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چكيده:
با وجود گسترش جهانى شدن، دولت ها هم چنان بازيگران اصلى در نظام بين المللى 
 شناخته مى  شوند و دغدغه اصلى آن ها نيز امنّيت  است. اين بازيگران فراسوى 
هستند.  امنّيت  يابى  شيوه  كارآمدترين  به دنبال  كماكان  داده،  رخ  تغييرات  روند 
پشتوانه  با  صرفاً  مى توان  كنونى  شرايط  در  آيا  كه  دست  اين  از  پرسش هايى   
كشورهاى  به  بى توجهى  با  آيا  كرد؟  تأمين  را  امنيت  داخلى،  توان مندى  هاى 
اساسى  چالش هايى  آن،  نظاير  و  كرد؟  ايجاد  پايدار  امنيتى  مى توان   پيرامون، 
در نظام فكرى دولت مردان منطقه پديد آورده است. در اين ميان شرايط نظام 
جهانى و گرايش دولت ها به  هم كارى با همسايگان، گزينه امنّيت منطقه اى را 

.(niakoee@gmail.com :نويسنده مسئول)هيأت علمى گروه علوم سياسى، دانشگاه گيالن .*
**. دانشجوى دكترى روابط بين الملل، دانشگاه گيالن.

تاريخ پذيرش: 1394/4/29  تاريخ دريافت:  1393/11/2  
فصلنــامه پژوهش هاى روابط بين الملل، دوره نخست، شماره هفدهم، صص 103 - 69 .



70

به عنوان الگويى موثر، توجيه پذير كرده است. در همين زمينه، جمهورى اسالمى 
ايران با عنايت به اين دگرگونى ها و ضرورت ارتقاى جايگاه منطقه اى و بين المللى 
خود، سند چشم انداز بيست ساله را به تصويب رساند. در اين سند استراتژيك، 
ايران به صورت كشورى توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادى، علمى و فن آورى در 
تحقق  منطقه و داراى تعامل فعال با اقتصاد جهانى تعريف شده است. طبيعتاً 
به خصوص  اجتماعى،  و  سياسى  اقتصادى،  مختلف  الزامات  مستلزم  هدف،  اين 
اين  به  توجه  با  است.  منطقه اى  نظام هاى  و  منطقه  به  خاص  رويكردى  اتخاد 
مهم و نيز اهميت سند چشم انداز در دگرگونى ساختارهاى داخلى و تأثير آن 
در سياست خارجى ايران و هم چنين وقوع تحوالت جديد ساختارى در منطقه، 
مقاله حاضر سعى دارد ضمن تبيين ضرورت، شرايط و ساختار نظام منطقه اى در 
محيط پيرامونى ايران، به واكاوى شاخص ها و مولفه هاى منطقه گرايى در سياست 

بپردازد. ايران  خارجى 
واژه هاى كليدى: امنيت، جمهورى اسالمى ايران، خاورميانه، سند چشم انداز، 

بين الملل  نظام  منطقه گرايى، 
سند چشم انداز 20 ساله، 
رقباى منطقه اى و 
ضرورت منطقه گرايي 
در سياست خارجي ايران 
(تحليل وضعيت پيش رو 
و چشم انداز مطلوب)



فصلنــامه
پژوهش هاى

روابط بين الملل،
دوره نخست،
شماره هفدهم

پاييز 1394

71

مقدمه
در دهه پايانى قرن بيستم، جهان شاهد تحّوالت بسيارى بود. فروپاشى ابرقدرت شرق و 
پايان جنگ سرد كه از برجسته ترين اين تحّوالت به شمار مى رفت، حكايت از آن داشت 
كه جامعه بشرى و نظام  بين الملل با شرايط و دورانى نو روبه رو خواهد شد كه دگرگونى 
ساختارها و مناسبات در نظام جهانى  و پيدايش روندهاى نو و هم چنين ضرورت باز تعريف  
مفاهيم و راهبردها، از جمله پيامدهاى اين شرايط است. پيامدهاى حادثه 11 سپتامبر 
به عنوان تسريع/ تثبيت كننده اين تحوالت عمل كرد. اما با وجود اين  تحّوالت و گسترش 
و تعميق پديده جهانى شدن، دولت ها هم چنان بازيگران اصلى در نظام بين المللى  شناخته 
مى شوند و دغدغه اصلى آن ها نيز امنّيت  است. درواقع، اين بازيگران فراسوى روند تغييرات 
و حوداث رخ داده، به دنبال بهترين و كارآمدترين شيوه امنّيت  يابى هستند. پرسش هايى   از 
اين دست كه آيا در شرايط كنونى مى توان صرفاً با پشتوانه توان مندى  هاى داخلى، امنيت 
را تأمين كرد يا خير؟ آيا نگرانى هاى قدرت هاى بزرگ و ديگر كشورها يكسان است؟ آيا با 
بى توجهى به كشورهاى  پيرامون، مى توان صرفاً با اتكا به قدرت هاى برون منطقه اى امنيتى 
پايدار ايجاد كرد؟ و نظاير آن، چالش هايى اساسى در نظام فكرى هيأت هاى  حاكمه پديد 
آورده است. در اين ميان به نظر مى رسد كه شرايط نظام جهانى و گرايش دولت ها به  
هم كارى با همسايگان، گزينه امنّيت منطقه اى را به عنوان الگويى موثر، توجيه پذير كرده 

است.
هم چنين در نظام جهانى، روابط ميان كشورها و هم چنين ظهور بازيگران بين المللى 
غيردولتى، به درجه اى رسيده است كه نمى توان آن را با روابطى كه تنها چند دهه پيش 
بوده است، مقايسه كرد. سياست خارجى نيز به همين ميزان اهميت پيدا كرده و عواملى كه 
سياست خارجى را مى سازند، بيشتر و با اهميت تر گشته اند. اما در اين ميان همان طور كه 
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بيان شد، هدف اصلى دولت ها در نظام بين الملل و به عبارتى هدف اصلى سياست خارجى، 
حفظ و افزايش قدرت و امنيت واحد سياسى است.

در همين زمينه در آغاز دهه 1380، جمهورى اسالمى ايران با عنايت ويژه به اين 
دگرگونى ها و ضرورت اتخاذ رويكردى تازه به روش هاى ارتقاى جايگاه خود در سطح 
اين  اساس  بر  رساند.  تصويب  به  را  ساله   20 چشم انداز  سند  بين المللى،  و  منطقه اى 
سند، جمهورى اسالمى ايران بايد الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسالم با تحكيم 
فكرى  پويايى  و  نوانديشى  اخالقى،  جامعه  كارآمد،  توسعه  دينى،  مردم ساالرى  الگوى 
و اجتماعى، تأثيرگذار بر هم گرايى اسالمى و منطقه اى بر اساس تعاليم و انديشه هاى 
بنيان گذار جمهورى اسالمى ايران باشد. در اين سند استراتژيك، ايران به صورت يك كشور 
توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادى، علمى و فن آورى در سطح منطقه و داراى تعامل فعال 
با اقتصاد جهانى تعريف شده است. يعنى توسعه اقتصادى به معناى عام، يكى از مهم ترين 
اهداف جمهورى اسالمى ايران مى  باشد كه آن را از يك كشور در حال توسعه به يك جامعه 
پيشرفته و توسعه يافته تبديل مى كند. طبيعتاً تحقق و تأمين اين هدف راهبردى، مستلزم 
الزامات و پيش شرط هاى مختلف اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى، به خصوص اتخاد 
رويكردى خاص به منطقه و نظم هاى منطقه اى است كه كشور ما در آن زيست مى كند، 

مى باشد. 
دگرگونى  و  تحول  در  چشم انداز  سند  موضوع  اهميت  نيز  و  مهم  اين  به  توجه  با 
ساختارهاى داخلى و تأثير آن در سياست خارجى ايران و هم چنين وقوع تحوالت جديد 
ساختارى در منطقه (بهار عربى، افزايش فعاليت ها و ظهور گروه هاى تروريستى جديد 
در منطقه، مذاكرات هسته اى ايران و گروه 1+5 ) مقاله حاضر سعى دارد با يك رويكرد 
تحليلى و توصيفى و با نيم نگاهى به آينده، ضمن تبيين ضرورت، شرايط و ساختار نظام 
منطقه اى در محيط پيرامونى جمهورى اسالمى ايران، به واكاوى شاخص ها و مولفه هاى 

منطقه اى راهبرد سياست خارجى ايران بپردازد.

1. سطح تحليل منطقه اى
كمابيش در همه مطالعات بين المللى، محور كار پژوهش گران معطوف به سطح تحليل 
كالن جهانى يا سطح خرد كشورى بوده است و پديده نظام هاى منطقه اى كه پس از سر 

سند چشم انداز 20 ساله، 
رقباى منطقه اى و 
ضرورت منطقه گرايي 
در سياست خارجي ايران 
(تحليل وضعيت پيش رو 
و چشم انداز مطلوب)
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برآوردن دولت هاى ملى نخست در اروپا و سپس در ديگر نقاط جهان شكل گرفت و امروزه 
به گونه فزاينده آثارى اساسى بر معادالت بين المللى دارد، كم ترمورد توجه بوده است. 
هم چنين به اين مشكل بايد مسأله ابهام مفاهيم و واژه هاى مرتبط با مباحث منطقه اى 
را افزود(ليك و مورگان، 1381: 46) «پاتريك مورگان» در اثر خود با عنوان «نظريات و 
رويكردها در سياست بين المللى» ضمن اشاره به سطوح تحليل فردى، نهادهاى تصميم گير 
 Morgan,)ملى و بين المللى، به سطح تحليل مجموعه هاى منطقه اى نيز اشاره مى كند
منطقه اي  نظام  زمينه  در  خود  بررسى هاى  در  نيز  ميشرا»1  تانيا  13-12 :1972) «چاى 

آسياي جنوبي، سه سطح تحليل نظام فرامنطقه اي و جهاني، نظام منطقه اي و نظام ملي را 
پيشنهاد مي كند(Mishra, 1986: 131) ولي «كنت والتز» سطوح تحليل را به سطح تحليل 
فردي، ملي و بين المللي تقسيم كرده و جايگاه ويژه اي براي سطح تحليل منطقه اي در نظر 

گرفته است(سيف زاده، 1378: 43).
«جي. كي هالستي»2 نيز در كتاب خود با عنوان «مبانى تحليل سياست بين الملل » 
اشاره خاصى به نظام هاى منطقه اى ندارد، در حالى كه بررسى نظام هاى منطقه اى به عنوان 
سطح تحليل مياني در درك معادالت نظام جهاني و سياست خارجي كشورها بسيار موثر 
است(هالستى، 1376). موازنه اى كه در يك نظام منطقه اي وجود دارد، در واقع متغيري 
است كه بر نظام بين المللي حاكم به عنوان موازنه غالب و سياست خارجي كشورها به عنوان 

محصول فرآيند تصميم سازي دروني كشورها اثر مي گذارد و نيز از آن ها اثر مي پذيرد. 
از ديد برخى انديشمندان نيز منطقه گرايي در بستر يك «نظام منطقه اي» رشد 
مي كند. نظام منطقه اي معرف ساز و كارهاي تعامالت درون منطقه اي و روند تأثيرمتغيرهاي 
داخلي و محيطي بر روند منطقه گرايي است. از ديد «ارنست هاس»، نظام هاي منطقه اي 
متضمن تعامل هاي به ويژه متراكم در يك مكان خاص است كه تا حد زيادي بر اساس 
درون داده هاي نظام (يعني شبكه جهاني روابط بين الملل ) توضيح داده مي شود. بنابراين، 
نظام هاي منطقه اي تدابيري براي توضيح وابستگي متقابل ميان پيوندها و عاليق منطقه اي 
و جهان گسترده تري هستند كه آن ها را تحت فشار قرار مي دهند(هاس، 1385: 140). 
بررسي نظام مند3 منطقه گرايي در يك منطقه مشخص در قالب يك نظام منطقه اي، مشتمل 
1. Chaitanya Mishra
2. Jay. K. Halsty
3. Systematic
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بر شناسايي متغيرهاي داخلي و خارجي و روند تعامل و تأثيرآن ها بر يك ديگر است. در 
همين راستا، ويژگي هاي متعددي براي تحقق يك نظام منطقه اي برشمرده اند؛ از جمله 
«مورگان» و «ليك» كه وجود پنج ويژگي- خودآگاهي كشورهاي منطقه از شكل گيري 
يك نظام منطقه اي و درك كشورهاي خارج از پيدايش آن نظام، نزديكي جغرافيايي اعضاء 
و غيره- را براي تحقق يك نظام منطقه اي ضروري مي دانند (ليك و مورگان،1386: 46).

