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 مقدمه:

در این برهه از زمان دیگر دو کشور با قدرت های تقریبا همسان وجود ندارد. به این معنی که قدرت در حال انتقال است البته باید 

اقتصاد گفت که فعال ایاالت متحده آمریکا نقش بزرگی را در تحوالت جهانی بازی می کند اما باید به این هم اشاره کرد که نباید از 

. این را هم باید گفت ه برای افزایش نقش بین الملی را نادیده بگیریمرو به رشد هند و چین هم صرف نظر کنیم یا تالش های روسی

که دیگر کشور ها نیستند که بازی می کنند و حال بازیگران زیادی اعم از دولتی یا غیر دولتی به بازی آمده اند. دیگر تقابل مطلق یا 

حال کشور ها برای منافع خود با هم رقابت یا دوستی می کنند  مقابلش همکاری همیشگی نقش خود را از داست داده اند در نقطه ی

دیگر آن قرن بیستمی گذشته است که نظام جهانی دو قطبی بود. پس در این بازی جهانی خطر باال رفته است و امکان هر گونه خطا 

ک یا بزرگ بودن برنامه ریزی هوشمندانه ای داشته و جایگاه جهانی خود را ارتقاع دهند ولی وجود دارد و باید کشور ها اعم از کوچ

توانند پیشرفت کافی باشند، نمیو شرایط انتقالی این قرن را خوب درک نکرده  باشند آن کشور هایی که ارزیابی صحیحی نداشته

 .بکنند

یکی از موضوعات اصلی در نظام بین الملل به شمار می رود به همین دلیل دراین دوران ایران خود یکی از کشور های تاثیر گذار و 

اگر قدرت به صورت درست جهت دهی شود می تواند قدرت ایران نهادینه شود. همان طور که گفته شد قدرت در مذاکرات هم در 

 عم از نظامی و غیر نظامی باشد.این دوران مهم است به همین دلیل سیاست های جمهوری اسالمی ایران بر اساس گسترش قدرت ا

قدرت پتانسیلی که ایران برای بازیگری در دوران گذار کنونی دارد فوق العاده است. عدم وابستگی ایران در صحنه های جهانی پدید 

نار جاده کدر دیگر کشور ها . گشته است دیگر هیچ کس نمی تواند نقش موثر ایران را در تحوالت منطقه ای و حتی جهانی انکار کند

لی در کنار جاده های ایران رفاه موج می زند و این فرصتی است فرا روی نظام جمهوری اسالمی ایران. ها بمب گذاری می شود و

ضرورت تبیین الگوی بومی به عنوان تجلی گفتمان اصیل انقالب اسالمی در کشور فراهم می کند. و همین طور ریاست ایران بر 

 فرصتی افزون برای ارتقای دیدگاه ها باشد.جنبش عدم تعهد می تواند 

توان از این دوران در این دوران باید به امور داخلی نیز توجه بسیار شود. باید توجه کرد که اگر نتوان امنیت ملی را حفظ کرد، نمی

 بهره کافی برد.
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