تصويرى از تركيه ارائه دادند كه مطابق آن تركيه به لحاظ جغرافيايى 
در مركز اوراسيا قرارگرفته و اعمال نفوذ سياسى آن فراقاره اى است. علت اصلى به كارگيرى 
مفهوم ژئوپليتيك اوراسيا، محوريت تركيه در سياست هاى جهانى بود(انبار، 1388 :254 و 
255). به همين خاطر، با فروپاشى اتحاد جماهير شوروى تركيه تالش هاى خود را در زمينه 
نفوذ در اين منطقه آغاز كرد. تركيه جزء اولين كشورهايى بود كه استقالل كشورهاى تازه 
استقالل يافته اتحاد جماهير شوروى را به رسميت شناخت. هم چنين عالوه بر دعوت از 
اين كشورها براى آمدن به جمهورى آذربايجان به منظور پيوستن به توافق منطقه همكارى 
اقتصادى درياى سياه، در فوريه1992 با موفقيت وارد ساختن اين كشورها در سازمان 
همكارى اقتصادى را پيشنهاد كرد و در همان ماه، سازمان امنيت و همكارى اروپا را به 
پيشنهاد عضويت آن ها متقاعد ساخت و براى پذيرش آن ها در سازمان ملل متحد وساطت 
كرد. هم چنين تركيه تالش هاى مستمرى در زمينه ميانجى گرى ميان دو كشور آذربايجان 
و ارمنستان به منظور حل بحران قره باغ انجام داد (الندو، 1382: 340). اگرچه در ابتداى 
امر دولت تركيه به حمايت از آذربايجان پرداخت اما با گذشت زمان در اين رويه تغييراتى 
اعمال كرد و تركيه هميشه توصيه به ميانجى گرى را، هم براى خوددارى از كشيده شدن 
در جنگ و هم براى از صحنه به در كردن ايران، كه براى ميانجى گرى تالش مى كرد، 
ترجيح داد (الندو، 1382: 340). حضورسربازان تركيه و تيم هاى بازسازى به عنوان قسمتى 
از نيروهاى يارى امنيت بين المللى1 نيز از مسائل قابل ِتأمل در اين رابطه است. ديپلمات هاى 

.(wheeler, 2013: 7)تركيه هم چنين در پى ميانجى گرى ميان اسالم آباد و كابل بوده اند
تالش هاى  اقتصادى  ديدگاه  از  قفقاز.  و  ميانه  آسياى  در  حضوراقتصادى   .1-1-2
1. International Security Assistance Force
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تركيه به منظور گسترش حوزه نفوذ در حوزه اكو در دو بعد قابل تأمل است: 
يك  به عنوان  تركيه  براى  شوروى  سابق  جمهورى هاى  آن:  ترانزيت  و  انرژى  الف: 
صحنه رقابت و يا مشاركت با بازيگران مذكور حياتى هستند. منطقه درياى خزر به ويژه 
براى متنوع سازى واردات انرژى تركيه براى مصرف داخلى و تمايل تركيه براى اين منظور 
كه ترانزيت انتقال انرژى به اوراسيا شود داراى اهميت است (Balcer, 2013:151). براى 
دولت تركيه، منطقه به خاطر منابع وسيع انرژى و امنيت عرضه انرژى به بازار جهانى 
اهميت استراتژيك دارد. با استفاده از اين امتياز جغرافيايى، واقع شدن در مركز كريدور 
انرژى شرق- غرب، شمال – جنوب و جنوب-شمال، تركيه تمايل پيدا كرده تا تبديل به 
يك كشور مهم ترانزيت انرژى و هم يك ترمينال انرژى و چهارمين منبع انرژى اتحاديه 

.(Efegil, 2008: 169) اروپا، پس از درياى شمال، روسيه و خاورميانه شود
ب: كمك هاى مالى در قالب اعطاى وام و هم چنين فعاليت شركت هاى خصوصى 
تركيه در كشورهاى حوزه اكو نيز قابل توجه است. تركيه تا سال 1996 تحت عنوان 
كمك هاى انسانى به آذربايجان 51 ميليون دالر، به قرقيزستان 18/5ميليون دالر، و به 
تركمنستان 6 ميليون دالر وام داده است. به عالوه، به عنوان سرمايه گذارى پروژه و صادرات 
اجناس تا نيمه دوم 1995به قزاقستان 110ميليون دالر، به ازبكستان 300 ميليون دالر، 
به قرقيزستان 25 ميليون دالر و به تركمنستان 88 ميليون دالر وام داده است(ديكايا، 
ثبت  آذربايجان  جمهورى  در  تركيه اى  شركت  حدود 1267  ضمن  در   .(151 :1379
شده اند كه نيمى از آن ها با قدرت در حال فعاليت هستند(عطايى و ديگران، 1390: 56). 
در سال 2010 نيز تركيه از سرمايه گذاران نسبتاً مهم در اين كشورها محسوب شده است. 
اكثر سرمايه گذارى مستقيم تركيه به آذربايجان و قزاقستان مى رود. طبق داده هاى قزاق ها، 
 Balcer) تركيه 1,6 ميليارد دالر تا سال 2010 در قزاقستان سرمايه گذارى كرده است

 .(2013

 3-1-1. برقرارى هژمونى فرهنگى: در خصوص فعاليت هاى فرهنگى تركيه چند 
نكته حائز توجه مى باشد.

ترك زبانان  پان تركيستى،  انديشه  براساس  پان تركيسم:  ايدئولوژى  ترويج  الف. 
مسلمان، به ويژه آنان كه در تركيه، قبرس، شبه جزيره بالكان، اتحاد شوروى سابق، عراق، 
ايران، افغانستان و تركستان شرقى( سين كيانگ) زندگى مى كنند، اجزاى يك ملت بزرگ 

سياست خارجى 
ايران و 
چالش هاى فراروى 
ايران 
در حوزه اكو



فصلنــامه
پژوهش هاى

روابط بين الملل،
دوره نخست،

شماره شانزدهم
تابستان 1394

49

به شمار مى آيند و همه آنان بايد به رهبرى تركيه در يك دولت متحد شوند(اميراحمديان، 
تركيه  در 1989،  اروپا  اتحاديه  در  تركيه  عضويت  تقاضاى  رد  دنبال  به   .(389 :1384
اميدوار بود كه توسط برقرارى روابط با دولت هاى تازه استقالل يافته شوروى يك جامعه 
ترك تحت رهبرى خود ايجاد كند، تصورى كه بعدها توسط «توركوت اوزال» به عنوان 
ابزارى درجهت مقابله با رژيم اسالمى ايران دنبال شد (wheeler, 2013: 6). و نهايتاً 
تمامى تالش هاى تركيه براى اتحاد كشورهاى ترك زبان آسياى مركزى و قفقاز با آنكارا 
در گردهمايى سياسى سران كشو رهاى مذكور كه از سال 1992 به بعد هراز چندگاهى 
برپا مى شود، جلوه گر شده است. اين انديشه سرانجام به تأسيس كنگره دوستى، برادرى 
و همكارى كشورهاى تركى و مجامع ترك منجر شد. در اجالس نهايى تالش شده بود 
تا با دعوت بيش از 500 هيأت نمايندگى از 30 منطقه و كشور جهان دامنه مشاركت 
گروه هاى ترك زبان گسترش داده شود(احمدى، 1388: 8). در اين راستا در ژانويه 1992، 
يك دانشگاه بين المللى كه به زبان تركى تعليم مى داد، با حمايت تركيه، تركمنستان و 
قزاقستان، در تركمنستان افتتاح شد(الندو، 1382: 346). در دهه ميان 1992-2002 
بيش از 14000 بورسيه به كشورهاى ترك زبان در قفقاز و آسياى ميانه از طرف تركيه اعطا 
شده و هم چنين تعدادى مدرسه، مراكز ترك زبان و حتى دانشگاه مستقيماً در اين كشورها 
تأسيس شده است(Frappi 2013). هم چنين رسانه هاى تركيه با ايجاد كانال هاى متنوع 
و پخش برنامه و فيلم ها به زبان تركى در كشورهاى حوزه اكو دولت تركيه را در اين زمينه 

يارى مى كنند.
 ب. تالش براى تثبيت الگوى اسالم غير سياسى: بارزترين كرد قدرت نرم تركيه را 
در استفاده اين كشور از انجمن هاى غيردولتى فرهنگى و حتى تجارى در توسعه نفوذ دينى 
خود در ديگر كشورها مى توان مشاهده كرد. تركيه از اين انجمن هاى غيردولتى براى تأمين 
مالى برنامه هاى رسانه اى موافق حكومت، به ويژه در كشورهاى خارجى استفاده مى كند. 
در همين راستا، دولت مردان تركيه را افرادى از جامعه تّجار مسلمان اين كشور همراهى 
مى كنند. بخش عمده اى از اين گروه را كنفدراسيون صنعت گران و تجار تركيه تشكيل 
مى دهند كه توسط پيروان گولن تأسيس شده است. پيروان گولن كه به عنوان جنبش 
سازمان هاى  رسانه اى،  برنامه هاى  شغل ها،  از  گسترده اى  شبكه  اند،  شده  معروف  گولن 
غيردولتى، مؤسسات خيريه و مدارس را در تركيه ايجاد كرده و در شمار زيادى از كشور هاى 



50

جهان حضور پيدا كرده اند. در همان سه سال اول استقالل كشو رهاى آسياى مركزى و 
قفقازحدود 480 نفر از طلبه هاى اين كشورها در مدارس مذهبى تركيه دعوت به تحصيل 
شدند( عطايى، 1379: 53). از جمله موارد در اين خصوص ديپلماسى دينى اين كشور در 
جمهورى آذربايجان است. فعاليت مذهبى تركيه در جمهورى آذربايجان به دو شيوه دولتى 
و غير دولتى صورت مى گيرد كه در هر دو شيوه تركيه تمايل دارد فعاليت خود را به شكل 
قانونى و مطابق با قوانين و شرايط آذربايجان انجام دهد. ايجاد يك دانشكده الهيات در 
دانشگاه آذربايجان نيز از ديگر فعاليت هاى دولت تركيه بوده است. هم چنين چند مسجد 
توسط تركيه در باكو و شهرهاى ديگر جمهورى آذربايجان ساخته شده كه امامان جماعت 

آن ها از سوى تركيه تعيين مى شوند(عطايى و ديگران، 1390: 60). 