حال بر اساس اين ويژگي ها مي توان متغيرهايي را براي بررسي شكل گيري يك نظام 
منطقه اي در يك منطقه مشخص ارائه داد. در همين زمينه «هتن»1 در مقاله خود با عنوان 
«منطقه گرايي جديد، امنيت و توسعه» مي نويسد؛ پيدايش نظام منطقه اي مي تواند ارادي 
باشد و بر پايه قصد قبلي دولت مردان شكل گيرد، ولي در بيش تر موارد غيرتعمدي و ناشي 
از شرايط گوناگون بين المللي است. از ديد او، متغيرهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، 
فرهنگي و به ويژه امنيتي در تحقق يك نظام منطقه اي موثر است و بر همين اساس، 
به نظام هاي منطقه اي استوار بر پايه هاي گوناگون اشاره مي كند كه عبارتند از: «نظام 
منطقه اي مبتنى بر جغرافيا»2، «نظام منطقه اي مبتني بر سيستم اجتماعي»3 كه در آن 
به هم خواني فرهنگي- اجتماعي گروه هاي انساني ساكن يك حوزه جغرافيايي پهناور اشاره 
دارد و نظام منطقه اي مبتني به تعاون، هم بستگي و هم كاري ميان دولتي در حوزه هاي 
گوناگون فرهنگي، سياسي و اقتصادي(Hettne, 1996: 204-206). «كانتوري» و «اشپيگل» 
نيز نگرشي چون هتن دارند. اين دو نويسنده ضمن اين كه نظام منطقه اي را نظام تبعى4 از 
نظام جهاني مي دانند، از متغير جغرافيا به عنوان مهم ترين متغير پيدايش نظام منطقه اي 
ياد مي كنند. البته اين دو مي گويند كه عوامل سازماني (مانند سازمان هاي بين المللي)، 
 Contari and Spiegel,)سياسي، اقتصادي و اجتماعي نيز در فرايند پيدايش موثر هستند

.(1970: 17

2. بازشناسي متغيرهاي ساختاري منطقه گرايي 
در كنار متغيرهاي موثر بر شكل گيري نظام منطقه اي از جمله متغيرهاى؛ جغرافيايى، 

1. - Hettne
2. - Region as a Geographical Unit
3. - Social System
4. - Subordinate System
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وجود  جمله  از  مداخله گر  متغيرهاى  و  اجتماعى-فرهنگى  اقتصادى،  امنيتى،  سياسى، 
قوام  و  مستقيمى  (ر.ك؛  منطقه اي  نظام  تعامالت  در  موثر  منطقه اي  فرا  قدرت هاي 
ملكى، 1387)، به منظور شناخت بهتِر بافِت دروني نظام هاي منطقه اي الزم است تحليل 
ژرف تري از متغيرهاي ساختاري اين نظام ها ارائه شود. از متغيرهاي مهم، ميزان هم خواني 
و  هم خواني  از  منظور  است.  منطقه اي  نظام  تشكيل دهنده  كشورهاي  هم بستگي1  و 
هم بستگي، شرايطي است كه كشورهاي منطقه در پرتو آن حاضر به تعامل با يك ديگر 
مي شوند يا وجوهي قابل استناد از مكمل بودن متقابل آن ها براي رفع نيازها در روابط شان 
مشاهده مي شود، هرچند ممكن است دشمني هايى نيز در ميان باشد. ضرورت وجود 
گونه اي هم خواني و هم سويي در نظام منطقه اي، مورد تأييد بسياري از پژوهش گران است. 
«محمد ايوب» شرط تحقق امنيت منطقه اي را توفيق تقريبي كشورها در مديريت كارساز 
بحران هاي منطقه اي مي داند. از ديد او، گرچه از ميان برداشتن اختالف ها و دشمني ها در 
دسته بندي ها يك سره امكان پذير نيست، ولي دولت هاي يك منطقه بايد بتوانند با حسن 

.(Ayoob, 1986: 3)تدبير تنش ها را كاهش دهند
عامل ديگري كه براي شناخِت بافِت دروني نظام منطقه اي به كار مي آيد، شناخت 
ماهيت روابط دروني مجموعه پيچيده نظام منطقه اي است. اين رابطه ها مي تواند به گونه 
روابط شخصي (از راه ارتباط گيري شهروندان مقيم اين حوزه جغرافيايي)، تبادالت ميان 
نخبگان (آموزش هاي فرامرزي، جهان گردي و مناسبات ديپلماتيك) و نقل و انتقال ها 
(مالى، تجارى و...) تجلي يابد. بي گمان افزايش هريك از متغيرهاي ياد شده در انسجام 

پيوندهاي يك نظام منطقه اي موثر خواهد بود. 
متغير و شاخص ميزان قدرت هريك از بازيگران منطقه اي، عنصر كليدي ديگرى در 
تحليل معادالت درون منطقه اي است. اين شاخص به توان مندي بالقوه و اراده يك ملت در 
تغيير فرايند تصميم سازي ديگر ملت ها اشاره دارد. در اينجا مناسب است توانايي و قدرت 
كشورها را با توجه به سطح تحليل نظام منطقه اي و منطقه گرايي بررسي كرده و به يك 

تقسيم بندي كلي رسيد:
1- قدرت هاي درجه يك يا ابر قدرت ها كه ضمن تعريف منافع ملي خود در يك 
پهنه گسترده جغرافيايي، توانايي اثرگذاري بر مجموعه معادالت منطقه اي، تصميم سازي 
١. - Harmony and Solidarity
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كشورها و سازمان هاي بين المللي را دارند، مانند اياالت متحده امريكا. 
2. قدرت هاي درجه دو كه توانايي كمتري در ايجاد تغييرات مطلوب در معادالت 

منطقه اي در نقاط مختلف جهان دارند، مانند بريتانيا، فرانسه، روسيه و چين. 
3. قدرت هاي مياني كه قدرت محدود و اندكي براي ايجاد تغيير در ديگر نظام هاي 

منطقه اي دارند، مانند كانادا، استراليا، پرتقال و حتي هند. 
4. قدرت هاي كوچك1 كه فقط مي توانند نقشي موثر در نظام منطقه اي خود بازي 
كنند و نمي توانند در ديگر نظام هاي منطقه اي تأثير چشم گير داشته باشند، مانند كره 

جنوبي، پاكستان، تركيه و نيوزلند.
قدرت هاي  با  مقايسه  در  كمتري  قدرت  كه  كشورهايي  منطقه اي،  كشورهاي   .5
كوچك دارند و توانايي شان براي اثرگذاري بر نظام منطقه اي خود بسيار محدود است، 

مانند ونزوئال، مراكش، كلمبيا و اتيوپي. 
6. دولت هاي خرد2 كه توانايي بسيار اندكي در ايجاد تغيير در مسائل بين المللي دارند، 

 .(Contari and Spiegel, 1970: 16) مانند لوكزامبورگ، جامائيكا، مالت و ليبريا
نظام  شناخت  براي  منطقه  در  موجود  روابط  ساختار  درك  قدرت،  متغير  از  پس 
منطقه اي بسيار مهم است. بدين منظور بايد ماهيت روابط موجود را مورد بازبيني قرار داد 
تا روشن شود كه روابط كشورهاي منطقه دشمنانه است يا مبتني بر تفاهم و هم كاري است. 
پس از تعيين وضع روابط، گام بعدي بررسي علل پيدايش اين گونه روابط است. ريشه يابي 
علل رويكردهاي دولت ها و سياست خارجي آن ها، براي شناخت تعامالت بين المللي بسيار 
موثر است و گام بعدي، شناخت توان و امكانات نظامي و غير نظامي بازيگران به صورت 
تطبيقي است كه كمك مهمي به پيش بيني تغييرات احتمالي معادالت و موازنه منطقه اي 

خواهد كرد(بزرگمهرى، 1383: 150).
در مجموع، تنوع متغيرهاي اثرگذار در سيستم هاي منطقه اي و نظام هاي ناشي از 
تعامل اين متغيرها، ما را از يك دسته بندي جامع و دقيق باز مي دارد ولي به نظر مي رسد 
به گونه مقدماتي بتوان دست به يك دسته بندي كلي زد و نظام هاي منطقه اي را به دو گروه 
تقسيم كرد: «نظام هاي منطقه اي با محوريت مسائل حاد سياسي يعني مسائل امنيتي»، 

1. - Small Power
2. - Micro State
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حوزه هاي  در  هم كاري  يا  رقابت  يعني  حاد  غير  مسائل  محوريت  با  منطقه اي  و «نظام 
اقتصادي و فرهنگي»(عسگريان، 1390: 23) از آنجا كه در گروه نخست، مسائل امنيتي 
نقش محوري در تركيب موازنه بازي مي كند، مي توان ويژگي هايي براي اين نظام بر شمرد 

كه عبارت است از:
ë مشهود بودن رقابت تسليحاتي؛ 

ë شدت گرايش هاي ملي و بومي گري در بسياري از حوزه ها حتي باورهاي ديني؛ 

ë بي اعتمادي در روابط كشورها در سطوح دولتي و ميان ملتي؛ 
ë ضعف يكي از بازيگران به سرعت باعث سوء استفاده و فشار ديگر بازيگران مي شود؛ 

ë هم كاري هاي اقتصادي- علمي و صنعتي در نهايت تحت الشعاع رقابت امنيتي قرار 
مي گيرد(وضع حاكم بر منطقه آسياي جنوب غربي (خاورميانه) نمونه نظام منطقه اي از 

گونه نخست است كه برخي از ويژگي هاي ياد شده را دارد.) 
ë نظام هاي منطقه اي كه به علل تاريخي، فرهنگي و... تنها نگاه امنيتي به مسائل 

منطقه ندارند در گروه دوم طبقه بندي مي شوند كه ويژگي هاي زير را دارند: 
ë متغيرهاي تاريخي و فرهنگي مشترك فعال هستند و دولت ها به جاي تأكيد بر 

بومي گراي افراطي، فرهنگ سازي مشترك را تشويق مي كنند؛
ë چانه زني در حوزه هاي اقتصادي به شيوه مسالمت آميز است و در نظر گرفتن منافع 

طرف هاى درگير، راه حل نهايى شمرده مى شود؛
ë رقابت تسليحاتى كم رنگ ولى رقابت تجارى و جهان گردى شديد است؛

ë نهادهاى مدنى از استقالل الزم براى هم كارى هاى ميان ملتى برخوردارند؛
ë با وجود رقابت در حوزه هاى گوناگون، روند هم گرايى همواره فعال است (اتحاديه 
اروپا نمونه بارز نظام منطقه اى از گونه دوم است كه بيش تر ويژگى هاى ياد شده را دارا 

است.)

3. تبيين شاخص هاى منطقه گرايى در سياست خارجى
اساسى ترين برون داد1 رفتار و سياست خارجى كشورها را بايد بر مبناى سمت گيرى 
و جهت گيرى آن ها مورد مطالعه قرارداد. اصوالً براى تحليل سياست خارجى هر كشور 

1. - Out Put
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بايد مواردى از جمله جهت گيرى، تصميم گيرى، كنش و رفتار عملياتى را عمده ترين 
ورزيد.  مبادرت  آن  مطالعه  به  و  كرده  تلقى  حكومت ها  خارجى  سياست  برون دادهاى 
جهت گيرى هاى سياست خارجى هر كشور با توجه به اهداف آن واحد سياسى شكل 
مى گيرد. سمت گيرى هاى سياست خارجى بر اساس سنجش قدرت ملى دولت صورت 
مى پذيرد. كشورى كه در شرايط كنونى جهانى و در راستاى اهداف ملى خود مى كوشد در 
مقام يك قدرت منطقه اى قرار گيرد، نيازمند لوازم و ويژگى هايى است. از اين رو، مى توان 
شاخص تبديل يك كشور به يك قدرت منطقه اى را به صورت خالصه اين چنين بر شمرد:
الف- توانايى تأمين منافع و مصالح ملى: يك قدرت منطقه اى بايستى بتواند منافع 
ملى خود را تأمين نمايد. براى اين منظور، تالش براى ثبات اقتصادى، توليد ثروت ملى 
و داشتن تعامل اقتصادى با ديگر كشورهاى جهان به منظور توسعه پايدار و رشد متوازن 

ضرورى مى نمايد.
توجه  با  منطقه اى:  و  بين المللى  بحران هاى  به  نسبت  پذيرى  مسئوليت  ب- 
به اينكه فرايندهاى منطقه اى متناسب با نيازهاى منطقه اى شكل مى گيرند و توسعه 
مى يابند، كناره گيرى از مشاركت در اين فرايندها نه تنها به ناديده گرفتن منافع ملى منجر 
مى شود، بلكه عدم مشاركت كنش ورزانه و مسئوالنه در اين فرايندهاى منطقه اى و حتى 
بين المللى به خصوص در موقع بحران ها و مشكالت، موجب دشمن آفرينى و تقويت رويكرد 
تقابلى و ساير يازيگران رقيب خواهد شد. در همين زمينه، اتخاذ رويكرد تقابلى و عدم 
مسئوليت پذيرى نسبت به فرايندهاى جهانى و منطقه اى از جانب يك كشورِ مدعى قدرت 
منطقه اى، نه تنها منجر به تغيير و دگرگونى آن فرايندها نخواهد شد، بلكه طرد شدن و 

گوشه نشينى در معادالت جهانى را در پى خواهد داشت.
ج- ضرورت تعامل با اقتصاد جهانى براى تحقق توسعه: از آن جا كه در جهان 
جديد تحقق توسعه در واحدهاى ملى از تعامل سازنده با اقتصاد جهانى سهل تر و سريع تر 
است، هر دولتى كه توسعه را به عنوان يك ضرورت و يك هدف در سياست خارجى خود 
پذيرفته، بايد با عناصر اقتصاد جهانى تعامل سازنده و فعالى برقرار كند(واعظى، 1387).

ملى:  اهداف  تعقيب  و  پى گيرى  در  منطقه اى  نظام هاى  ايجاد  كانونى كردن  د- 
نه  كه  گيرد  صورت  شيوه اى  به  بايد  ملى  پى گيرى  بين المللى،  نظام  كنونى  شرايط  در 
تنها نگرانى ساير بازيگران را بر نيانگيزد، بلكه امكان جلب هم كارى آنان را در دستيابى 
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به اهداف داشته باشد. در اين جهت، مجموعه سازى منطقه اى و فرا منطقه اى مى تواند 
به عنوان كانون پيگيرى و تأمين موفقيت آميز اهداف ملى مد نظر قرار گيرد. الزمه ايجاد 
چنين مجموعه هايى، ارائه تصويرى از اهداف ملى است تا در پرتو آن پى گيرى اين اهداف 

به صورت منافع جمعى قلمداد شود.
هـ- عقالنيت و ثبات مواضع در رفتار بين المللى و منطقه اى: از ديگر شاخص هاى 
قدرت برتر منطقه اى بودن، داشتن رفتارهاى قابل پيش بينى عاقالنه و هوشمندانه است. 

اين واژگان در مقابل ماجراجويى و بحران آفرينى قرار دارد(موسوى، 1388).
و- گريز از خاص بودن: موضوع ديگرى كه در جهت گيرى سياست خارجى كشورها 
از اهميت زيادى برخوردار است، قابل درك و فهم بودن مواضع آن كشور است. هرچند 
كه هر بازيگرى در نظام بين الملل در گوهر خويش يگانه و بى تا است، اما پافشارى بيش 
از اندازه بر خاص و يگانه بودن1 مى تواند خودبينى2 را به دنبال داشته باشد. افزون بر اين، 
اين امر سبب واكنش كشورهاى ديگر خواهد شد و يا دست كم آن ها را در تعامل دچار 

ترديد و بى اعتمادى خواهد ساخت.
ز- كوشش براى از بين بردن تصوير امنيتى: در شرايط نوين، كشورهايى كه به 
هر دليلى تهديد تلقى شده و يا يك تصوير امنيتى از خود بروز مى دهند، نمى توانند اهداف 
خود را به شيوه اى مطلوب در نظام بين المللى پيش ببرند. به عبارت ديگر، وضعيت جهانى 
به گونه اى است كه به سادگى در برابر چالش هاى مستقيمى كه امنيت و اقتصاد جهانى را 
با خطر مواجه نمايد، هم رأى شده و متحد عمل كند. از اين رو، در شرايط موجود پى گيرى 
اهداف ملّى بايد با تصوير غيرامنيتى ( فرهنگى- اقتصادى ) از خود همراه باشد(واعظى، 

.(1387
برخى  وجود  با  ملى:  اهداف  پى گيرى  در  چانه زنى  فرهنگ  بر  پاى فشردن  ح- 
شدت عمل ها، نظام بين المللى موجود از ظرفيت بااليى براى چانه زنى و حل و فصل 
مشكالت از راه مذاكره و گفت و گو برخوردار است. يك سياست خارجى موفق الزاماً بايد 
افزايش دهد. طبيعى است كه فرهنگ چانه زنى در  توانايى هاى خود را براى چانه زنى 
سياست خارجى انعطاف به وجود مى آورد و از به بن بست رسيدن موضوعات مهم و حساس 

1. - Uniqueness
2. - Arrogance
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جلوگيرى مى كند. بنابراين، نبايد شرايطى فراهم شود كه اساساً امكان چانه زنى براى يك 
كشور در برابر كشور يا كشورهاى خاصى از دست برود.

ط- ارائه تعريفى مطلوب از خود در محيط بين المللى: هر كشور براى رسيدن 
به اهداف ملى خود، نيازمند هم كارى و هميارى جامعه بين المللى است. الزمه ايجاد اين 
هم كارى كه به نوعى براى رسيدن به قدرت برتر منطقه از ضروريات غيرقابل چشم پوشى 
است، ارائه تعريفى همگانى يا به بيان ديگر، ارائه تصويرى از خود به عنوان جزئى از پيكره 

جهانى است.
گستره  در  موفقيت  كسب  براى  مقدورات:  و  محذورات  با  آرمان ها  تناسب  ى- 
خارجى الزاما آرمان ها بايد با توجه به امكانات و مقدورات محيطى و ساختارى مورد توجه 
قرار گيرند. آرمان كشورها تنها در لباس زمان و مكان تعين پيدا مى كند و هنر ديپلماسى 
در تلفيق مناسب اين دو عنصر نهفته است. تأكيد بر آمان ها بدون توجه به شرايط محيطى 
و شناسايى مالحظات ساختارى سبب نامرادى و آسيب پذيرشدن آرمان ها و تأكيد بر 
محدوديت هاى ساختارى بدون توجه به آرمان ها، سبب بى هويتى خواهد شد. از اين رو، 
صورت بندى آرمان ها متناسب با شرايط زمانى و مكانى از مهم ترين شاخص هاى يك قدرت 

منطقه اى در نظام بين المللى است(عسگريان، 1390: 24-22).

4. منطقه گرايى در سند چشم انداز بيست ساله ايران
در ادبيات سياسى از مفهوم منطقه و نظام منطقه اى تعاريف متعددى ارائه شده است. در 
يك تعريف، نظام منطقه اى كليت منسجم يا غيرمنسجم متشكل از دولت هاى مرتبط است 
كه ويژگى ها و عناصر ساختارى متجانس توأم با روابط دو يا چند جانبه آشكار و نهان دارد 
و خود نيز داراى كليت هاى مادون، ماوراء و هم گرا داراى روابط دو يا چند جانبه است. در 
تعريفى ديگر، برخى صاحب نظران مفهوم منطقه را در قالب واحد جغرافيايى با مرزهاى 
فيزيكى، به مثابه يك نظام اجتماعى و در قالب هم كارى سازمان دهى شده در زمينه هاى 
سياسى، نظامى، اقتصادى و فرهنگى تعريف كرده اند(عسگرى، 1382: 56). به بيان ديگر، 
تاريخى و هم بستگى هاى  داراى پيوندهاى فرهنگى،  است كه  جغرافيايى  منطقه واحد 

سياسى - اقتصادى تعريف مى شود. 
در كنار مفهوم منطقه و منطقه گرايى آن چه كه مهم تر مى  نماياند، چگونگى تشكيل 
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نظم منطقه اى است. در همين ارتباط برخى از صاحب نظران سه نظر را مورد بررسى قرار 
قدرت هاى بين المللى  توسط  مناطق  آن  اساس  نظم برون زا كه بر  مى دهند: 1) نظريه 
در مناطق مختلف بعد از پايان جنگ جهانى دوم تشكيل شد. 2) نظريه اى كه طبق 
آن سازمان دهى كشورها بدون دخالت قدرت هاى خارجى و توسط بازيگران منطقه اى 
به صورت يك اقدام دسته جمعى مى باشد. 3) سومين نظريه يا به عبارتى راهبرد كه مربوط 
است به نظم منطقه اى با محوريت يك كشور در آن منطقه كه آن نظم در برگيرنده 
منافع مشروع ساير كشورهاى منطقه و همراه با نقش آفرينى قدرت هاى بين المللى مجاور 
مى باشد(رضايى، 1383: 75). راهبرد سوم يك تفكر منطقه گرايى نوين است كه رسيدن 
به آن منوط به كسب سازوكارهايى در محيط علمياتى است از جمله ارتقاء جايگاه هدف 
(ايران) براى تعادل و توازن منطقه اى و توانايى مجازات بازيگران آشوب ساز با دست يابى به 

توازن منطقه اى و توانايى سازمان دهى كشورها، در جايگاه سلسله مراتبى خود.
حال با توجه به اين تعاريف، اين پرسش اساسى مطرح مى شود كه مفهوم منطقه در 
سند چشم انداز به چه معنا بوده و به كجا اشاره دارد؟ در سند چشم انداز بيست ساله منطقه 
مورد نظر، آسياى جنوب غربى در معناى سياسى، اقتصادى و فرهنگى آن است. اين منطقه 
به نظر نويسنده كتاب «ايران منطقه اى» مى بايست به سوى يك واحد سياسى حركت 
كند. يك واحد سياسى  كه مى تواند پايه گذار نظم منطقه اى نه مقابل نظم هژمونيك، بلكه 
جاى گزين نظم هژمونيك و نه در تعارض با قدرت هژمون بين الملل، بلكه به عنوان نقش 
مكمل هژمون هاى منطقه اى جهت برقرارى صلح، ثبات و امنيت باشد(رضايى، 1383: 

.(75
 اين تعريف، داراى ابعاد و نكات مهم مى باشد و الزم است كه مفاهيم آن با توجه 
به ساختار نظام بين الملل مورد دقت و تأمل قرارگيرد. در رابطه با ماهيت و ساختار نظام 
بين الملل ديدگاه هاى گوناگونى توسط انديشمندان روابط بين الملل و سياست خارجى 
ارائه شده است(ر. ك: مورگنتا، 1384) كه در يكى از عملى ترين آن ها، «مورتون كاپالن»1 
نظام بين المللى را در شش مدل مطرح كرده كه از آن ميان تنها سه مدل آن داراى ما به 
ازاء تاريخى هستند. در اين ميان نظام دو قطبى منعطف2 تا سال 1991 دوام داشت و بعد 

1. - Morton Kaplan
2. - Bipolar System of Flexible
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از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى، نظام بين الملل به نظام سلسله مراتب غير دستورى1 
تبديل شد(سيف زاده، 1385: 80).