2-1. عربستان سعودى و چالش سلفى گرى
عربستان سعودى گرچه در سازمان اكو عضويت ندارد اما با توجه به نفوذ اقتصادى و 
دينى اش از جمله رقباى منطقه اى ايران به حساب مى آيد كه همواره در صدد تضعيف 
جايگاه منطقه اى ايران بوده است. اين كشور تالش كرده تا با استفاده از جايگاه خود در 
جهان اسالم به دليل واقع بودن حرمين شريفين در عربستان، به اهداف برترى جويانه 
خود دست يابد و از آن به منظور پيشبرد اهداف سياست خارجى خود استفاده كند. به 
هنگام مقابله با پان عربيسم ناصرى در دهه 1960، عربستان سعودى تأكيد كرد كه اصل 
سامان دهنده سياست منطقه اى بايد اسالم باشد و نه عربيسم، و بدين ترتيب، سعى كرد 
كشو رهاى غيرعرب، هم چون ايران و تركيه را به درون تركيب منطقه اى بكشاند(گوس، 
1390: 360). پس از شكست مصر از اسرائيل در 1967، عربستان سعودى براى دوره 
كوتاهى كانون توجه جهان عرب به شمار مى آمد. ثروت تازه، بيان مذهبى و جايگاه نمادين 
جغرافياى عربستان، شرايطى را براى برجستگى اين كشور فراهم ساخت. توافق «سادات» 
با اسرائيل نيز، اظهار پيروزى عربستان سعودى را به منزله حافظ دو مسجد مقدس و 
منافع مسلمانان سراسر جهان تسهيل كرد. پس از ديدار سادات از اسرائيل، رژيم سعودى 
خودش را به عنوان تنها حامى منافع اعراب و مسلمانان برصدر نشاند. اما عمر اين انحصار 
طوالنى نبود و در سال 1979، عربستان سعودى با چالش انقالب اسالمى ايران روبه رو 

شد(الرشيد، 1393: 191).
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 در اين برهه از زمان ايران تنها يك چالش ساده منطقه اى براى عربستان نبود بلكه 
چالشى داخلى نيز به حساب مى آمد؛ زيرا جمهورى اسالمى و رهبر آن آيت اهللا امام خمينى 
حكومت هاى پادشاهى را به طوركلى با عنوان غيرِ اسالمى به باد انتقاد گرفت و اقليت شيعه 
عربستان ساكن استان شرقى نفت خيز اين كشور با انجام اعتراض ها و تظاهراتى به نداى او 
پاسخ دادند(گوس، 1390: 358). عربستان به عنوان مركز جهان اسالم و داعيه دار خالفت 
اسالمى، همواره تالش داشته است كه از نقش جمهورى اسالمى به عنوان مركز مقابله با 
كفر و محور تجمع امت اسالمى جلوگيرى كند. بدين منظور، نخستين راهكار سعودى ها 
تبليغ و ترويج وهابيت در جوامع اسالمى، به ويژه كشورهاى تازه استقالل يافته و فاقد 
حكومت مركزى قوى است(اسماعيلى، 1386: 63). عملكرد عربستان سعودى براى ترويج 

سلفى گرى وهابى در حوزه اكو در چند كشور متمركز شده است.
اختيار  در  را  فرصت  اين  شوروى  توسط  افغانستان  اشغال  افغانستان:   .1-2-1
عربستان سعودى قرار داد كه اعتبار خود را به عنوان حافظ ايمان و مؤمنان تقويت كند. 
در دهه 1980، جهاديون سعودى با پشتيبانى چندين عامل از جمله حكومت سعودى 
و نهاد وهابيت رسمى، در جنگ براى آزادسازى افغانستان از دست كمونيست ها شركت 
كردند(الرشيد، 1393: 194). اين امر موجبات ظهور طالبان را فراهم كرد. يكى از اهداف 
گروه هاى افراطى مانند القاعده و طالبان، نابودى شيعيان است. به اعتقاد آن ها بعد از 
پاكستان،  قهرودى، 1390: 249).  و  (سجادپور  شوند  نابود  بايد  شيعيان  غرب،  نابودى 
عربستان و امارات متحده عربى سه كشورى بودند كه رژيم طالبان را به رسميت شناخته 
و از آن حمايت كردند(فرزين نيا، 1383: 4). سعودى ها در اين زمينه از كمك هاى مالى 
نيز دريغ نورزيدند. آن ها در طول دهه 1970 و 1980 حدود 4 ميليارد دالر به مجاهدين 
و طالبان كمك كرده اند . هم چنين بين سال ها ى 2006 تا 2010 عربستان بيش از 4 
ميليارد دالر از طريق پاكستان به افغانستان منتقل كرده است. اين كمك ها به حدى بود 
كه «هيالرى كلينتون» ادعا كرد عربستان سعودى بزرگ ترين منبع مالى گروه هاى نظامى 

.(Tadjbakhsh, 2013 :41) اسالمى مانند طالبان است
2-2-1. پاكستان: پاكستان از جمله كشورهاى همسايه ايران است كه همواره از 
درگيرى هاى فرقه اى و مذهبى رنج برده و اين امر موجب گرديده تا وقوع اين درگيرى ها 
تلفات جانى و مالى بسيارى را بر جاى گذارد. در اين رابطه تأثير و نفوذ گسترده فرقه 
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وهابيت سبب ساز بسيارى از تنش ها در اين كشور بوده است. دولت عربستان رابطه نزديكى 
با برخى از گروه هاى بنيادگرا در پاكستان دارد؛ چراكه برخى فرقه هاى مذهبى در پاكستان 
مانند مكتب ديوبندى از نظر اعتقادى شباهت زيادى به وهابيت دارند. لذا گسترش فعاليت 
گروه هاى بنيادگرا در پاكستان تا اندازه زيادى، محصول انتقادات و آموزش مكتب ديوبندى 
است كه از حمايت وهابى ها نيز برخوردار بوده است. عربستان در دوران جهاد به علت 
درآمدهاى نفتى با ارسال كمك هاى مالى و اقتصادى به افغانستان و ايجاد هزاران مدرسه 
مذهبى در پاكستان كه به آيين وهابيت پايبند بودند، زمينه رشد و گسترش هرچه بيشتر 
نمايندگى هاى  و  سفارت  نجفى، 1390: 103).  و  آورد(مسعودنيا  فراهم  را  انديشه  اين 
عربستان سعودى در پاكستان، همواره از فعاليت هاى گروه هاى فرقه گرا و مخالف شيعيان 
حمايت كرده و تعداد زيادى از جوانان اين كشور را براى تحصيل در دانشگاه ها و مراكز 
علمى عربستان جذب كرده اند و از تأسيس گروه هاى تروريستى و حمايت مالى و سياسى 
آنان غافل نيستند. سپاه صحابه نمونه كامل يك حزب تفرقه گرا و مورد حمايت عربستان 

 .(Leghari, 2014: 10) است
ناكافى  اطالعات  دليل  به  قفقاز  و  ميانه  آسياى  قفقاز:  و  ميانه  آسياى   .1-2-3
مسلمانان اين ناحيه به يكى از كانون هاى رخنه فرقه وهابيت تبديل شده كه آثار آن 
كه  است،  مشهود  تاجيكستان  و  قرقيزستان  ازبكستان،  مانند  كشورهايى  در  وضوح  به 
احتمال شكل گيرى برخى سازمان هاى بنيادگراى فرقه اى در مجاورت سرزمينى شمال 
ايران را افزايش مى دهد(دالورپوراقدم، 1389: 151). آنچه در ارتباط با سياست عربستان 
سعودى در افغانستان قابل تأمل است، نگاه مثبت اين كشور به آسياى مركزى بعد از 
سقوط اتحاد شوروى و استقالل كشورهاى مسلمان در اين بخش از جهان است. عربستان 
سعودى خيلى زود متوجه نقش مثبت مدارس مذهبى پاكستان به سود سياست هايش 
شد و همين رويه را در مورد كشورهاى آسياى مركزى نيز در پيش گرفت (مالزهى، 
1384:ص91). در اين باره شكى وجود ندارد كه عربستان سعودى درباره فعاليت هاى 
ايران در آسياى مركزى نگران بوده است. به همين خاطر، سفر وزير امور خارجه سعودى 
در فوريه 1992 به ازبكستان، تاجيكستان، تركمنستان و جمهورى آذربايجان به وضوح 
نه تنها منافع عربستان سعودى در منطقه را هدف قرار مى داد، بلكه اظطراب به خاطر 
 .(Ahrari and Beal, 1996: 50)شكل گيرى سازمان همكارى اقتصادى را نيز اظهار مى كرد
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در فوريه 1993 على اكبر واليتى به پايتخت هاى آسياى ميانه سفر كرد. اين امر، به افزايش 
حضور متقابل عربستان سعودى انجاميد كه در جريان آن شركت هاى عربستان سعودى 
سرمايه گذارى هاى عمده اى در قزاقستان و تركمنستان كردند، و به ساختن مساجد، اعطاء 
در  آموزشى(سنى  مطالب  و  قرآن  زيادى  بسيار  تعداد  فرستادن  و  تحصيلى  كمك هاى 
چارچوب مبارزه براى از ميدان به دركردن رقيب شيعى خود ايران) دست زدند (الندو، 
1382: 327). اين اقدامات در خصوص تركمنستان نمود بيش ترى يافته است. در نظر 
و  فرهنگى  تاريخى،  پيوندهاى  داشتن  واسطه  به  تركمنستان  جمهورى  سعودى  حكام 
مذهبى و دارا بودن مرز مشترك با جمهورى اسالمى ايران داراى اهميت مى باشد. به اين 
جهت دولت عربستان با به رسميت شناختن اين جمهورى به عنوان يك كشور مستقل، 
سفارتخانه داير و سفير اعزام داشته است و با ارسال قرآن مجيد، اعزام مبلغ و اساتيد علوم 
دارويى،  غذايى،  مواد  ارسال  اسالمى،  مراكز  و  مساجد  احداث  طالب،  پذيرش  اسالمى، 
بهداشتى و انجام كارهاى عمرانى سعى در گسترش فرقه وهابيت دارد(حسين خانى، 
1384: 865). هم چنين در زمينه صنايع نفتى نيز در آن زمان عربستان حدود 10 ميليارد 