در همين ارتباط، برخى انديشمندان روابط بين الملل، از جمله نويسندگان كتاب 
«راهبردهاى امنيتى و نظم نوين آمريكايى»، نظم جهانى جديد را نظامى مبتنى بر الگوى 
تك قطبى توصيف مى كنند. چراكه يكى از ويژگى هاى مشخص اين نظام، توزيع نامتقارن 
قدرت است و ساير بازيگران به دليل قدرت ضعيف تر در مقايسه با ابرقدرت(آمريكا)، فضاى 
مانور محدودى دارند و ساير دولت ها در مناطق نسبتاً ايمن متمايل اند تا راهبرد دنباله روى 

را به منظور تطابق با نظم جارى تك قطبى دنبال كنند(هنستن و ديگران، 1390: 8-7).
در حد جهان اسالم، سند تصريح مى كند كه «ايران كشورى است... الهام بخش در 
جهان اسالم». برخى بر اين نكته تأكيد دارند كه الهام بخشى ايران در جهان اسالم بر 
مبناى سلطه اقتدارى و مشروع خواهد بود نه سلطه اجبارى. به اين معنى كه اعمال سلطه 
كشور ما در جهان اسالم (به عنوان سطح يا حوزه دوم) از طريق ايجاد نظم و ثبات از طريق 
هدايت افكار عمومى و جلب آن ها باشد و نه سلطه اجبارى كه در آن از طريق به كارگيرى 
قدرت نظم و ثبات ايجاد و حفظ مى شود. اين رويكرد كه در سند چشم انداز به خوبى به 
چشم مى خورد، به تنش زدايى در سطح بين المللى و منطقه كمك كرده و به دنبال تأمين 

منافع در حيطه توان بازيگر و چانه زنى باال است(افتخارى، 1382: 19).
در سطح منطقه اى، سند چشم انداز از لحاظ سياست خارجى نكات حساسيت برانگيزى 
را ايجاد مى كند. سند چشم انداز در سطح منطقه اى (به عنوان سطح اول و اصلى) تصريح 
مى كند: «ايران كشورى است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح 
منطقه». در منطقه مورد نظر سند(آسياى جنوب غربى) هر گونه تالشى براى رسيدن به 
موقعيت اول مى تواند به چالشى امنيتى و اقتصادى براى ساير بازيگران، به خصوص رقباى 
منطقه اى مانند تركيه و عربستان تبديل شود. در همين زمينه، گروهى از كارشناسان و 
تحليل گران سياست خارجى با نگاهى رئاليستى به نظام بين الملل، گزينه انتخابى ايران 
را بهترين حالت معرف سلطه اجبارى مى دانند كه به مفهوم ايجاد نظم و ثبات از طريق 
به كارگيرى قدرت و بازدارندگى نظامى است. در حالى كه گروهى ديگر متعقدند كه در سند 
چشم انداز از آن جا كه سه حوزه علمى، فناورى و اقتصادى را به عنوان محورهاى ارتقاى 
١. - Non - Hierarchical System of Command
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جايگاه ايران برشمرده ، لذا در تعامل با بازيگران منطقه اى و حتى جهانى و نه رقابت و يا 
تعارض آن ها، رشد مى يابند، زيرا اين حوزه ها تماماً هويتى شبكه اى دارند و در هم تنيده 
شده اند. به بيان ديگر، در نظريه هاى نوين مديريت مطرح مى شود تالش بازيگران براى 
ارتقاء وضعيت اقتصادى- علمى و با دسترسى شان به فناورى نه تنها چالش ايجاد نمى كند، 
بلكه انسجام و وحدت را موجب مى شود. هم چنين تصريح جمهورى اسالمى ايران در 
خصوص استراتژى نظامى - امنيتى كشور و تأييد الگوى «بازدارندگى همه جانبه» كه عارى 
از حساسيت هاى الگوهاى تهاجمى است، معنادار بوده و اين را مى رساند كه از ناحيه ايران 

تهديدى متوجه ساير بازيگران نيست (افتخارى، 1382: 21).
چنان چه جمهورى اسالمى در سايه سند چشم انداز با رويكردى تعاملى و الگوى 
بازدارندگى همه جانبه، سياست خارجى را بر مبناى نگاه منطقه اى دنبال مى كند، مى تواند 
با داشتن ظرفيت طبيعى (دارا بودن نيروى انسانى و ظرفيت هاى بالقوه اجتماعى و پويايى 
آن، جايگاه منحصر به فرد در منطقه آسياى جنوب غربى، دارا بودن ذخاير عظيم نفت و 
گاز در خليج فارس و درياى خزر و جايگاه ويژه در جهان اسالم) به ظرفيت بهره بردارى 
برسد. بدين صورت كه با به فعليت درآوردن قابليت هاى مختلف خود نظير؛ سطح بهره ورى 
از فناورى، مديريت و نيروى انسانى ماهر به ظرفيت سوم خود يعنى، «ظرفيت راهبردى»1 
برسد كه داللت بر توان مجموعه مديريتى ايران براى جمع بين مصالح دينى با منافع ملى 
خود است. بدين ترتيب، ايران با داشتن موقعيت هاى مختلف مى  تواند به اهداف مدّون در 
چشم انداز جمهورى اسالمى در افق 1404 نائل گردد؛ مشروط بر اين كه برنامه ريزى هاى 
كوتاه مدت و هم چنين ميان مدت و بلند مدت كشور با مبانى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، 
زيست محيطى منطقه اى و بين المللى سند چشم انداز منسجم و هماهنگ باشد و در تهيه 
برنامه هاى اجرايى، پيوسته به اصول عزت، حكمت، مصلحت و اقتدار و موفقيت در تعامالت 
منطقه اى و بين المللى توجه كامل داشته باشد(جوادى ارجمند، 1388: 77). در همين 
ارتباط مى توان به سياست هاى كلى برنامه پنجم توسعه اشاره كرد كه در سال 1387 از 
سوى رهبرى به روساى سه قوه و رئيس مجمع مصلحت نظام ابالغ شد(ر.ك: برنامه پنجم 
توسعه، 1390). در اين برنامه توسعه اى براى نخستين بار سياست ها جنبه كلى پيدا كردند 
و اهميت آن در اين است كه انطباق الزم با اهداف سند چشم انداز داشته باشند و ارزيابى 
1. - Strategic Capacity
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و عملكرد كار را تسهيل كند. اين سياست ها مبين حركت هاى حال و آينده كشور بر پايه 
مديريت سند چشم انداز و مبتنى بر شناخت وضع موجود و عوامل آن و تحليل محيط ملى 
و بين المللى بوده و با نگاه آينده ساز فعال در برگيرنده كليه قلمروهاى اقتصادى، اجتماعى، 
فرهنگى و زيست محيطى به صورت يك كليت و هم چنين نگاه تعاملى با منظومه خرد، 

كالن، ملى و فراملى و قلمروها به يكديگر است(جوادى ارجمند، 1388: 76).
با بررسى اجمالى كه در رابطه با مفهوم منطقه و نظام منطقه اى صورت گرفت، 
و  تعاملى  رويكرد  با  بخواهد  ايران  اسالمى  جمهورى  چنان چه  شد،  بيان  كه  همان طور 
و  فن آورى  علمى،  حوزه هاى  در  غربى  جنوب  آسياى  منطقه  در  همه جانبه  بازدارندگى 
اقتصادى به عنوان يك بازيگر فعال نقش آفرينى كند با چالش هاى گوناگون مواجه خواهد 

بود، هم چنان كه امروز نيز شاهد آن است.

5. مؤلفه هاي منطقه گرايي در سياست خارجي ايران
تركيب سه رويكرد فرهنگي- تاريخي، توسعه اي- ژئوپليتيك و امنيتي- سياسي و عملياتي 
تمركز  منطق  ايران،  منطقه اي  نقش  افزايش  هدف  با  خارجي  سياست  در  آن ها  كردن 
منطقه گرايي در سياست خارجي ايران را تقويت مي كند. سه مؤلفه تأثيرگذار قدرت ملي 
در مورد تقويت منطقه گرايي در راهبرد سياست خارجي ايران حائز اهميت مي باشند كه 

عبارتند از: 
الف) دولت ملي قوي: ايران يك دولت ملي1 قوي دارد و اين مؤلفه ويژگي و جايگاه 
خاصي به ايران در منطقه مي دهد. ايران بخش مهمي از تمدن خاورميانه است كه آن را 
به تمدن جهاني وصل مي كند. سابقه حضور تاريخي- فرهنگي ايران در منطقه بي نظير 
است. يكپارچگي ارضي، مستقل بودن و تالش دائم براي پيشرفت و توسعه بخشي از 
توانسته  ايران  دولت  ويژگي ها،  اين  وجود  دليل  به  است.  ايران  دولت  مهم  ويژگي هاي 
در طول تاريخ گذشته و حال، استقالل خود را حفظ كند. هم زمان ايران توانسته است 
ارتباط هاي تاريخي، فرهنگي و سياسي خود را با ملت ها و دولت هاي منطقه به خصوص 
محيط اطراف خود حفظ كند و به اين منظور نگاه بسياري از ملت ها و دولت هاي منطقه 
از جمله افغانستان، آذربايجان و عراق به ايران توام با احترام است. حتي دولت هاي رقيب 

1.. Nation- state 
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تاريخى ايران هم چون تركيه و روسيه نيز به دليل اين ويژگي ها به ايران توام به احترام 
مي نگرند(برزگر، 1388: 31).

ب) هويت ژئوپليتيك: منظور از هويت ژئوپليتيك اين است كه ايران به كدام يك 
از زير سيستم هاي منطقه اي در خاورميانه تعلق دارد. وي ژگي هاي ژئوپليتيك سياسي- 
امنيتي و تاريخي- فرهنگي ايران به گونه اي است كه مي تواند آن را به مناطق مختلف و زير 
سيستم هاي مختلف هويتي- سياسي در سطوح منطقه وصل كند. از اين نظر، ايران نقطه 
اتصال مناطق آسياي مركزي و قفقاز، آسياي جنوبي، خليج فارس و جهان عرب است. 
هر كدام از اين سيستم ها به نوعي پارادايم هايى1 را  از لحاظ سياسي- امنيتي و توسعه در 
سياست خارجي ايران مورد توجه قرار مي دهند. اگر ايران به آسياي جنوبي و شرق متصل 
شود، به نوعي پارادايم هاي امنيت، انرژي و توسعه متصل مي شود. از نظر فرهنگي و تاريخي 
نيز چنين زيرسيستمي در مفهوم هويتي- ژئوپليتيكى آرياناي بزرگ قرار مي گيرد كه از 
تاجيكستان تا مالديو در خط شمالي- جنوبي و از برمه تا ايران در خط شرقي- غربي آسيا 
ادامه مي يابد. ايران بخش مهمي از اين هويت فرهنگي است. از طريق پاكستان و هند و 
سپس چين، ايران به امنيت انرژي در مناطق شرقي و آسيايي، و از طريق افغانستان، به 