 .(Ahrari and Beal, 1996: 49)دالر اعتبار به تركمنستان اختصاص داد

2-چالش هاى فرامنطقه اى
حوزه اكو از ديرباز تاكنون به دليل موقعيت خاص جغرافيايى خود و هم چنين دارا بودن 
منابع غنى انرژى همواره مورد توجه ويژه قدرت هاى فرامنطقه اى قرار داشته است. اين 
توجه با فروپاشى اتحاد جماهير شوروى افزايش يافته و عدم حضور يك ابرقدرت در منطقه 
موجب گرديده تا كشورها در خارج از حوزه اكو تالش در زمينه افزايش حضور خود نمايند. 
با اين وصف جمهورى اسالمى ايران عالوه بر رقباى منطقه اى بايد با چالش رقابت با بعضى 
از كشورها در خارج از منطقه نيز رويارويى كند. اما آنچه كه موجب نگرانى بيشتر ايران 
در اين رابطه مى شود تالش بعضى از اين كشورها به منظور ايجاد ترس و ارعاب كشورهاى 
منطقه و جهان از نظام جمهورى اسالمى ايران مى باشد. اين امر كه با واژه ايران هراسى1 
كرد يافته است، همواره باعث شده تا كشورهاى منطقه به خصوص كشورهاى عرب حوزه 
خليج فارس نسبت به ايران دچار بى اعتمادى گشته و كشورهاى حوزه اكو نيز در برقرارى 
1. Iranophobia
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روابط با ايران دچار شك و ترديد شوند. آنچه تحت عنوان ايران هراسى ناميده مى شود، 
بر بستر برخى واقعيت ها در منطقه و وارونه نمايى برخى ديگر، شكل گرفته تا در پرتو آن 
هزينه قدرت يابى ايران به نحوى افزايش يابد كه انتقال قدرت، غيرممكن شود. قابليت هاى 
ايران در حوزه هاى سنتى و نوين قدرت در مقياس منطقه اى، به گونه اى است كه اين 
كشور را به عنوان يك گزينه بالقوه منطقه اى مطرح مى كند. بنابراين نخستين عامل نگرانى 
از ايران يا در شكل حاد آن ايران هراسى، قدرت ايران است(برزگر و قاسمى، 1392، 176). 
ايران هراسى اشاره به احساسات مخالفت يا دشمنى با سياست ها، فرهنگ، جامعه، اقتصاد يا 
نقش بين المللى ايران دارد. ايران هراسى به عنوان يك سياست طى سال ها ى متمادى براى 
اهداف مختلف به كار گرفته شده است. بيشترين استفاده از اين سياست به منظور فروش 
تسليحات نظامى به كشورهاى خاص (كشورهاى عرب حاشيه خليج فارس) صورت گرفته 
است. با وقوع انقالب اسالمى در ايران كه موجب چرخش در سياست خارجى اين كشو 
شد، مخالفت نظام اسالمى در ايران با اهداف كشورهايى هم چون امريكا و اسرائيل موجب 
شد تا اين كشورها به منظور ممانعت از دست يابى ايران به اهداف انقالبى خود به منظور 
گسترش هراس از ايران در منطقه و جهان تالش كنند. امريكا با فضاسازى روانى در سطح 
منطقه اى و هم چنين بين المللى، به دنبال بى اعتبارسازى سياست هاى ايران و در نتيجه 
محدود سازى ايران است و تالش دارد تا اين امر را از طريق راهبرد ايران هراسى به سرانجام 
رساند. طى سه دهه گذشته، همواره دولت هاى اياالت متحده امريكا چه جمهورى خواه و 
چه دموكرات به صورت پيوسته راهبرد ايران هراسى را در سياست خارجى و ديپلماسى 
عمومى اين كشور دنبال كرده اند. در اين ميان عواملى چون انقالب اسالمى به عنوان 
كانون توجه جهان اسالم، دست يابى به توانايى هاى هسته اى و تكنولوژى هاى پيشرفته، 
حضور اثرگذار در كاهش بحران هاى منطقه اى ناشى از مداخله هاى مستقيم قدرت هاى 
فرامنطقه اى و سرانجام، مخالفت آزاردهنده با فرايند صلح اسرائيل و فلسطين، پاسخى 

روشن به چرايى راهبرد ايران هراسى است (جرجيس، 1382،89).
در اين زمينه دو كشور امريكا و اسرائيل بسيار فعال بوده و همواره تالش كرده اند تا 
از جمهورى اسالمى ايران به عنوان عامل تروريسم و تهديد براى صلح و امنيت بين المللى 
ياد كنند. آنچنان كه مارك كرك سناتور جمهورى خواه ايالت ايلى نوى امريكا اظهار داشته 
كه رئيس جمهور افزايش نيروهاى امريكا در افغانستان و كشتن بن الدن را صادر كرد اما 
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درباره ايران ضعيف تر عمل شده است.همه چيز تحت الشعاع عمليات بن الدن قرار گرفته 
و اميد من اين است كه ما توجه را به خطر شماره يك در خاورميانه يعنى ايران برگردانيم 
(خرازى، 1390: 1). هم چنين تالش هاى چند سال اخير «نتانياهو» ضمن سخنرانى در 
سازمان ملل به منظور معرفى ايران به عنوان كشورى كه در تالش براى دست يابى به سالح 
هسته اى است جملگى بيانگر آن است كه امريكا و اسرائيل سعى دارند تا ضمن معرفى 
نظام جمهورى اسالمى ايران به عنوان يك نظام تروريستى، اين كشور را تهديدى عليه صلح 

بين الملل معرفى و موجب بى اعتمادى كشورهاى منطقه به آن شوند. 

1-2. امريكا و گسترش نفوذ در حوزه اكو
بر خالف دوران پيش از انقالب اسالمى كه ايران به عنوان يكى از متحدان استراتژيك 
غرب به حساب مى آمد و بديهى است كه در اين راستا از حمايت هاى بى دريغ اين كشور 
برخوردار بود، با وقوع انقالب اسالمى چرخشى اساسى در سياست خارجى دو كشور نسبت 
به يكديگر صورت پذيرفت. تيرگى روابط پس از انقالب اسالمى، از طريق كمك هاى امريكا 
به عراق در جريان جنگ هشت ساله ميان ايران و عراق تشديد گرديد و در پى آن امريكا 
با تعريف ايران به عنوان محور شرارت تالش هاى مستمرى را به منظور تضعيف جايگاه 
منطقه اى ايران اعمال كرد (اطهرى و مشهديان، 1391: 2). هم چنين امريكا تالش كرد 
تا از گسترش نفوذ ايران در كشورهاى حوزه اكو ممانعت به عمل آورد. براى دست يافتن 
به اين هدف بايد در ابتدا وارد حوزه پيرامونى اين كشورها مى شد. حادثه 11 سپتامبر 
اين زمينه را براى امريكا فراهم كرد تا تحت پوشش مبارزه با تروريسم در منطقه حضور 
يابد(زارعى، 1388: 47). در پى اين حادثه امريكا با حضور خود در افغانستان و ايجاد روابط 
نزديك با كشورهاى منطقه موقعيت خود را براى پيشبرد منافع اقتصادى و استراتژيك 
بيش از پيش تقويت كرد. بديهى است كه عالوه بر مقابله با ايران، امريكا اهدافى هم چون 
رويارويى با دشمنان استراتژيك بالقوه خود نظير روسيه و چين و هم چنين جاذبه اقتصادى 
و پتانسيل هند به عنوان وزنه تعادل براى چين را مد نظر قرار داده است(فرزين نيا، 1383: 

.(17
امريكا و آسياى ميانه و قفقاز: به دنبال اعالم استقالل پانزده جمهورى تشكيل دهنده 
اتحاد جماهير شوروى، سياست مداران اياالت متحده توجه خود را به جمهورى هاى بالتيك 
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و اسالو و روسى متمركز كردند و آن ها را به رسميت شناخته و در قبال ديگر جمهورى ها 
از جمله جمهورى هاى آسياى ميانه با احتياط برخورد كردند و اعالم كردند كه به رسميت 
شناختن آنان از سوى اياالت متحده منوط به رعايت حقوق اقليت ها، انجام انتخابات و 
پذيرفتن بازار آزاد مى باشد. ولى رشد اسالم خواهى و تجديد حيات اسالم در اين جمهورى ها 
و از طرفى ديگر گسترش حجم همكارى ها و مناسبات با كشورهاى اسالمى، مسئولين در 
واشنگتن را بر آن داشت تا استقالل كشورهاى مذكور را به رسميت بشناسند(حسين خانى،  
به  گرايش  جمهورى ها  اين  در  كه  گرديد  متوجه  غرب  زمان  گذشت  با   .(876 :1384
اسالم زياد است، اين ملتها مسلمانند و طبعاً حكومت هايى كه سركار مى آيند، مسلمان 
خواهند بود. نگرانى غرب از اين باب بود كه در اين اوضاع گذار و انتقال، ايران ممكن 
است به فكر فعاليت هايى در اين منطقه بيفتد و اين كشورها ايران را الگو قرار داده و به 
جمهورى اسالمى ديگرى تبديل شوند، و نگرانى پديدآمدن يك بلوك اسالمى، برجسته 
شود( عطايى، 1379: 49). از اين زمان به بعد به ويژه پس از اينكه محققان متوجه حضور 
ذخاير عطيم انرژى در منطقه آسياى مركزى و قفقاز گرديدند، توجه اياالت متحده به اين 

منطقه افزايش يافت( قادرى حاجت و نصرتى، 1391: 79).
در آن سوى نيز كشورهاى آسياى ميانه امريكا را قدرتى موازنه اى عليه روسيه و چين 
مى دانند و اين امر محيط مناسبى را براى آمريكا به وجود آورد. واشنگتن مى كوشد تا پايگاه 
نظامى در آسياى مركزى ايجاد كند، يعنى جايى كه چين و روسيه در آن منافع نظامى 
براى حمايت و حفاظت از منافع دراز مدت خود دارند. به همين دليل امريكا به گسترش 
روابط با ازبكستان و ساير جمهورى هاى آسياى مركزى به خصوص در زمينه مسائل امنيتى 
ادامه مى دهد و با استفاده از اقتصاد قدرتمند خود اين دوره زمانى را تسريع مى كند(سيف 
الدين ارول، 1383: 163). بين سال ها ى 99-1992، اياالت متحده تقريباً 1/9 ميليارد 
دالر را در چارچوب قانون حمايت از آزادى به اين منطقه اختصاص داده است (بتى و 
برانسون، 1380: 118). از سوى ديگر كاخ سفيد از مرز بندى كامل خزر ميان كشورهاى 
ساحلى آن پشتيبانى مى كند. امريكا بر آن است كه از يك سو پاى ناتو را به خزر بكشاند 
و از سوى ديگر دست شركت هاى امريكايى را در اكتشاف و استخراج و صدور نفت و گاز 
خزر باز كند. چنانچه اين دريا ميان كشورهاى ساحلى تقسيم شود و هر كشورى صاحب 
درياى سرزمين خود باشد و بتواند درآن اعمال حاكميت كند، امريكا در پرتو مناسبات 
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بهتر با جمهورى آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان اين اجازه را خواهد يافت كه در اين 
دريا حضور نظامى داشته باشد. به اعتقاد بعضى از صاحب نظران، تقسيم درياى خزر ميان 
كشورهاى ساحلى آن، سناريوى ديگر كاخ سفيد است كه ارتباط راهبردى روسيه با ايران 
و امكان دست يابى روسيه به جنوب را منتفى و از سويى محاصره ايران از طرف شمال 
كشورهاى آسياى مركزى  را تكميل مى كند( ايزدى و رحيمى، 1389: 91 و92). نهايتاً 
به دليل همجوارى با افغانستان نقش تعيين كننده در موفقيت عمليات نظامى آمريكا در 
افغانستان ايفا كردند و به مهم ترين مسير براى ارسال كمك هاى نظامى، بشردوستانه و 
كسب اطالعات نظامى از اوضاع اين كشور تبديل شدند. در اين راستا دولت آمريكا چندين 
موافقت نامه نظامى كوتاه مدت با كشورهاى قرقيزستان، ازبكستان، تاجيكستان و قزاقستان 
را براى استقرار نظاميان اين كشور و با استفاده از پايگاه ها و تجهيزات نظامى آن ها منعقد 

كرده است ( ايزدى و رحيمى، 1389: 73).
2-1-2. ناتو و حوزه اكو: از جمله ابزارى كه به توسعه و گسترش نفوذ امريكا در حوزه 
اكو كمك كرده است سازمان ناتو مى باشد. امريكا مى خواهد از ناتو به عنوان بازوى حمايت 
كننده استراتژى نظام نوين جهانى و تك قطبى كردن جهان استفاده كند. هدف اين است 
كه ناتو به صورت شبكه اتحاديه هاى نظامى در كل منطقه گسترش يافته و به عنوان بازوى 
نظامى در جهت تحقق خواست آمريكا عمل كند(عليزاده، 1388: 279). اين سازمان، 
دوران استحاله خود بعد از فروپاشى شوروى را پشت سر گذاشته و توانسته است خود را 
با شرايط جديد به خوبى تطبيق دهد. در پيش گرفتن سياست هايى نظير گسترش اين 
پيمان از طريق پذيرش اعضاى جديد و نيز دعوت به همكارى در چارچوب برنامه هايى 
نظير ابتكار "مشاركت براى صلح" كه طى دهه 1990 فعاليت هاى صلح بانى اين پيمان 
در منطقه بالكان را تحت نظر داشت نه تنها باعث شد تا نقش ژاندارمى جهان در كنار 
سازمان ملل را به خود اختصاص دهد، بلكه وقوع حوادث تروريستى 11 سپتامبر نيز زمينه 
حضور هر چه بيشتر اين پيمان در مناطق قفقاز و آسياى مركزى، مديترانه و خاورميانه 
را فراهم آورد. سران ناتو ضمن پيشنهاد ارائه كمك هاى عملى در حمايت از اصالحات 
دموكراتيك در كشورهاى اروپاى مركزى و شرقى و سپس آسياى مركزى و قفقاز، از آن ها 
دعوت كردند تا با حضور در نشست هاى نهادهاى وابسته به ناتو، از تجارب و استعدادهاى 
اين سازمان در زمينه همكارى هاى سياسى، نظامى، اقتصادى، علمى و فرهنگى بهره مند 
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شوند. بدين ترتيب، با اين اقدام ها زمينه الزم براى جذب اين كشورها كه با فروپاشى 
اتحاد شوروى در يك خالء امنيتى نگران كننده به سر مى بردند، فراهم شد. دبيركل و 
ساير مقام هاى ناتو از سال 1997، به طور دائم با نمايندگان كشورهاى آسياى مركزى كه 
عضو طرح مشاركت براى صلح بودند و شامل كشورهاى قزاقستان، قرقيزستان، ازبكستان، 
تركمنستان و جمهورى آذربايجان مى شدند، ديدار و گفتگو كردند. ناتو هم چنين در سال 
1999 براى نخستين بار عالقمندى خود به موضوع انرژى را با برگزارى كارگاه مطالعاتى 
با عنوان «درياى خزر: جستجويى براى امنيت زيست محيطى» در ايتاليا آشكار كرد. در 
اين نشست كه با حضور 45 متخصص از كشورهاى حوزه درياى خزر و نيز ارمنستان، 
گرجستان و تركيه برگزار شد، درباره مديريت منابع دريايى مشترك، راه هاى ممانعت از 
بروز منازعه، رژيم حقوقى حاكم بر درياى خزر و اقتصاد منابع و محيط زيست منطقه بحث 

و گفتگو انجام شده است(تيشه يار، 1388: 52-55).

2-2. اسرائيل از استراتژى پيرامونى تا هژمونى منطقه اى
به دليل اينكه اعالم تأسيس اسرائيل در سرزمين فلسطين، فاقد مبناى حقوقى، مشروعيت 
جمعيتى، تاريخى و جغرافيايى بود، از اين رو بنيانگذاران و رهبران آن از بدو تأسيس، 
موجوديت اين كشور را در منطقه در حال تهديد تعريف كرده اند. سران اسرائيل با اين ادعا 
كه از سوى كشورهاى همجوار در معرض تهديد قرار دارند، بقا و امنيت خود را دستاويز 
و توجيهى براى هرگونه توسعه طلبى، تجاوز و تهديد ديگر كشورها قرار داده اند(ياسرى، 
1387: 109). در اين راستا اسرائيل در ابتداى امر به لحاظ موقعيت و وضعيت خاص خود، 
به ويژه فقدان عمق استراتژيك و آسيب پذيرى ناشى از تهديدهاى امنيتى و در راستاى 
تحقق اصل راهبردى امنيتى خود مبتنى بر برترى نظامى بر ساير كشورهاى منطقه، نياز 
بسيار شديدى به ايجاد ارتباط امنيتى و اطالعاتى با كشورى در منطقه داشته كه با اتكاى 
آن بتواند خواسته ها و اهداف خود را تأمين كند(زارع،1388: 5). با اين وجود اسرائيل با 
اتخاذ استراتژى پيرامونى، خواهان رفع انزوا از طريق ارتباط با كشورهاى فراسوى اعراب 
مثل تركيه، اتيوپى و ايران بود(مشيرزاده و مصباح، 1390: 249). ولى در حال حاضر با 
وقوع انقالب اسالمى ايران و با توجه به تحوالت انجام شده در منطقه رژيم صهيونيستى 
عالقمند است از دكترين پيرامونى عبور كرده و فعاليتش را در مرزها و مناطق دورتر دنبال 
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كند(پسنديده، 1390: 3).
در  سعى  اسرائيل  وجودى،  تهديد  بحث  كردن  مطرح  با  اسالمى  انقالب  وقوع  با   
طرح اين موضوع دارد كه اگر ايران به سالح هسته اى دست يابد، بى ترديد آن را براى 
نابودى كامل اسرائيل به كار خواهد گرفت و لذا موجوديت اين كشور را تهديد مى كند. در 
راستاى اين استراتژى، رژيم اسرائيل برنامه هاى هسته اى و نظامى ايران را بهانه قرار داده و 
تبليغات وسيعى عليه ايران آغاز كرده است. با اين سياست، اسرائيل به دنبال كسب حمايت 
بين المللى، جهت كارشكنى عليه تعامالت بين المللى ايران و در نتيجه تضعيف و انزواى 
ايران است(برزگر و قاسمى، 1392: 172). رژيم اسرائيل سياست جديدى را مبنى بر 
منزوى ساختن ايران در منطقه و در سطح بين المللى طراحى كرد. منظور از اين سياست، 
ايجاد تنش و يا خدشه دار كردن و در نهايت قطع روابط سياسى و ديپلماتيك ساير كشورها 
با ايران است. امضاى قرارداد صلح اسلو با رهبر سازمان آزادى بخش فلسطين در 1993 
و سپس صلح با اردن در 1994، تالش اسرائيل براى ورود به آسياى مركزى و قفقاز، آغاز 
اتحاد استراتژيك با تركيه، و هم چنين گسترش مناسبات اسرائيل با چين و هندوستان 
همگى در راستاى مقابله با منافع ايران و محاصره اين كشور صورت گرفته است(ياسرى، 
1387: 204). اسرائيل از برنامه هاى اتمى ايران و پاكستان ناخشنود است و از همكارى دو 
كشور احساس نگرانى مى كند. بنابراين در راستاى سياست هاى دوركردن روابط كشورهاى 
آسياى مركزى و قفقاز و تركيه از ايران با آن ها روابط نزديكى برقرار كرده است و در همه 
اين كشورها سفارتخانه دارد و كمك هاى اقتصادى و نظامى زيادى به اين كشورها اعطا 