مسائل امنيتي زير سيستم متصل مي شود.
منطقه  در  حكومت  و  سياست  مهم  موضوعات  از  يكي  ژئوپليتيك،  هويت  تعيين 
خاورميانه است. در طول دهه هاي گذشته حكومت هاي مختلف در درون منطقه از هويت 
ژئوپليتيك براي حفظ موقعيت قدرت و مشروعيت خود در نزد ملت ها و در روابط با 
هويت  تعيين  در  همواره  پاكستان  نمونه،  به عنوان  كرده اند.  استفاده  بزرگ  قدرت هاي 
ژئوپليتيك خود دچار گرفتاري بوده است. در حالي كه ملت پاكستان، نخبگان فرهنگي 
و روشنفكران آن با نگاه توسعه  اي سعي در اتصال پاكستان به هويت فرهنگي- سياسي 
آسياي جنوبي داشته اند. در مقابل نخبگان اجرايي و حكومت  هاي پاكستان سعي دارند خود 
را به هويت خاورميانه اى و جهان اسالم متصل كنند(Haqqani, 2008: 88). يكي از داليل 
مهم اين جريان، مربوط به اهميت يافتن پاكستان براي آمريكا با مسائلي از قبيل مبارزه با 
تروريسم القاعده  اي و جلوگيري از رشد اسالم گرايي در اين كشور و در نهايت ايجاد امنيت 
براي تسليحات اتمي پاكستان است. در طول دهه  هاي گذشته حكومت هاي پاكستان 
1. - Paradigm
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منابعي  كنند،  دريافت  آمريكا  از  ميلياردي  مالي  كمك  هاي  تا  توانسته اند  طريق  اين  از 
كه بيش تر صرف حفظ حكومت هاي پاكستان شده تا اينكه در جهت توسعه اقتصادي 
پاكستان به كار گرفته شوند(Haqqani, 2008: 88). مسأله تعيين هويت ژئوپليتيكي در 
مورد ساير كشور هاي منطقه از جمله افغانستان، كشور هاي آسياي مركزي و قفقاز، تركيه 

و عراق نيز وجود دارد. 
در مورد ايران، مسأله هويت ژئوپليتيكى كمي متفاوت است، چون منطقه به نوعي 
بخشي از حوزه تمدني ايران بوده و ايران داراي نفوذ تاريخي- فرهنگي و سياسي زيادي 
در منطقه است. بنابر اين، اتصال به هر يك از اين زيرسيستم ها در شرايط خاص سياسي- 
امنيتي و فرهنگي راحت تر صورت مي  گيرد. در همين راستا، بعضي از ديدگاه هاي داخل 
ايران معتقد به تغيير در تمركز منطقه اي روابط خارجي ايران از غرب(خاور ميانه عربي) 
به شرق در هر دو امتداد آن يعني شبه قاره هند و آسياي مركزي مي باشند كه به نوعي 
راهگشاي بن بست هاي سياست خارجي ايران بعد از تحوالت جديد در منطقه و بحران 
عراق و سوريه (ظهور داعش) مي باشد و مي تواند جايگاه منطقه اي و جهاني ايران را افزايش 

دهد. 
به اعتقاد نگارندگان، بهترين راه براي ايران ايجاد تعادل بين همه اين زيرسيستم ها 
و ايفاي نقش متصل كننده ميان اين مناطق مي  باشد. ايران ضمن اين كه با رويكرد هاي 
توسعه اقتصادي و گسترش روابط فرهنگي- تاريخي با همسايگان به هويت انر ژي، امنيت 
و توسعه در آسياي جنوبي، افغانستان، آسياي مركزي و قفقاز وصل مي شود و در عين 
حال، بايد به مسائل امنيتي- سياسي در خاورميانه عربي(عراق و خليج فارس) متصل شود 
كه داراي اهميت فوق العاده اي براي نظام جهاني و آمريكا مي باشند. از اين نظر، تمركز بر 
منطقه گرايي در سياست خارجي مي تواند جايگاه منطقه اي و جهاني ايران را به عنوان نقطه 

اتصال مهم ترين تم  ها و موضوعات منطقه اي افزايش دهد(برزگر، 1388: 34).
ج) ايدئولوژي شيعي و قدرت ملي: اين مؤلفه همواره در سياست خارجي ايران 
از گذشته به نوعي مطرح بوده است. بعضي از ديدگاه ها معتقدند كه حتي رژيم گذشته، 
به رغم عدم اعتقاد به استفاده از ابزار ايدئولوژيك در پيش برد سياست خارجي به نوعي از 
ابزار شيعي براي افزايش نفوذ در منطقه استفاده كرده است(فولر و فرانكه، 1384: 171)، 
اما بعد از بحران عراق در سال 2003 و هم زمان با ورود عنصر شيعي در ساخت قدرت و 
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سياست خاورميانه، موضوع به كارگيري اين مؤلفه در سياست خارجي ايران به طور جدي 
مطرح شده و اين امر منجر به افزايش نقش و نفوذ ايران در مسائل سياسي- امنيتي منطقه 
از جمله حضور فعال و سرنوشت ساز در مسائل عراق، لبنان و به طور كلي خاور نزديك 

شده است. 
از اين رو، مؤلفه شيعي مي تواند به عنوان يك مؤلفه قدرت ملي ايران در چارچوب 
تقويت منطقه گرايي مورد استفاده قرار گيرد. البته زماني كه بتوان از اين مؤلفه در خدمت 
منافع ملي كشور بهره گرفت، نه صرفاً براي اهداف كوتاه مدت و گذرا و در شرايط ناامني در 
منطقه، بلكه براي تقويت اين مؤلفه در سطح روابط دولت ها در منطقه كه در آن جمهوري 
اسالمي ايران مي تواند از اين راه، ضمن تأثيرگذاري بر مسائل سياسي- امنيتي و افزايش 
نقش منطقه اي، در روابط با آمريكا نيز از قدرت بازيگري شايسته برخوردار شود. در همين 
زمينه بهره برداري از عناصر شيعي در تنظيم سياست خارجي ايران با عراق يك نمونه است. 
تقويت عنصر شيعي در ساخت قدرت عراق، نقش مؤثري در رفع تهديد هاي فوري امنيتي 
آمريكا در طي سال هاي 2003 تا 2005 داشته است. هم چنين تقويت عنصر شيعي در 
ساخت قدرت عراق و تبديل عراق به يك كشور دوست و متحد ايران در منطقه، ضمن 
جلوگيري از تهديد هاي آينده مي تواند نقش مهمي در تقويت جايگاه ايران در ترتيب هاي 
سياسي- امنيتي خليج فارس و در روابط با آمريكا و ساير كشور هاي حوزه جهان عرب 
داشته باشد. از اين منظر، تقويت اين مؤلفه مي تواند در چارچوب مسائل منطقه اي، جايگاه 
منطقه اي و جهاني ايران را افزايش دهد؛ اصلي كه منطق تقويت منطقه گرايي در سياست 

خارجي ايران را توجيه مي كند. 

6. چالش هاى فراروى ايران در زمينه منطقه گرايى و ائتالف با رقباى منطقه اى
ديدگاه هاى مختلف انتقادى در ايران معتقدند كه اساساً ساخت قدرت، سياست و فرهنگ 
در ايران به گونه اى است كه هرگونه تمركز بر منطقه گرايى در حوزه سياست خارجى را 
به عنوان يك راهبرد استراتژى ناموفق و بدون فايده تبديل مى كند(ر.ك؛ برزگر، 1388). 
وجود  دليل  به  عربى  خاورميانه  در  به خصوص  را  منطقه گرايى  بر  تمركز  ديدگاه ها  اين 
ساختار متفاوت قدرت و سياست و هم چنين تفاوت هاى ساختارى فرهنگى- اجتماعى 
بين ايران و كشورهاى منطقه امرى مشكل و دور از دسترس مى بينند. در همين زمينه از 
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مهم ترين اين ديدگاه ها مى توان به اين موارد اشاره كرد:
الف) عدم تحقق ائتالف با كشورهاى منطقه: نظريه «عدم امكان ائتالف» معتقد 
است كه در اصل ساخت قدرت و سياست در ايران هم چون ماهيت ايدئولوژيك نظام 
نهضت هاى  و  مسلمانان  از  دفاع  جمله  از  اسالمى  جمهورى  خارجى  سياست  اهداف  و 
آزادى بخش از يك سو و ماهيت و ويژگى هاى ساخت قدرت و سياست در منطقه و جهان 
عرب از سوى ديگر به گونه اى است كه هرگونه زمينه ائتالف و هم كارى در سطح منطقه 
و جهان را ناممكن مى كند. از اين ديدگاه ايران به عنوان يك كشور شيعه با محدوده 
مرزى سنى نشين و با گذشته باستانى مبتنى بر ايرانيت و همين طور به عنوان يك كشور 
مبتكر و پيش رو در زمينه انديشه سياسى، نسبت به همسايگان خود بسيار متمايز است. 
هم چنين ويژگى هاى سيستم هاى اقتصادى و فرهنگى ايران با همسايگان شمالى و شرقى 
نيز متفاوت است و اساساً اين كشورها نمى توانند هم ديگر را تكميل كنند. بنابراين، ايران 
با اين كشورها نمى تواند وارد ائتالف و هم گرايى شود. به واسطه اين تفاوت هاى اساسى، 
ايران چه از ناحيه جنوب با اعراب، چه از ناحيه شمال با ترك ها و چه از طرف شرق با هند 
و پاكستان نتوانسته ائتالف كنند و هميشه خاص مانده و رفتار كرده است(سريع القلم، 

.(56 :1384
ب) نظريه جهان گرايى و اهميت تكنولوژيك غرب: نظريه «جهان گرايى»1 كه در 
اصل منتقد تقويت منطقه گرايى در سياست خارجى ايران است، معتقد است كه ايران در 
روند جهانى شدن و توسعه در درجه اول نيازمند به گسترش و توسعه روابط مركز توليد 
علم و ثروت جهان يعنى كشورهاى غربى است. از اين لحاظ ائتالف منطقه اى و ورود ايران 
به حوزه هاي سياسي- امنيتي منطقه و مسائل حساس خاورميانه از جمله مسأله اعراب 
و اسراييل، روابط ايران با غرب را وارد پيچيدگي هاي خاصي مي كند كه در نهايت روند 
توسعه در ايران را دچار اشكال مي سازد. يكي از طرفداران اين نظريه معتقد است كه 
مهم ترين موضوع نظري در سياست خارجي ايران در منطقه، قاعده مند نبودن روابط ايران 

.(Peimani, 1999)با جهان غرب است
براساس اين ديدگاه جمهوري اسالمي ايران براي تسهيل در دست يابي به اهداف 
رابطه  برقراري  به  منطقه  در  فعال  نقش  ايفاي  و  اقتصادي  توسعه  جمله  از  خود  كالن 
1. - Universalism
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منطقي با قدرت هاي بزرگ به خصوص آمريكا نيازمند مي باشد(سريع القلم، 1379: 156). 
هم چنين منبع اصلي قدرت در سطح جهاني نزد غرب بوده و بسياري از مشكالت ايران 
با همسايگان نيز ناشي از فقدان روابط قاعده مند با غرب است. اين ديدگاه جهاني شدن را 
يك روند مي داند كه به ناچار، تمامي كشورهاي جهان از جمله ايران دير يا زود بايد به آن 

همراه شوند(سريع القلم، 1384: 56).
«شكاف  نظريه  منطقه:  در  ايران  بودن  تنها  و  اجتماعي  و  فرهنگي  تضاد  ج) 
فرهنگي- اجتماعي» معتقد به وجود شكاف هاي عميق در ساختار فرهنگي- اجتماعي 
و تاريخي در مناسبات ايران و كشورهاي همسايه عرب است، كه هرگونه زمينه توسعه 
و تداوم هم كاري  ها در حوزه هاي سياسي- امنيتي و اقتصادي را دشوار مي سازد. از اين 
ديدگاه، ايران با هيچ يك از كشورهاي عربي روابط قابل اتكايي نداشته و دوران پس از 
انقالب اسالمي پرآشوب ترين روابط  خارجي ايران با دنياي عرب بوده است و هنوز بسياري 
از بدبينى ها و تصورهاي گذشته وجود دارد كه مانع از هم كاري و نزديكي بين اين دو 
طرف مي شود. هم چنين از اين ديدگاه ايران به لحاظ قومي، مذهبي و سياسي با اعراب 
احساس بيگانگي مي كند و بحران مشروعيت و امنيت در دنياي عرب اين شكاف سياسي- 
فرهنگي را تشديد كرده است. در مقابل اعراب نيز به ايران حداقل به عنوان يك همسايه 
 .(Naghibzade, 2002)نامطمئن و حتي برخي از دولت هاي عربي به عنوان دشمن مي نگرند
بنابراين، وجود چنين شكاف هاي ساختاري و فرهنگي مانع از نزديكي دو طرف و تمركز بر 