كرده است(اميدى، 1385: 147).
1-2-2. اسرائيل و آسياى ميانه و قفقاز: پس از فروپاشى كمونيسم و رفع تهديد آن 
براى غرب، جايگاه اسرائيل و تركيه در هم گرايى با آمريكا دچار ضعف شد. از اين رو، اين 
كشورها تالش كردند كه اهميت استراتژيكى خود را باز يابند. در اين راستا در منطقه اقدام 
به بزرگ نمايى تهديد اسالم گرايى كردند تا هم حمايت غرب و اياالت متحده را بدست 
آورند و هم كشورهاى منطقه را دچار هراس نمايند تا در پرتو اين شرايط نفوذ ايران را 
در منطقه كاهش دهند(متقى، 1392: 3). تالش هاى دولت هاى عرب منطقه به منظور 
وارد كردن دولت هاى آسياى مركزى به نزاع ميان اعراب و اسرائيل، نيز موجب نگرانى 
اسرائيل بود. به خصوص پس از ديدار ياسر عرفات از قزاقستان در 1992 كه به شناسائى 
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فلسطين از اسرائيل منجر شد، باعث شد تا «اسحاق شامير» نخست وزير وقت اسرائيل 
با نوشتن نامه اى به 23 عضو كنگره امريكا آن ها را تشويق كند تا از نفوذ خود به منظور 
متقاعد كردن قزاقستان در پايان دادن به نزديكى روابط با فلسطينى ها استفاده كند(ارس، 
1378: 25). عالوه بر اين، بايد توجه داشت كه بيشتر كشورهاى منطقه آسياى مركزى و 
قفقاز، مسلمان نشين و بخشى از جهان اسالم هستند. از اين نظر براى اين رژيم بسيار قابل 
اهميت است كه در بخشى از جهان اسالم امكان حضور داشته و به نفوذ خود گسترش 
دهد. همراه و هماهنگ با اين هدف، جلوگيرى از گسترش اسالم خواهى و اسالم گرايى در 
ميان توده هاى مردمى كشورهاى آسياى مركزى و قفقاز، نيز از انگيزه هاى ديگر حضور اين 

رژيم در منطقه است( ميرمحمدى، 1392: 2).
با  آن ها  كه اكثر  منطقه  كشورهاى  در برخى  شيعى  اقليت هاى  وجود  به  توجه  با 
حكومت مركزى خود مشكل دارند، پادشاه اردن ادبيات جديدى را با نام جغرافياى سياسى 
شيعه وارد گفتمان سياسى منطقه كرد كه توانسته است تا حدودى فضاى حاكم بر سياست 
خارجى كشورهاى منطقه را به سمت اعتمادزدايى عليه ايران متمايل كند(دالورپوراقدم، 
1389: 92). بخشى از عمليات شيعه هراسى از سوى رژيم صهيونيستى با رويكرد اختالف 
زايى ميان شيعه و سنى سازمان دهى مى شود كه از مصاديق آن مى توان به گفته هاى ژنرال 
موفاز معاون وقت نخست وزير اسرائيل در آوريل 2008 مبنى بر برنامه ريزى جمهورى 
اسالمى ايران براى تبديل شدن به هژمون منطقه اى از طريق مهندسى امنيتى جغرافياى 
سياسى شيعه اشاره كرد (دالورپوراقدم، 1389: 93). مسئله مهار اسالم گرايى سياسى 
به ويژه بعد از حادثه ى 11 سپتامبر جايگاه ويژه اى در سياست هاى اياالت متحده و بسيارى 
از كشورهاى جهان پيدا كرد و بيش از پيش توجه تركيه، اسرائيل و كشورهاى منطقه 
را به مهار و مبارزه با آن سوق داد. طبيعتاً از نظر اين كشورها جمهورى اسالمى ايران 
حامى حركت هاى اسالم گرايانه محسوب مى شد كه بايستى به انحاء مختلف مانع نفوذ و 
تأثيرگذارى آن شد(متقى، 1392: 4). رژيم صهيونيستى، بنيادگرايى اسالمى را براى ثبات 
سياسى و امنيت نظامى خويش خطرناك و ايران را كانون آن تلقى مى كند، از طرفى هم 
كشورهاى آسياى مركزى از رشد بنيادگرايى اسالمى در درون مرزهاى خود نگرانند و اين 

مسأله بهانه اى براى گسترش روابط متقابل آن ها شده است(پسنديده، 1390: 8). 
پس از فروپاشى اتحاد شوروى، دولت اسرائيل در آغاز ديپلماسى و تجارت را بر استفاده 
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از نفوذ داخلى يهوديان در جمهورى هاى جديد آسياى مركزى اولويت داد. بدين ترتيب، 
اسرائيل در پايان سال 1992 كشورهاى جمهورى آذربايجان، قزاقستان، قرقيزستان و 
تاجيكستان را به رسميت شناخت و در سال 1992 با تركمنستان روابط ديپلماتيك برقرار 
كرد. در ژوئن 1992 جامعه دوستى آذربايجان – اسرائيل اجالسى در حيفا برپا كرد و درآن 
خواستار حمايت اسرائيل از دولت آذربايجان در مبارزه اش عليه ارمنستان شد (پسنديده، 
1390: 10). همكارى اقتصادى يكى از مبانى بسيار مهم در استراتژى اسرائيل محسوب 
شده است و براساس آن اعتقاد دارد كه بنيادگرايى اسالمى دقيقاً از جاهايى امكان خيزش 
و رويش دارد كه از نظر اقتصادى ضعيف و عقب مانده باشند آنگاه اسالم مى تواند با برپا 
كردن چنين خأليى به تشديد منازعه ديرين صهيونيسم – اسالم بپردازد (متقى، 1392: 
8). رژيم صهيونيستى تا آغاز دهه 1990 به سبب جنگ هاى پى در پى در منطقه و وجود 
جو خصمانه برضد آن، امكان ورود به بازارهاى اقتصادى تجارى در منطقه را نداشت. 
درست در اين زمان است كه فرصت مناسبى (فروپاشى اتحاد شوروى) براى اين رژيم براى 
حضور در ترتيبات اقتصادى منطقه فراهم شد. همراه شدن اين فرصت با توانائيهاى بالقوه 
و بالفعل اين رژيم از جمله برخوردارى از منابع و امكاناتى نظير: زمين، آب، ذخاير ارضى و 
دارايى هاى داخلى و حمايت هاى خارجى موجب شده است كه اسرائيل به اقتصادى سطح 
باال، توان علمى عظيم و قدرت نظامى در سطح منطقه اى دست يابد( كشاورز شكرى، 
قفقاز  و  آسياى مركزى  جمهورى هاى  از  برخى  تجارى  مبادله هاى  حجم   .(267 :1392
با اسرائيل، رقم هاى قابل توجهى را به خود اختصاص مى دهد. به عنوان مثال مى توان به 
مبادله هاى تجارى جمهورى آذربايجان با اسرائيل اشاره كرد كه بنابر برخى گزارش هاى 
منتشره، بيش از 4 ميليارد دالر در سال 2010 بوده است. اين در صورتى است كه حجم 
مبادله هاى باكو با برخى از كشورهاى بزرگ منطقه، از جمله روسيه و ايران، بسيار پايين تر 

از اين رقم مى باشد.
از داليل اصلى و عمده اقتصادى توجه اسرائيل به حوزه كشورهاى آسياى مركزى و 
قفقاز، موضوع انرژى است. بديهى است كه تل آويو براى تأمين نيازمندى هاى انرژى خود 
از اين منطقه برنامه ريزى كرده است. هم چنين به موازات خريد نفت و گاز از كشورهاى 
آسياى مركزى و قفقاز، اسرائيل يافتن بازارهاى جديد تجارى و اقتصادى در منطقه جهت 
فروش كاالها و خدمات صنعتى، مخابراتى، كشاورزى، دارويى و.. خود به جمهورى هاى 
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آسياى مركزى و قفقاز را هم هدف گذارى كرده است. هم اكنون خطوط لوله نفت و گاز 
آذربايجان از طريق خاك گرجستان و تركيه در حال انتقال انرژى است و يكى از مشتريان 
و مصرف كنندگان اين محصول حياتى و استراتژيك اسرائيل است. اسرائيل در ديگر 
پروژه هاى انتقال انرژى آسياى مركزى و قفقاز به غرب آسيا و اروپا، هم چون ترانس خزر، 
به دنبال بهره مندى است و انتقال گاز تركمنستان از راه درياى خزر، آذربايجان و تركيه به 

منطقه را پيگيرى و تعقيب مى كند (ميرمحمدى، 1392: 14). 

3. ايران و مقابله با چالش ها 
بديهى است كه تالش هاى رقباى منطقه اى و فرامنطقه اى به منظور گسترش نفوذ در 
حوزه اكو زمينه ساز انزواى هرچه بيشتر جمهورى اسالمى در اين منطقه و در نتيجه عدم 
دست يابى به اهداف ملى خواهد بود. به همين خاطر جمهورى اسالمى ايران به منظور 

مقابله با اين چالش ها اقدام هايى در دو بعد فرهنگى و مذهبى انجام داده است.
نمادهاى  كردن  برجسته  با  تا  كرده  تالش  ايران  خصوص  اين  در  فرهنگى:   .3-1
فرهنگ ايرانى هم چون زبان فارسى و جشن نوروز، ضمن تقويت اشتراكات فرهنگى ميان 
هم چنين  و  خود  نفوذ  گسترش  جهت  در  عوامل  اين  از  اكو،  حوزه  كشورهاى  و  ايران 
همكارى گسترده تر با آن ها استفاده كند. زبان فارسى يكى از مظاهر فرهنگ ايرانى است. 
از همين رو هر تالشى به منظور گسترش فرهنگ ايرانى نيازمند استفاده از ظرفيت هاى 
زبان فارسى است. زبان عامل انتقال فرهنگ است، بنابراين شناساندن زبان يك كشور به 
مردم ديگر سرزمينها، شرط اوليه براى انتقال فرهنگ آن كشور است(كشاورز شكرى، 
1392: 255). در عين حال كه گويش گران به زبان فارسى در جهان به طور كلى تنها در 
كشورهاى ايران، افغانستان و تاجيكستان هستند و در برخى از كشورها نظير عراق، تركيه، 
ازبكستان و پاكستان گروهى از مردم به زبان فارسى سخن مى گويند، ولى نبايد از ياد برد 
كه نفوذ زبان فارسى در پهنه جهانى غير قابل انكار است. اين زبان به آسانى در زبان هاى 
ديگر مانند تركى، هندى، اردو، ارمنى، گرجى، سواحيلى و غيره نفوذ كرده است. در زمينه 
تقويت و گسترش زبان فارسى به غير از پيشنهاد و اقدام در جهت ايجاد يك اتحاديه 
فارسى زبان كه كشورهاى تاجيكستان و افغانستان را نيز در بر مى گيرد، ايران تالش كرده 
تا از طريق اشاعه ادبيات فارسى در اين كشورها زمينه هاى مشترك فرهنگى را بهبود 
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بخشد. در اين خصوص برگزارى همايش هاى گوناگون قابل ذكر است. براى مثال همايش 
بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسى با حضور شاهنامه پژوهان، استادان و عالقه مندان به 
ادبيات فارسى كه از سوى بنياد فردوسى شاخه طوس و نهاهاى فرهنگى شهرستان تايباد 
در تاجيكستان برگزار شد(www.qodsonline.ir). با تأمل در فرهنگ و ادبيات كشورهاى 
آسياى ميانه و قفقاز مى توان به درستى دريافت كه فردوسى از چه جايگاه خاصى در اين 
كشورها حتى در كشورهاى ترك زبان برخورداراست. چنانچه فردوسى در ازبكستان از 
جايگاهى ويژه برخوردار است و شاهنامه فردوسى در ازبكستان به زبان فارسى چاپ شده 

 .(WWW.IRNA.IR) است 
مهمترين  نوروز  عيد  است.  نوروز  جشن  ايرانى  فرهنگ  نمادهاى  ديگر  جمله  از 
جشنى است كه از گذشته باستانى در فالت ايران باقى مانده است. جغرافياى نوروز با نام 
نوروز يا مشابه آن، سراسر خاورميانه، بالكان، قزاقستان، تاتارستان، در آسياى ميانه چين 
شرقى، سودان، زنگبار، در آسياى كوچك سراسر قفقاز تا آستراخان و نيز امريكاى شمالى، 
هندوستان، پاكستان، بنگالدش، بوتان، نپال و تبت را شامل مى شود( محمدى فومنى، 
1389: 7). ايران تالش هايى به منظور ثبت جشن نوروز به عنوان ميراث جهانى انجام داده 
است. در اين راستا جشن نوروز با همكارى سه كشور ايران، افغانستان و تاجيكستان در 
نوروز 1387 در شهر دوشنبه و در نوروز 1388 در مزارشريف برگزار شد. در مهر ماه سال 
1388 نوروز توسط يونسكو به عنوان ميراث جهانى ثبت شد و نهايتاً مجمع عمومى سازمان 
ملل در نشست 4 اسفند 1388، 21 مارس را به عنوان عيد نوروز، با ريشه ايرانى به رسميت 

.(www.farsnews.com)شناخت
2-3. مذهبى: با پيروزى انقالب اسالمى در ايران، جمهورى تازه تأسيس همواره 
تالش داشته تا ارزش هاى نمادين خود را حفظ و حتى المقدور در جهان گسترش دهد. اما 
وقوع جنگ تحميلى از سوى عراق در ابتداى امر موجب بروز مشكالتى در اين امر گرديد. 
پايان جنگ و به دنبال آن رحلت امام خمينى (ره) از يك سو و فروپاشى اتحاد جماهير 
شوروى كه موجب استقالل كشورهاى آسياى ميانه و قفقاز شد از سوى ديگر موجبات 
تغييراتى در عملكرد سياست خارجى ايران را به وجود آورد و در سال 2001 بود كه 
كمال خرازى، وزير امور خارجه وقت ايران، اعالم كرد كه منطقه جزء اولويت هاى سياست 
خارجى ايران است .اگرچه تا پيش از اين زمان نيز جمهورى اسالمى فعاليت هاى ناچيزى 
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در اين زمينه انجام داده بود كه چندان قرين موفقيت نبود ولى از اين زمان به بعد نگرانى 
ايران از تقويت و گسترش نفوذ اسالم سلفى(Peyrouse, 2014: 6 ) و اسالم ميانه رو كه 
كشورهاى عربستان و تركيه سردمدار آن بودند موجب مى شد تا جمهورى اسالمى ايران 
تالش كند تا به مقابله با گسترش نفوذ اين رقبا در منطقه بپردازد. همزمانى اين تصميم با 
حادثه 11 سپتامبر كه آگاهى در زمينه افراط گرايى سنى را افزايش داد و هم چنين حوادث 
تروريستى كه توسط طرفداران احياى مذهبى وهابى صورت گرفته بود مانند حادثه بسالن 
در 2004 (Lisnyansky, 2008: 110) از يك سو، و سپس حمله امريكا و متحدانش در 
سال 2003 به عراق و سقوط رژيم صدام كه به عنوان سپر حفاظت از جهان عرب در مقابل 
ايران محسوب مى شد و هم چنين قدرت غالب شيعه به عنوان تعيين محور سياسى آغازى 
براى ظهور منطقه اى شيعه تلقى مى شد از سوى ديگر، و همراه شدن اين وقايع با افزايش 
قيمت نفت و بهتر شدن اوضاع اقتصادى دولت در ايران (Dilek, 2015: 3) زمينه ساز تقويت 

حضور ايران در منطقه شد.
حدود هفتاد سال زندگى زيرسايه رژيمى كه هرگونه تظاهرات مذهب را ممنوع 
مى كرد موجب شد تا مسلمانان شوروى نسبت به مسائل مذهبى بى اطالع و در نتيجه دچار 
بحران هويت شوند و اين امر باعث شد تا بسيارى از آن ها در پى جستجو براى راهنماى 
مذهبى در خارج از كشورهاى خود باشند(Lisnyansky, 2008 : 108). در اين خصوص 
همان طور كه در متن حاضر اشاره گرديد عالوه بر جمهورى اسالمى ايران كشورهايى 
با  منتهى  پرداختند.  خود  ايدئولوژى  با  رابطه  در  تبليغ  به  تركيه  و  عربستان  هم چون 
اين تفاوت كه ايدئولوژى اسالمى ايران عالوه بر انقالبى بودن مبتنى بر عقايد مذهب 
شيعه بود و به همين خاطر جمهورى اسالمى به منظور جلوگيرى از گسترش ايدئولوژى 
كشورهاى رقيب مبادرت به توسعه و تقويت ايدئولوژى شيعه كرد. عالوه بر اسماعيليان 
كه در تاجيكستان در واليت بدخشان زندگى مى كنند، منطقه هم چنين داراى يك اقليت 
شيعه دوازده امامى است (Peyrouse and Ibraimov, 2010: 91). يك جماعت از شيعيان 
دوازده امامى در سمرقند و بخارا در ازبكستان زندگى مى كنند كه ريشه آن ها به شروع 
حاكميت عباسيان در آسياى ميانه باز مى گردد(Gaviev, 2000: 6). حدود %20 از جمعيت 
پاكستان را نيز شيعيان تشكيل مى دهند و متأسفانه از آغاز سال 2000 تاكنون حدود 
 ,Fair )4000 نفر از شيعيان در پاكستان كشته و نزديك به 6800 نفر زخمى شده اند
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2014:3). هم چنين از زمان انقالب اسالمى ايران موج اسالمگرايى در تركيه وجود داشته 
و مورد حمايت از سوى شيعيان تركيه قرار گرفته است(Tremblay, 2015: 10). جمهورى 
آذربايجان نيز يكى از چهار كشور در جهان است كه داراى اكثريت شيعه مى باشد و حدود 
.(Rovshenoglu and Balci 2013) 65 از جمعيت آن كشور را شيعيان تشكيل مى دهند%

 اين مهم يعنى حضور شيعيان حتى در اقليت در تمامى كشورهاى حوزه اكو و 
هم چنين همسايگى ايران با عراق كه در حال حاضر بيش از هر زمان ديگرى پايتخت 
يك  نيز  عراق  شيعيان  رهبر  كه  امر  اين  خصوص  به  و  است  جهان  در  شيعه  مذهبى 
ايران  براى  را  مناسبى  زمينه   (Magister, 2014: 5)مى باشد سيستانى)  اهللا  ايرانى(آيت 
به منظور ترويج ايدئولوژى شيعه فراهم كرده است. به دنبال تأسيس دو سازمان مجمع 
جهانى اهل البيت و مجمع جهانى براى تقريب بين المذاهب(Lisnyansky, 2008 :112) با 
گذشت زمان فعاليت اين سازمان ها به خارج از كشور نيز گسترش يافت.گسترش فعاليت 
اين سازمان ها در حدى بوده كه امروزه در روسيه نيز سازمان اهل البيت فعاليت دارد. در 
سال 1996 جامعه شيعه در روسيه افتتاح شد كه اهل البيت ناميده مى شد و توسط موسى 
قربانف سرپرستى مى شد. تالش هاى قربانف منجر به ايجاد دوازده حسينيه در مسكو 
شد(Lisnyansky, 2008 :112). اهميت وجود چنين سازمانى در روسيه از اين باب است 
كه كشورهاى تازه استقالل يافته شوروى هنوز نيز نيم نگاهى به روسيه دارند و بديهى است 
كه فعالت اين سازمان مى تواند به اين كشورها نيز سرايت كند. هم چنين حضور جمعيت 
بااليى از شيعيان در جمهورى آذربايجان موجب توجه بيشتر جمهورى اسالمى ايران در 
تبليغ مذهب شيعه در اين كشور بوده است. پس از استقالل ناتوانى در تعليم روحانيون 
شيعه و هم چنين واعظان وطنى مستقل در آذربايجان موجب شد تا نگاه عموم مردم به 
دانش اسالمى در خارج از كشورمتوجه شود. به همين خاطر با استقالل آذربايجان واعظان 
مذهبى از خارج از كشور به آذربايجان سرازير شدند. ايران نيز در اين رابطه از نفوذ زيادى 
برخوردار گرديد. مسلمانان آذرى شروع به همكارى با همتايان خارجى خود كردند و 
برخى مانند حاج «على اكرام» رئيس حزب اسالمى آذرى مشتاقانه از اسالم سياسى ايران 
استقبال كردند و تالش كردند تا شيعيان را متقاعد به پذيرش شرايط سياسى (واليت 
فقيه) و معنوى(مرجع تقليد) رهبرى ايران آيت اهللا خامنه اى نمايند. عليرغم موفقيت 
آموزه هاى  پذيرش  باشد.  برخوردار  چندانى  موفقيت  از  نتوانست  ايران  نهايت  در  اوليه، 
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امام خمينى به معناى قبول برترى حاكميت رهبران مذهبى ايران و درنتيجه به معناى 
گشايش اختالف هاى شيعه و سنى بود كه هر دو گزاره به طور گسترده زمينه نگرانى در 
جمهورى آذربايجان را فراهم مى كرد. اين امر به همراه سياست ايلچى بيك در دعوت 
از سازمان هاى مذهبى تركيه به منظور ترويج اسالم سكوالر در آذربايجان موجب عدم 
موفقيت ايران در اين زمينه شد. از اقدام هاى بعدى جمهورى اسالمى ايران ارتقاء آيت اهللا 
«فاضل لنكرانى» به عنوان مرجع تقليد در سنگر شيعه در جنوب آذربايجان بود. شهرت او 
به عنوان يك محقق بزرگ از اين واقعيت نشأت مى گرفت كه اجداد او از جنوب آذربايجان 
بودند. او عمًال، تنها رهبر معنوى شيعيان در جنوب آذربايجان شد. با مرگ آيت اهللا فاضل 
لنكرانى در سال 2007 بسيارى از پيروان او به سمت ديگر رهبران در ايران مانند آيت 
اهللا خامنه اى و آيت اهللا «مكارم شيرازى» متمايل شدند. هم چنين واعظ اجاق نجت1 كه 
سال ها پيش توسط دولت آذربايجان دستگير و اخراج شده بود دوباره امامت نماز جمعه در 
 Goyushov,)باكو را از سر گرفته ولى بيشتر مخاطبان او به جاى ايرانيان، آذرى ها هستند
75-69 :2009). به هر حال، بهبود تدريجى روابط رسمى مذهبى پس از 2012 نشان 