منطقه گرايي در سياست خارجي مي شود.
با توجه به اين سه ديدگاه، اگرچه نگاه بدبينانه به تقويت منطقه گرايي در سياست 
خارجي ايران باتوجه به زمينه هاي نظري توسعه يافتگي و شكاف هاي اجتماعي- سياسي 
و تاريخي و سابقه بي اعتمادي موجود بين دو طرف، تا حدي منطقي به نظر مي رسد، اما 
الزم به ذكر است كه تداوم، تقويت و عملياتي كردن چنين فكري، منجر به منفعل كردن 
سياست خارجي و ناديده گرفتن نقش و مولفه هاي ملي قدرت ايران در سطوح منطقه اي و 
جهاني مي شود. امري كه مي تواند در بلندمدت به از دست رفتن زمينه هاي نفوذ، نقش و 

قدرت منطقه اي ايران منجر شود. 
در همين ارتباط چنان چه جمهوري اسالمي ايران بخواهد در منطقه آسياي جنوب 
غربي در حوزه هاي علمي، فن آوري و اقتصادي به عنوان يك بازيگر فعال نقش آفريني كند 
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با چالش هاي گوناگوني مواجه خواهد بود. چالش هاي موجود در راه رسيدن به قدرت برتر 
منطقه اي به ترتيب اولويت امنيتي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي مي باشد. با نگاهي اجمالي 
به اين چالش ها، حداقل ده مسأله چالش برانگيز مربوط به حوزه هاي نفت، گاز و انرژي، 
بازار و خدمات، صنعت و تكنولوژي، ترانزيت و ارتباطات و توسعه اقتصادي و اجتماعي 
مطرح مي باشد. باتوجه به چالش هاي سخت افزاري و نرم افزاري جمهوري اسالمي ايران 
با دنياي غرب و آمريكا، ايران به منظور تبديل شدن به قدرت برتر منطقه اي مورد بحث، 
مي بايد در سه سطح از اهداف ملي، سياست گذاري راهبردي را دنبال نمايد: 1) حفظ نظام 
و موجوديت ايران؛ 2) رشد و توسعه همه جانبه و در همه سطوح كشور؛ 3) گسترش نفوذ 

در منطقه و ارتقاء موقعيت استراتژيك خود در سطوح بين المللي و فرامنطقه اي.
اين سه اليه از اهداف و منافع با يك ديگر مرتبط بوده، متضمن يك ديگرند، لذا به طوري 
موازي مي بايد تعقيب و محقق شوند. براي اين كه بتوان اين سه سطح را در فرآيند سياست 
خارجي دنبال كرد، نيازمند به رويكرد «تعامل سه جانبه پويا» است(رمضانى، 1380: 17). 
اين رويكرد داراي سه وجه: 1) اوضاع داخلي، 2) سياست خارجي، 3) محيط بيروني اعم 
از منطقه اي يا بين المللي است. البته اين رويكرد در بررسي هاي سياست خارجي مسبوق 
به سابقه است. در تبيين و توصيف اين رويكرد مي توان گفت كه تحليل گران سياست 
خارجي از قبيل «جيمز روزنا»1 نيز سياست خارجي را در پيوند محيط داخل و خارج بيان 
مي كنند. يا اين كه «برچر»2 از ديگر تحليل گران روابط بين الملل از شناخت و تحليل دو 
محيط عملياتي و محيط روان شناختي در تصميم گيري سياست خارجي بحث مي كند. 
بدين ترتيب، آن چه در سياست خارجي مورد نياز است، به تعبير «والتز» صرفاً مجموعه اي 
از خصيصه ها نيست، بلكه به جاي آن نيازمند موازنه اي حساس بين واقع گرايي و تحليل، 
انعطاف و پابرجايي صالحيت و ميانه روي و باألخره تداوم و تغيير مي باشد(جوادى ارجمند، 
1388: 79). در مسير كسب موقعيت و جايگاه برتر علمي- فن آوري و اقتصادي منطقه اي، 
كشورهاي قدرتمند منطقه قاعدتاً بايد احساس كنند كه «حفظ و گسترش مناسبات و 
روابط با جمهوري اسالمي ايران» منافع آن ها را تأمين خواهد كرد. اين رويكرد مبتني 
بر تبادل ظرفيت هاي اقتصادي، انرژي و ترانزيتي و به عبارتي «رشد محور» خواهد بود. اما 

1. - James N. Rosena 
2. - Bercher
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بنيان پارادايم حاكم بر منطقه، پارادايم امنيتي است و ضرورت دارد كه با رويكردهاي 
جديد در سياست خارجي هماهنگ شود. 

7. امكان سنجى هم كارى منطقه اى ايران و ساير رقبا در منطقه
 همان طور كه بيان شد، پارادايم حاكم بر منطقه آسياى جنوب غربى، پاراديمى امنيتى 
است. در رويكرد امنيتي، تصور بازيگران از يك ديگر در ساخت فضاي امنيتي بسيار مؤثر 
است؛ به همين دليل درك تهديد امنيتي تا حد زيادي به برداشت دو طرف تهديد از 
عنوان هويتي يك ديگر بستگي دارد. درك عناويني مانند دوست، همكار، رقيب يا دشمن 
در شكل گيري تصور تهديد امنيتي اهميت دارد. در مواردي كه توازن منابع و ابزار هاي 
قدرت نيز نامتعادل گردد، اين درك و تصور شديد تر خواهد شد(جوادى ارجمند، 1388: 
79). جمهوري اسالمي ايران در طول حيات خود، به دليل مختصات هويتي ويژه، دشمناني 
منطقه اي، فرامنطقه اي و هم چنين رقبايي را شناسايي و تجربه كرده است. بخشي از 
تعارضات هويتي با ساير بازيگران مانند آمريكا و رژيم اسرائيل نه تنها كاهش نيافته بلكه 
افزايش نيز يافته است. برخي از دشمنان منطقه اي هم مانند رژيم بعثي عراق از بين 
رفته اند. هم چنين تصور برخي از كشور هاي منطقه كه بين رقابت و دشمني نوسان داشت 

با فراز و نشيب هم چنان ادامه دارد. 
صرف نظر از تمام تحوالت بين المللي و منطقه اي، اعالن اهداف چشم انداز مبني بر 
كسب برتري قدرت در منطقه، تهديد امنيتي از نگاه رقبا و دشمنان را تشديد مي كند. به 
عبارت ديگر، عاليم بر هم خوردن توازن توانمندي ها در فضاي رقابتي يا دشمني، درك 
تهديد را تقويت مي كند. در چنين فضايي بايد انتظار داشت كه تهديد شونده، اقدامات 
پيش گيرانه، كنترلي و مقابله اي را در دستور كار خود قرار دهد. بنابر اين، هدف اصلي سند 
چشم انداز يعني «قدرت برتر منطقه» شدن با موانع، چالش ها و تهديدات عمدي رقبا و 
دشمنان درگير خواهد بود. شرايط فعلي منطقه پيراموني جمهوري اسالمي نيز حاكي از 
صحت چنين تحليلي است. اين چالش كامًال جدي و اساسي است. از اين رو، سياستگذاران 
و تصميم گيران ملي ضمن توجه به اين مانع يا تهديد بايد در انتخاب هاي خود منافع 
اهداف چشم انداز و ساير منافع را مورد مقايسه قرار دهند و از راه هاي مختلف از جمله 
روش هاي ديپلماتيك و اعالم هاى سنجيده، از تراكم و گستردگي دامنه تهديد- كه منجر 
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به ائتالف و هم سويي رقبا و دشمنان عليه ما مي شود- جلوگيري نمايند.
منطقه،  در  امنيتي  رويكرد  تغيير  براي  مؤثر  استرات ژي هاي  از  يكي  ميان  اين  در 
استراتژي تعامل سازنده مي باشد. ضرورت هاي استراتژي تعامل سازنده به گونه اي است كه 
مي بايست نسبت به تهديدات و هم چنين فرصت هاي هر حوزه جغرافيايي شناختي مؤثر 
وجود داشته باشد. بدون وجود شاخص هاي قدرت محور، نمي توان ضرورت هاي استراتژيك 

را سازماندهي كرد. 
بنابر اين مي توان شرايطي را در نظر گرفت كه بر اساس آن رفتار سياست خارجي 
ايران بر اساس الگوي قدرت محور برگرفته از برتري هاي علمي و فن آوري سازمان دهي 
شود. اين امر به مفهوم بهره گيري از روش هايي است كه در درون آن مصالحه گرايي نيز 
وجود خواهد داشت. زيرا به هر اندازه زمينه مصالحه گرايي بيشتر شود، هم بستگي كشور ها 
براي نيل به اهداف استراتژيك افزايش خواهد يافت. اين امر مي تواند نشانه هايي از هم كاري 
سازنده براي تبيين مطلوبيت ها را به نمايش گذارد. از جمله هم كاري هاي سازنده در ارتباط 
با مناطق، مي توان به مطلوبيت هاي هم كاري با اروپا در چارچوب استراتژي تعامل سازنده 
اشاره كرد(جوادى ارجمند، 1382: 81). هم كاري  هاي منطقه اي ايران و اروپا مي تواند زمينه 
را براي محدودسازي نقش بازيگران ديگر در خاورميانه فراهم سازد. ميان يكجانبه گرايي 
آمريكا و چند جانبه گرايي اروپا زمينه تحرك بيش تر براي سياست خارجي ايران فراهم 
مي شود. اگر تهديدات آمريكا افزايش يابد، شرايط براي موازنه گرايي فراهم مي شود. زيرا 
آمريكا مجبور است تا تهديدات منطقه اي و بين المللي را با مشاركت ساير بازيگران برطرف 
كند. حوادث عراق و افغانستان نشان داد اياالت متحده آمريكا براي نيل به منافع منطقه اي 
خود به تعامالت با ايران نياز دارد. در واقع ضرورت هاي استراتژيك آمريكا نياز فراگير به 
هم كاري با ايران را مي تواند به دنبال داشته باشد. مذاكرات سه جانبه با آمريكا در رابطه 
با عراق كه طي دو دوره انجام و ناتمام ماند، و هم چنين مذاكرات دوجانبه و چندجانبه 
ايران و آمريكا پيرامون موضوع هسته اى كشورمان، حكايت از اين مسأله دارد. از اين منظر، 
حل و فصل مسالمت آميز اختالفات و تنظيم نوعي «رابطه منفعت ساز» با گروه كشور هاي 
هم سايه نظير عراق و حاشيه خليج فارس و بازيگران مهم منطقه اي نظير عربستان و مصر 
و ساير قدرت هاي بزرگ، با رويكرد تعامل سازنده كه بتواند چالش هاي سياست خارجي را 
مهار و كنترل نمايد و قابليت هاي ملي جمهورى اسالمى ايران را درتعاملي متقابل افزايش 
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دهد، داراي اهميت و اولويت مي باشد. در شرايط كنوني و با روى كار آمدن دولت يازدهم 
كه در ارتباط با نظام بين الملل تنش زدايى و راهبرد تعامل سازنده را در پيش گرفته است، 
تدوين و اجراي سياست خارجي پويا و فعال براي تعامل ايران با محيط پيرامونى خود در 
منطقه يك ضرورت حياتي براي برخورداري از ظرفيت هاى بهره بردارى و راهبردي است. 
در همين ارتباط، جمهوري اسالمي ايران حد اقل در چهار حوزه راهبردي: 1) امنيت 
سازي؛ 2) فرآيند ها و روند ها و شرايط سياسي ؛ 3) انر ژي، ترانزيت و بازار ؛ 4) بنيان هاي 
فرهنگي- علمي و تمدني، مزيت هاي نسبي در مقايسه با ساير كشور هاي منطقه داشته و از 
اين رو، به تقويت زير ساخت هاي الزم نياز دارد. در حوزه خليج فارس و درياي خزر به عنوان 
زير سيستم هاي منطقه اى سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران، سياست هاي مربوط به 
هم گرايي و ائتالف سازي با كشور هاي همسايه، مزيت هاي نسبي را برتري مي بخشد. در 
خليج فارس، ايران بزرگ ترين قدرت منطقه اي است، زيرا برتري توان نظامي و جمعيتي را 
نسبت به ساير كشورهاي منطقه داراست. هم چنين سلطه بر كرانه هاي شمالي خليج فارس 
و وجود حوزه هاي بزرگ نفت و گاز ايران در اين منطقه و اهميت تنگه هرمز، به دليل 
شاهراه ترانزيت انرژى در جهان و تسلط ايران بر اين تنگه استراتژيكى، از جمله مواردى 