مى دهد كه باكو حدقل به ايران به عنوان يك شريك الزم به منظور دست يابى به برخى 
اهداف استراتژيك داخلى و اهداف ژئوپلتيك در زمينه مذهب مى نگرد. آذربايجان به منظور 
 3 : Liles,)آرام نگاه داشتن حوزه شيعه در داخل نيازمند همكارى مذهبى با ايران است

 .(2014

و نهايتاً اينكه جمهورى اسالمى تالش كرده تا از طريق كمك هاى انسان دوستانه و 
خيريه حيطه نفوذ خود در اين منطقه را افزايش دهد. ده ها هزار خيريه ايرانى، با عنوان 
كميته امداد امام خمينى، در پى گسترش نفوذ ايران هستند كه به امورى مانند كمك به 
سالمندان و بى نوايان و تأمين غذا، دارو، سوخت و رختخواب براى آن ها مشغول هستند. 
ندارند  را  ازدواج  مخارج  تأمين  توانايى  كه  زوج هايى  براى  جمعى  ازدواج هاى  هم چنين 
ترتيب مى دهند. در آذربايجان، نه تنها در باكو بلكه در اياالت لنكران، گنجه و گوچاى نيز 

.(Rubin, 2012:7)از اين امر استفاده شده است

1. Odgag Nadjat
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نتيجه گيرى
به نظر مى رسد بهترين راهكار به منظور توسعه نفوذ و كسب وجهه برتر منطقه اى 
سازمان  در  ايران  فعال  عضويت  رابطه  اين  در  و  باشد  اكو  حوزه  كشورهاى  با  همكارى 
همكارى اقتصادى مى تواند كمك شايان توجهى در اين امر باشد. بر اين اساس جمهورى 
اسالمى ايران بايد به منظور مقابله با اين چالش ها بيشتر بر اشتراك ها و مشابهت هاى 
فرهنگى و تمدنى كه با كشورهاى حوزه اكو دارد تكيه كند. استفاده از قدرت نرم افزارى در 

دنياى امروز كه عصر ارتباطات مى باشد از تأثير بيش ترى برخوردار خواهد بود. 
فرهنگى  تمدنى-  هالل  عنوان  با  بنيادى  تشكيل  با  مى تواند  ايران  اساس  اين  بر 
اقدام هاى خيريه و فرهنگى را كه هم اكنون در بعضى از كشورهاى حوزه اكو به انجام 
مى رساند در پوشش اين نهاد كه تحت پوشش سازمان اكو قرار خواهد گرفت، عملى كند. 
بديهى است كه ايران در صورت دعوت ديگر كشورها كه در اين حوزه قرار ندارند ولى 
اشتراكات تمدنى- فرهنگى با ايران دارند مى تواند به دستاوردهاى زير دست پيدا كند:

1-قرار گرفتن كمك هاى خيريه و فرهنگى تحت اين پوشش حساسيت كشورهاى 
ديگر در اين زمينه كه ايران به دنبال صدور انقالب اسالمى از اين طريق است را كاهش 
خواهد داد زيرا كمك هاى قبلى تحت عنوان كميته امداد امام خمينى صورت پذيرفته كه 
مسلماً تداعى كننده انقالب اسالمى ايران است كه درجهان با نام امام خمينى(ره) شناخته 
شده است. زمانى كه اين كمك ها تحت پوشش بنيادى با ابن عنوان و به صورت جمعى 

صورت پذيرد از حساسيت ها در اين رابطه كاسته خواهد شد.
چين  گرجستان،  ارمنستان،  چون  كشورهايى  عضويت  دعوت  با  مى تواند  2-ايران 
و هند كه اشتراكات تمدنى و فرهنگى با ما دارند ضمن گسترش حوزه فعاليت اكو به 
نزديك شدن روابط با كشورهاى بيش ترى كمك كرده و از تالش هاى كشورهاى غربى و 

كشورهاى حوزه خليج فارس به منظور انزواى ايران ممانعت به عمل آورد. ٭



68

كتابنامه

 منابع فارسى
ترجمه  المللى  بين  نوين  چارچوب  مركزى:  آسياى  در  امنيت  لنا.(1389).  جانسون،  و  روى  آليسون، 

المللى. بين  و  سياسى  مطالعات  دفتر  دبيرى،تهران:  محمدرضا 
 احمدى، حميد(1388) «تركيه، پان تركيسم و آسياى مركزى»، فصلنامه اوراسياى مركزى مركز مطالعات 

عالى بين المللى،2 ( 5). صص1-23.
 اسماعيلى، حميدرضا.(1386). القاعده از پندار تا پديدار تهران:مؤسسه مطالعات انديشه سازان نور.

 اطهرى، اسداهللا و مشهديان، بابك( 1391)،« سياست خارجى امريكا در برابر برنامه هسته اى ايران: تأملى 
از پنجره واقع گرايى تهاجمهى» فصلنامه مطالعات منطقه اى: امريكا شناسى – اسرائيل 

شناسى،13(4) . صص 1-38.
نجف  رضا  ترجمه  جديد،  اسالمى  جريان هاى  و  سعودى  عربستان   .(1393  ). مضاوى  الرشيد، 

اسالمى. ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  ارتباطات  و  فرهنگ  هنر،  زاده،تهران:پژوهشگاه 
فصلنامه  آن »،  سه.  آ.  بالندگى  و  اكو  هم گرايى  رخوت  در  ژئوپليتيك  (1385) «تأثير  على  اميدى،   

صص122-157. بهار   ،3 شماره  ژئوپليتيك 
 اميراحمديان، بهرام .( 1384). روابط ايران و جمهورى آذربايجان : نگاه آذرى ها به ايران، تهران:دفتر 

مطالعات سياسى و بين المللى.
 ايزدى، جهانبخش و رحيمى، سامان(1389)« تالقى منافع سياسى جمهورى اسالمى ايران و اياالت 
رهنامه  فصلنامه  سپتامير 2001»  از 11  پس  قفقاز  و  مركزى  آسياى  در  آمريكا  متحده 

. امنيتى، 1(2)صص 70-95  و  دفاعى  سياسى،  سياستگذارى 
برزگر، كيهان و قاسمى، مهدى (1392)« استراتژى تهديد وجودى اسرائيل و امنيت ملى ايران»، فصلنامه 

سياست خارجى 
ايران و 
چالش هاى فراروى 
ايران 
در حوزه اكو



فصلنــامه
پژوهش هاى

روابط بين الملل،
دوره نخست،

شماره شانزدهم
تابستان 1394

69

روابط خارجى، 5 (1 )، صص 169-197.
 بتى، رابى و برانسون، راشل(1380) «نشانه هاى مبهم ناتو در قفقاز و آسياى مركزى» فصلنامه مطالعات 

آسياى مركزى و قفقاز، ترجمه شهرام فرسايى، (33 ) صص109-139 . 
 ارس، بولنت. (1378). استراتژى اسرائيل در جمهورى آذربايجان و آسياى مركزى، فصلنامه مطالعات 
http://www.haqqyolu.com/fa/articles/ از:  شده  بازيابى   .(20) خاورميانه، 

ارديبهشت).  1394،30 (دسترسى   ،view/4752/553/ 

پسنديده، سميه. (1390). بررسى چرايى و چگونگى نفوذ تدريجى اسرائيل در منطقه آسياى مركزى. مركز 
-=x&1390+=http://peace-ipsc.org/fa/?s :بين المللى مطالعات صلح،بازيابى شده از

y&769=-95، (1390،25 مهر)
تيشه يار، ماندانا (1388)«بررسى سياست هاى ناتو در منطقه اوراسيا بر اساس نظريه برساخته گرايى» 
مطالعات اوراسياى مركزى، مركز مطالعات عالى بين المللى، دانشكده حقوق و علوم سياسى، 

2 ( 4)، صص 43-62.
 حسين خانى، نوراهللا.(1384). روابط سياسى ايران با كشورهاى همسايه، چاپ دوم، تهران:انتشارات مسعى

- دالورپوراقدم، مصطفى.(1389). امنيت نرم و منافع ملى جمهورى اسالمى ايران، تهران: مجلس شوراى 
اسالمى مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى.

- ديكايا، محمد(1379) «بازى بزرگ جديد در آسياى مركزى : تركيه، روسيه و ايران»، فصلنامه مطالعات 
آسياى مركزى و قفقاز، ترجمه باغبان كندرى، (30 )، صص 139-164.