است كه به خوبى نشان دهنده مزيت هاي نسبي ايران در خليج فارس مي باشد. 
قدر مسلم اين است كه ظرفيت بهره برداري و راهبردي ايران به عنوان يك بازيگر در 
منطقه جنوب همواره بايد با در نظرگرفتن مباني و توزيع قدرت، منابع و سطوح منازعه، 
و الگوي منازعه و هم كاري در اين منطقه بحراني صورت پذيرد تا به تحقق اهداف سند 
چشم انداز در بعد منطقه اي منجر شود. در غير اين صورت منطقه بحراني خاورميانه به دليل 
نبود دولت هاي با حاكميت ملي، وابستگي شديد دولت هاي منطقه به قدرت هاي خارج از 
منطقه، رقابت شديد قدرت هاي مطرح منطقه براي كاهش نفوذ ايران، از موانع عمده اي 
است كه شكل گيري قدرت منطقه اي ايران را حتي با راهبرد موازنه مثبت فعاالنه ايران و 

با منطق برد- برد به تأخير خواهد انداخت(جوادى ارجمند، 1388: 81).
در حوزه شمال، ايران قديمي ترين تمدن و دولت حاشيه  اين دريا را شكل داده 
و سابقه حضور تاريخي بيش تري نسبت به بقيه كشور هاي ساحلي دارد. ايران همواره 
يكي از دو طرف اصلي قرارداد هاي منعقده در اين پهنه آبي بوده است و امروز نيز ايران 
پرجمعيت ترين ساحل نشين اين دريا را در قالب چهار استان، در خود جاي داده است. 
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درياي خزر در طول تاريخ در حيات طبيعي مناطق هم جوار خود نقشى به سزا داشته 
است. اهميت اقتصادي اين دريا بيش تر به داليل منابع انرژي، منابع آبزي، و خطوط 
كشتي راني مورد توجه قرار گرفته است. هم چنين از آن جايى كه طرح هايي جهت انتقال 
منابع انرژى(نفت و گاز) حوزه درياي خزر ارائه شده است (از جمله طرح سوآپ1 يا مبادله 
كه در آن ايران با خريد نفت و گاز كشور هاي حوزه درياي خزر نياز مناطق شمالي كشور 
را تأمين مي كند و در مقابل به همان اندازه نفت و گاز در خليج فارس تحويل كشور هاي 
فروشنده مي دهد)، منابع انرژي موجود در منطقه بايد به عنوان عاملي جهت توسعه بومي 
منطقه به كار گرفته شود و تسلط كشور هاي فرامنطقه اي بر اين منابع و طرح ها تنها 
روند هاي وابسته را افزايش خواهد داد. از اين رو، اين منطقه مي تواند به يكي از قطب هاي 
انرژي جهان مبدل گردد و لذا هم كاري  هاي مشترك منطقه اي در بخش انرژي يك راهبرد 
مهم در زمينه منطقه گرايى تلقي مي گردد. در همين راستا بعد از فروپاشي اتحاد جماهير 
شوروي خالء سياسي و اقتصادي- تجاري به وجود آمده در منطقه بهترين فرصت براي 
جمهوري اسالمي بود كه با ديد بلندمّدت و سازماندهي ديپلماسي اقتصادي، از فرصت هاي 
به وجود آمده در جهت توسعه ظرفيت هاي اقتصادي دو و چندجانبه استفاده نمايد اما 
تاكنون با فقدان ديد درازمدت و عدم سازمان دهي اقتصادي مناسب براي بهره برداري از 

ظرفيت   هاي اين منطقه، بسيارى از فرصت هاي الزم از دست رفته است.
در اين ميان بايد توجه داشت كه در يك برداشت مي توان اساساً سياست خارجي 
را فرايندي دانست كه براي برطرف كردن قسمت قابل توجهي از تنگناها و كاستي هاي 
روند توسعه  همه جانبه كشور تلقي مي شود. كاستي ها و تنگناها در قالب مشكالت ساختار 
اقتصادي بروز مي كند كه دو نمونه از اين مشكالت، عدم ديد دراز مدت و عدم سازماندهي 
اقتصادي مي باشد. نگاه درازمدت به معناي آينده نگري است. اگر زمان اهميت پيدا كند 
و سعي بر اين باشد كه آينده از وضع فعلي بهتر شود، بايد به طور منطقي كار، تالش، 
برنامه ريزي و سياست گذاري، روش و تكنيك در يك مجموعه هماهنگ آينده را شكل 
دهد. سازمان دهي اقتصادي نيز حكايت از اين دارد كه اركان بانكي، مالياتي، كشاورزي، 
صنعتي و خدماتي يك جامعه همه بايد در زمينه اهداف كالن اقتصادي عمل كرده و 
به طور مستقل از يك ديگر و ناپيوسته سياست گذاري نكنند. در اين راستا است كه رابطه 
1. - Swap Plan
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توسعه اقتصادي و سياست خارجي معنا پيدا مي كند.
 قدر مسلم اين است كه متأسفانه در ذهن نخبگان تصميم گير سياست خارجي 
برخى دولت هاى گذشته و فعلى، رابطه معناداري بين توسعه اقتصادي و سياست خارجي 
وجود ندارد. يكي از داليل اين است كه همواره بين سياست خارجي و تصميم گيري هاي 
اقتصادي خارجي شكاف وجود دارد و اين مسأله به فرايند تصميم گيري پيرامون اقتصاد 
و سياست در ساختار داخلى نظام بر مى گردد. به طوركلى، در جمهورى اسالمى ايران 
سياست گذارى ها و تصميم گيرى هاى اقتصادى در سطح ملى بيشتر متأثر از مسائل گروهى 
و سياسى نه چندان پايدار مى باشد تا منافع ملى. دليل ديگر حكايت از اين دارد كه در مورد 
رابطه بين توسعه اقتصادى و سياست خارجى در مراكز تحقيقى و دانشگاهى ايران كم تر 
ايده پردازى صورت گرفته و از اين رو، ادبيات توليد شده در اين زمينه اندك و محدود 

مى باشد(دهقانى فيروزآبادى، 1385: 12).
تجربه گذشته و شرايط كنونى منطقه و جهان، گوياى اين است كه سياست هاى 
تهاجمى، تنش زا، موجب خواهد شد كه اثرات برگشتى تأثيرات ايران در منطقه و جهان 
به جاى آن كه قدرت ما را افزايش دهد، از آن بكاهد و به جاى آنكه ضريب فزاينده باشد، 
به صورت يك ضريب كاهنده رشد و توسعه ملى را ببلعد. لذا تنها يك سياست خارجى 
تعاملى سازنده كه هم زمان چالشى- رقابتى تنش زا و فعال باشد، مى تواند محيطى را فراهم 
سازد كه ايران در آن تأثيرگذار بر منطقه بوده و بتواند نفوذ خود را گسترش دهد و از اثرات 
برگشتى سياست خود در منطقه در راستاى بازتوليد قدرت ملى خويش بهره بردارى كند.

در نهايت نكته اساسى در تعامل برتر منطقه اى اين است كه تبديل ايران به قدرت و 
كانون هژمون منطقه اى زمانى امكان پذير است كه اوالً ايران در چارچوب تحوالت بين المللى 
حركت كند. ثانياً از فرصت تأثيرگذارى خود در روابط منطقه اى و بين المللى استفاده كند، 
و ثالثاً از رقابت بين قدرت هاى بزرگ در منطقه بهره ببرد و در مورد قدرت هاى ميانى از 

انطباق ترويج آميز استفاده كند.

8. ضرورت تقويت منطقه گرايي در سياست خارجي ايران
ماهيت نظام بين الملل در دنياي امروز به شكلي است كه به همان اندازه كه دامنه هاي 
نقش و نفوذ و منافع ملي قدرت ها در دنيا افزايش مي يابد، به همان اندازه نيز ضرورت 
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گسترش تعامل و هم كاري و نياز به ائتالف  ها و تمركز بر منطقه گرايي نيز گسترش مي يابد. 
به عنوان نمونه؛ حضور آمريكا در مناطق مختلف جهان زماني اتفاق افتاد كه منافع آمريكا 
بعد از جنگ جهاني دوم به عنوان يك ابر قدرت در مناطق مختلف جهان گسترش يافت 
و به تبِع آن، نياز به شناخت ملت ها و ائتالف با دولت هاي جهان در مناطق مختلف يك 
امر اجتناب ناپذير شد. در سال 2009 نيز هم زمان با شكست استراتژي بوش در ايجاد 
يك دنياي تك قطبي به رهبري آمريكا، دولت اوباما استراتژي جديد آمريكا را مبتني بر 
ايجاد هم كاري و ائتالف با دولت ها و ملت هاي دوست و رقيب براي حل مسائل جهاني و 
منطقه اي و به عبارت ديگر؛ تمركز بر نوعي منطقه گرايي در همين راستا قابل تحليل و 

ارزيابى است(برزگر، 1388: 34).
مثال ديگر، تقويت منطقه گرايي در سياست خارجي تركيه در قالب تفكر عثماني گرايي 
جديد است. اين استراتژي از اهرم هاي مهم تركيه در ايجاد تعادل با قدرت هاي بزرگ، 
آمريكا و اتحاديه اروپا و استفاده از ظرفيت هاي هويت ژئوپليتيك اين كشور در جهت 
افزايش بازيگري منطقه اي و جهاني اين كشور است. حاكمان اسالم گراي تركيه در حزب 
عدالت و توسعه1، دست رسي به اهداف استراتژيك سياست خارجي تركيه از جمله پيوستن 
به اتحاديه اروپا را مشروط به تقويت نگاه به شرق و تكيه بر هويت شرقي- اسالمي و اتخاذ 
استراتژي هاى مستقل در روابط با آمريكا مي دانند. از اين ديدگاه، با تقويت و گسترش 
روابط با ايران، روسيه و كشور هاي جهان عرب، و تكيه بر نقش ميانجي گرانه در حل و فصل 
بحران هاي منطقه اي در عراق، لبنان و فلسطين، تركيه قادر به افزايش نقش منطقه اي 
و جهاني خود خواهد بود(Newsweek, 2009). بعضي از استراتژيست هاي تركيه حتي 
صحبت از افزايش قدرت نرم تركيه در منطقه خاورميانه مي كنند و موفقيت جديد تركيه را 
.(Barzegar, 2008)در تقويت منطقه گرايي در سياست خارجي اين كشور در نظر مي گيرند
عمق  بين  در  گرفتن  قرار  جمله  از  خود  حساس  ژئوپليتيك  دليل  به  نيز  ايران 
بحران هاي منطقه اي عراق، سوريه و افغانستان و هم چنين ماهيت مسائل سياسي- امنيتي 
كه با آن ها روبرو است، از جمله برنامه  هسته اي، به نوعي با مسائل نظام امنيت بين الملل در 
ارتباط مستقيم است. گسترش نقش و دامنه  هاي منافع سياسي- امنيتي و اقتصادي ايران 
در سطح منطقه اي و جهاني با نياز به تعامل و شناخت بيش تر از مناطق مختلف جهان 
1. - justice and development party (AKP)
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به خصوص منطقه خاورميانه و محيط اطراف ايران افزايش يافته است. حضور فعال ايران 
در مناطق مختلف جهان تا جايي كه با اهداف اقتصادي، سياسي- امنيتي و استراتژيك 
ايران هماهنگ باشد، به نفع يك قدرت در حال رشد مانند ايران است. همان طور كه بيان 
شد، منطق روابط بين الملل در دنياي امروز به شكلي است كه وجود تعامل، ائتالف و اتحاد 
را يك امر ضروري مي سازد. دست يابي به چنين امري بدون يك سياست خارجي فعال 
امكان پذير نيست. از آن جا كه مسائل ايران با مسائل جهاني در ارتباط هستند، تقويت 
منطقه گرايي و افزايش دامنه هاي نقش و نفوذ ايران مي تواند در خدمت اهداف توسعه اي و 