زارعى، بهادر.(1388). نگرشى بر سياست خارجى ايران د رمناطق ژئوپليتيكى خزر و آسياى جنوبى، 
تهران: انتشارات بهمن برنا .

سجادپور، سيدمحمدكاظم و كريمى قهرودى، مائده(1390)« رقابت هسته اى هند و پاكستان و پيامدهاى 
آن براى امنيت ملى جمهورى اسالمى ايران»، فصلنامه مطالعات راهبردى،14 ( 4)، صص 

.227-260
 سيف الدين ارول، محمد(1383) «سياست آمريكا در آسياى مركزى و اوراسيا: مبارزه قدرت و تغييرات 
احتمالى در ساختار سياسى آسياى مركزى»، در دهمين همايش بين المليى آسياى مركزى 

و قفقاز،دفتر مطالعات سياسى و بين المللى.
- عطايى، فرهاد(1379)« رقابت در منطقه، بررسى سياستهاى ايران و تركيه»، فصلنامه مطالعات راهبردى، 

3 (3)،صص60-48.



70

 عطايى، فرهاد و ديگران (1390) «سياست خارجى دولت عدالت و توسعه تركيه در منطقه قفقاز جنوبى»، 
فصلنامه راهبرد،21( 63)، صص 37-66 .

- عليزاده، امير(1388)« مطالعه سياست خارجى در سند چشم انداز جمهورى اسالمى ايران در افق 
. صص 281-276  ياس(19)  راهبرد   ،«1404

- فرزين نيا، زيبا.(1383). سياست خارجى پاكستان : تغيير و تحول،تهران: دفتر مطالعات سياسى و بين 
المللى

 قادرى حاجت، مصطفى و نصرتى، حميدرضا(1391)« اهداف ژئوپليتيكى قدرت هاى منطقه اى و فرامنطقه 
اى در آسياى مركزى»، فصلنامه ژئوپليتيك،8(2) صص70-91

- كشاورزشكرى، عباس .(1392). فرصت ها و چالش هاى فرهنگى جمهورى اسالمى ايران در منطقه 
صادق امام  دانشگاه  انتشارات  خاورميانه،تهران: 

 گوس، اف گريگورى(1390)«سياست خارجى عربستان سعودى»، در كتاب سياست خارجى كشورهاى 
خاورميانه، تأليف از ريموند هينه بوش و انوشيروان احتشامى ترجمه رحمن قرمان پور و 

مرتضى مساح، تهران انتشارات دانشگاه امام صادق
 الندو، جيكوب. (1382). پان تركيسم يك قرن در تكاپوى الحاق گرى، ترجمه حميد احمدى تهران: 

نشرنى
متقى، افشين.( 1392). حضور اسرائيل در قفقاز و تأثير آن بر امنيت ملى جمهورى اسالمى ايران، مركز 
http://peace-ipsc.org/fa/?s=%D9%85%D8%AA مطالعات صلح، بازيابى شده از

%D9%82%DB%8C+1392&x=5&y=2

(1393، 30 ارديبهشت).
 محمدى فومنى، حسين.(1389) .نوروز در كشورهاى همسايه و جهان، بازيابى شده از: .www.tabnakا

ir/fa/news/152962/،(1394، 2خرداد).

 مسعودنيا، حسين(1390)«عوامل مؤثر در تكوين و رشد بنيادگرايى در پاكستان» فصلنامه مطالعات شبه 
قاره دانشگاه سيستان و بلوچستان، 3(8)، صص 83-116 .

- مشيرزاده، حميرا و مصباح، احسان( 1390)« موضوع اسرائيل در گفتمان سياست خارجى جمهورى 
اسالمى ايران» فصلنامه روابط خارجى، 3(1)،صص 235-257.

 مالزهى، پيرمحمد(1384) «فرصت ها و تهديدهاى امنيتى فرسوى جمهورى اسالمى ايران در نگرش به 
موضوع افغانستان» در كتاب امنيت بين الملل،گردآورى على عبد اهللا خانى، تهران: موسسه 

سياست خارجى 
ايران و 
چالش هاى فراروى 
ايران 
در حوزه اكو



فصلنــامه
پژوهش هاى

روابط بين الملل،
دوره نخست،

شماره شانزدهم
تابستان 1394

71

فرهنگى مطالعات و تحقيقات بين المللى ابرار معاصر.
درجمهورى هاى  اسرائيل  افزايش  روبه  حضور  و  هراسى  ايران   .(1392) سيدرضا.  ميرمحمدى،   
http://peace-ipsc.org/ از:  شده  صلح،بازيابى  مطالعات  مركز  قفقاز،  و  مركزى  آسياى 

(1393،15تير).  fa/?s=+1392&x=-769&y=-95 ،

در  ميالدى(تحول  قرن 21  دههه  در  امريكا  تركيه-  احمد(1392) «روابط  موسوى،  و  داوود  نظرپور،   
الگوهاى سنتى)» فصلنامه مطالعات منطقه اى: امريكا شناسى- اسرائيل شناسى،14(2)، 

.69-92 صص 
 ياسرى، ابوذر. (1387). رژيم اسرائيل و جمهورى اسالمى ايران :تعارض هويت و منافع ملى، تهران: 

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

منابع انگليسى
 Ahrari, Mohammad E and Beal, James ( 1996) , The new Great Game in Muslim Central 

Asia, Available at: http://book.google.com/books?id=rd-ocf-m4uec&pg (Accessed 
on Feb26).

Ataee, Farhad (2000), Iran and Turkey in Post-Soviet Central Asia, Discourse: An Iranian 
Quarterly, vol 2, no1 Summer 147-170.

Balcer,Adam(2013),Between Energy And Soft Pan-Turkism: Turkey And The Turkic Republics, 
Turkish Policy Quarterly ,vol 11, N 2 .

Bengio, Ofra (2012), Are Iraq and Turkey Models for Democratization? Middle East Quarterly 
summer No 2.

 Cornell, Svante E (2006), The Politicization of Islam in Azerbaijan, Available at www.
silkroadstudies .org/.2006-10-SRP-cornell-islam-Azerbaijan.pdf,(accessed on2013 
August 4).

 Dilek, Kaan (2015), Affect of The Shia With The Geopolitics And Iran For Turkeys Relations 
, Available at: www.impr.org.tr/en/affect-of-the-shia-geopolitics-and-iran-for-
turkeys-relations-with-the-arab-world/ (Accessed on 2014 june).

Efegil, Ertan (2008) ,Turkish AK Party,s Central Asia and Caucasus Policies: Critiques 
and Suggestion , Available at: www.cria-online.org/4-6 htmi(Accessed on 2014, 
December5).

 Frappi, Carlo (2013), Central Asia,s Place in Turkey,s Foreign Policy, Available at: www.
ispionline.it/sites/default/files/../analysis_225_2013.pdf (Accessed on2014, 
May21).

 Iran, Arab League in Central Asia and Caucasus (2014), Available at www.irna.ir/irna-Arab-
League-in-central-asia (Accessed on 2015, August 14).

 Gaziev, Jamshid (2000), Islamic Revival in Post – Independence in Uzbekistan, Praxis The 
Fletcher Journal of Development Studies, vol, xvl ,pp 1-15.

 Goyushov, Altay (2009) Islamic Rivival in Azerbaijan , Current Trends in Islamist Ideology, 
vol 7, PP 66-81 .



72

Leghari, Faryal (2014), Better Iran- Pakistan Relations in The Pipeline, Available at: 
http://gulfnews.com/news/world/pakistan/better-iran;pakistan-relations-in-the-
pipeline-1.1331107 (Accessed on 2015, November 8).

- Liles, Thomas (2014), Azerbaijan and Iran Find common Cause, Available at:
 www.tol.org.client/article/24587- azerbaijan-and-iran-find- common- cause,(Accessed on 

2015, June 13). 
Lisnyyansky, Dina (2008),Tashayu(Conversion to Shiism ) in Central Asia and Russia ,Current 

Trends in Islamist Ideology, vol 8, PP 105-112.
 Magister, sandro (2014),From Lebnan to Central Asia, The Rise of Shia Muslim, Available at 

www.chiesa.espresso republica.it/articolo/765412eng=y,(accessed on2015, July 2).
-Peyrous, Sebastian and Ibrahimove, Sadykzhan (2010),Iran’s Central Asia Temptations, 

Current Trend in Islamist Ideology , vol 10, PP 87-101.
 Peyrous, Sebastian (2014) ,Iran’s Growing Role in Central Asia? Geopolitical Economic And 

Political Profit and Loss Account, Available at:
 www.studies.aljazeera.net/en/dossiers/2014/04/2014416940377354.hmi (Accessed 0n 2014, 

March 7).
Rovshenoghlu, Kenan and Balcia, Bayram (2013) , Syria, Azerbayjan And The Sunni-Shia 

Divide, Available at: 
www.theglobalist.com/syria-azerbaijan-sunni-shia-divide/ ,(Accessed on 2014,Desember 6).
 Rubin, Michael (2012), Iranian Influence in the South Caucasus and the Surrounding Region, 

Available At: www.aie.org/./2012./-iranian-influance-in-the-south-caucasusand-
the-surrunding-152523983079.pdf (Accessed on 2014 ,August 1).

Saghafi Ameri, Nasser (2009)’Iranian Foreign Policy : Concurrence of Ideology and 
Pragmatism, at The Iranian Revolution at 30 , available at:

 www.mideasti.org (Accessed on2014,April 9).
 Tadjbakhsh, Shahrbanou (2013),The Persian Gulf and Afghanistan: Iran and Saudi Arabia’s 

Rivalry Projected Available at:
 http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cairostreet Persian Gulf.ipg (Accessed on 2015, June 

5).
www.IRNA.ir/fa/news/46838/308276581390 کد خبر.
www.qodsonline.ir/nsite/fullstory/news/?id=209610.
Wheeler, Thomas (2013), Turkeyوs Role and Interest in Central Asia, Available at:
 www.sarerworld.org.uk/./turkeys-Role-and-interests-in-central-asia-pdf (Accessed on 

2014,July 10).

سياست خارجى 
ايران و 
چالش هاى فراروى 
ايران 
در حوزه اكو