رفع تهديد هاي امنيتي كشور قرارگيرد.
غرب)  به  جهان گرايي (تمايل  و  منطقه گرايي  بين  تعادل  مفهوم  ديگر،  مهم  نكته 
در سياست خارجي ايران است. ايران همواره با چالش انتخاب ميان اين دو مفهوم، در 
سياست خارجي خود مواجه بوده است. تقويت منطقه گرايي به معناي افزايش تعامل با 
كشور هاي منطقه به خصوص همسايگان مسلمان و كشور هاي جهان عرب بوده است. 
بعضي از ديدگاه ها تقويت نگاه به شرق از جمله توسعه روابط با آسياي جنوبي، آسياي 
مركزي و قفقاز، چين، روسيه و به طور كلي آسيا را نيز در چارچوب تقويت منطقه گرايي در 
سياست خارجي ايران در نظر مي گيرند. در اين چارچوب دولت پيشين حتي حضور فعال 
ايران در آمريكاي جنوبي را نيز به نوعي تقويت نگاه به شرق و نوعي تمركز بر منطقه گرايي 

.(Motaki, 2009: 8)در نظر مي گيرد
در مقابل منطقه گرايي، ديدگاه جهان گرايي در سياست خارجي ايران قرار دارد كه در 
اصل ارتباط با غرب را يك ضرورت و محور سياست خارجي عمل گرا1 در نظر مي گيرد. از 
اين ديدگاه غرب (آمريكا) توليد كننده اصلي ثروت و قدرت در جهان است و ايران به عنوان 
يك قدرت منطقه اي و جهاني نوظهور، نياز به تعامل با آمريكا براي دست يابي به نقش هاي 
مهم سياسي- امنيتي در منطقه و جهان و هم چنين تكنولوژي و سرمايه هاي غربي براي 

توسعه اقتصادي در حال رشد خود دارد. 
اما به نظر مى رسد، ايجاد تعادل ميان اين دو رويكرد با تمركز بر منطقه گرايي مي تواند 
منافع و امنيت ملي ايران را بهتر تأمين كند. به عنوان يك واقعيت، اهميت جهاني ايران 
وابسته به اهميت مسائل منطقه اي است، كه ايران در آن يك بازي گر اصلي است. هرچند 
1. - Pragmatic foreign policy
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ايران قبل از حوادث 11 سپتامبر و در دوران جنگ سرد حائز اهميت بود، اما افزايش نفوذ 
ايران بعد از حوادث 11 سپتامبر و نقش كشورمان در مقابله با جريان هاى تروريستى و 
راديكال در منطقه(عراق و سوريه) قابل مقايسه با دوران قبل نيست. افزايش اهميت نقش 
ايران به دليل قرارگرفتن ايران در يك محيط سياسي- امنيتي است كه براي نظام جهاني 
داراي اهميت حياتي است. مبارزه با تروريسم القاعده، دولت اسالمى (داعش) و جلوگيري 
افغانستان، عراق،  تسليحات كشتار جمعي و حل بحران هاي منطقه اي در  از گسترش 
لبنان و فلسطين، يمن و سوريه مسائلي هستند كه در حال حاضر سر تيتر هاي اصلي 
امنيت بين الملل مي باشند. جمهوري اسالمي ايران در تمامي مسائل مهمي كه مربوط 
به منطقه است، به نوعى اثرگذار است. در اصل، بازيگري باالي ايران در مسائل خاورميانه 
و هم چنين برنامه هسته اي و تصميم و به رسميت شناخته شدن حفظ چرخه مستقل 
سوخت هسته اي، زمينه گفت و گو هاي استراتژيك ايران و آمريكا و مذاكرات احتمالي بين 
دو طرف از موضع برابر سياسي در منطقه پيرامون موضوعات مختلف را فراهم كرده است. 
 بعضي از ديدگاه ها در ايران كه مى توان از آن به عنوان «منطقه گرايي سنتي» ياد 
كرد، معتقدند كه حضور بيش از اندازه ايران در مسائل خاورميانه به خصوص مسائل جهان 
عرب از جمله مسأله فلسطين و لبنان، تنش زا بوده و هزينه  هاي جدي سياسي در روابط 
ايران با كشور هاي منطقه و جهان غرب به خصوص آمريكا دارد. بنابر اين، ايران نبايد بيش 
از اندازه بر منطقه گرايي تأكيد كند. محور ديدگاه فوق، تقويت رويكرد توسعه اي در سياست 
خارجي، با تأكيد بر ژئوپليتيك حساس ايران است كه هم زمان، فرصت  ها و چالش  هاي 
زيادي را براي منافع ملي ايران به همراه مي آورد. بر اين اساس، بهتر است كه ايران تنها 
حضور فعال، در محيط فوري امنيتي خود در سطح همسايگان داشته باشد. در مقابل، 
منطقه گرايي جديد با رويكرد سياسي- امنيتي قرار دارد كه معتقد است ايران بايد عالوه بر 
حضور فعال در مناطق فوري امنيتي خود، در مناطق غيرفوري امنيتي خود از جمله خاور 
نزديك (لبنان، فلسطين) نيز حضوري فعال و تأثيرگذار داشته باشد و از دامنه هاي نقش و 
نفوذ خود براي رفع تهديد هاي امنيتي ناشي از آمريكا و اسراييل و هم چنين حفظ منافع 
استراتژيك خود در منطقه و در ارتباط با قدرت هاي بزرگ استفاده كند. به عبارت ديگر، 

به نوعي بين توسعه اقتصادي، امنيت و منافع ملي خود تعادل ايجاد كند. 
اما از نظر نگارندگان، تمركز بر منطقه گرايي در سياست خارجي ايران بايد مبتني بر 
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حفظ تعادل بين منطقه گرايي سنتي و منطقه گرايي جديد باشد. ايران به عنوان يك قدرت 
منطقه اى در حال ظهور جهاني (همانند تركيه و هند) نياز به سياست خارجي فعال مبتني 
بر ائتالف ها و اتحاد ها در مناطق مختلف جهان به خصوص منطقه خاورميانه دارد. از سوي 
ديگر، يك قدرت مدعي قدرت منطقه اي و جهاني، نيازمند توسعه اقتصادي و تمركز بر 
رويكرد هاي هم گرايانه با اقتصاد منطقه اي و جهاني است. بنابر اين، ويژگي يك سياست 
خارجي فعال توجه هم زمان به رويكرد هاي امنيتي- سياسي و توسعه اي در مناطق اطراف 
است. ترديدي نيست كه از ميان مناطق مهم اطراف ايران در خاورميانه، منطقه خليج 
فارس داراي اهميت حياتي براي توسعه، امنيت و منافع ملي ايران است و بايد در رأس 
فعاليت هاي سياست خارجي ايران قرارگيرد. خليج فارس راه اصلي ارتباطي ايران به جهان 
آزاد، صدور انرژي و واردات كاال و در نهايت امنيت انرژي و نقطه اتصال به آسياي جنوبي 
و شرقي است. از سوي ديگر، حضور فعال در مسائل سياسي- امنيتي خليج فارس، عراق 
و جهان عرب به ايران قدرت بازيگري باال در مسائل منطقه اي و در روابط با قدرت هاي 

بزرگ مي دهد.

نتيجه گيرى
در اين مقاله به طور اجمالى زمينه هاي مفهومي- تاريخي و نظري منطقه گرايي و ديدگاه هاي 
منتقدان به تقويت منطقه گرايي در سياست خارجي ايران مورد بحث قرار گرفت. وجوه 
مشترك تمامي ديدگاه هاي منتقد موجود در اين زمينه به طوركلي بر محور ناهماهنگي 
موجود ميان ايران و همسايگان در منطقه در زمينه هايي هم چون ساخت قدرت و سياست، 
شكاف هاي فرهنگي، اجتماعي و مذهبي، سيستم هاي حكومتي متفاوت، ناهماهنگي در 
ميزان و توانايي هاى توسعه يافتگي، ديدگاه هاي متفاوت در مورد تهديد هاي امنيتي و 
ريشه هاي نا امني در سطح ملي و منطقه اي و در نهايت نوع روابط با قدرت هاي بزرگ 
غربي به خصوص آمريكا و ميزان حضور اين كشور  در منطقه مي باشد. از نظر اين ديدگاه ها 
در طي دهه هاي گذشته، نگرش متفاوت در جمهوري اسالمي ايران و كشور هاي منطقه 
به خصوص جهان عرب به نوعي مانع جدي در تقويت منطقه گرايي در سياست خارجي 
ايران بوده و به دليل ساختاري بودن اين ويژگي ها اين مسأله در آينده نيز ادامه خواهد 

داشت. 
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 منطق چنين بحث هايي اگرچه تا حدى درست مى نمايد، اما تداوم تأثيرگذاري 
چنين نگرشي در حوزه سياست گذاري خارجي، سياست خارجي ايران را منفعل و به دنبال 
آن جايگاه منطقه اي و جهاني آن را ضعيف مي كند(برزگر، 1388: 37). خاورميانه در 
حال گذار به نظم جديد سياسي- امنيتي است كه در آن هر يك از بازيگران مهم منطقه اي 
تالش براي تثبيت نقش هاي سياسي- امنيتي و اقتصادي خود دارند. ايران نيز يك قدرت 
نوظهور منطقه اي و جهاني است. مسائل ايران از جمله ژئوپليتيك حساس و نزديكى با 
كانون افراط گرايى در عراق و سوريه و هم چنين مذاكرات پيرامون برنامه هسته اى، ضمن 
اين كه اهميت ايران را در نظام منطقه اي و جهاني افزايش مي دهند، به همان اندازه بر 

تهديد ها و آسيب پذيري ملي و امنيتي ايران مي افزايد. 
تثبيت دامنه هاي نفوذ اقتصادي در منطقه براي تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله و 
پيش گيري از تهديد هاي امنيتي آينده در منطقه، نيازمند تمركز بر منطقه گرايي و اتخاذ 
يك سياست خارجي فعال است كه هم زمان رويكرد هاي توسعه اي و سياسي- امنيتي را 
در نظر مي گيرد. تجربه نشان مي دهد كه هر قدرت در حال ظهور در جهان امروز به ناچار 
نگاه منطقه گرايي و حركت به سوي اتحاد ها و ائتالف ها را در سياست خارجي خود اولويت 
داده است. مؤلفه هاي قدرت ملي ايران از جمله برخورداري از يك دولت ملي قوي، موقعيت 
ژئوپليتيك و عنصر ايدئولوژي، به شكلي است كه به ايران نقشى ممتاز در مسائل منطقه اي 
مي دهد. ارزش استراتژيك ايران از راه متصل شدن به مسائل در منطقه خاورميانه است 
كه بعد از حوادث 11 سپتامبر با نظام امنيت بين الملل ارتباط مستقيم يافته اند. بنابراين، 
بايد گفت كه تمركز بر منطقه گرايي در سياست خارجي ايران در بلندمدت به نفع امنيت 

و منافع ملي ايران است.   *
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