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  چكيده 

هاي ذهني پژوهشگران  الملل همواره يكي از دغدغه ها و نظام بين گيري سياست خارجي كشور تأثير ژئوپوليتيك در جهت
منطقه .  سپتامبر دوچندان شده است11 حادثه تأثير هاي گذشته مخصوصاً تحت الملل بوده كه طي سال حوزه روابط بين

موقعيت ژئوپوليتيك و ژئواستراتژيك خود بيشترين  با برخورداري ازاورميانه از جمله مناطقي است كه همواره خ
بنابراين شناخت ژئوپوليتيك جديد . سمت خود جلب كرده استهاي بسياري را به   و نگاهداشتهاين زمينه  تغييرات را در

نقش مؤثري در اتخاذ تواند  مي بستر تحليل ژئوپوليتيك نوين الملل كنوني در خاورميانه و ارزيابي تحوالت نظام بين
اين پژوهش مبتني بر روش توصيفي انجام شده است و  .هاي منطقه ايفا كند سياست خارجي مناسب از سوي كشور
دوره بررسي در اين پژوهش مربوط به تحوالت پس از . باشد  اسنادي مي-اي گردآوري اطالعات نيز به روش كتابخانه

از نظر ژئوپوليتيك نوين مورد و هاي گوناگون روابط خارجي ايران بررسي   و دوره بوده ميالدي2001 سپتامبر 11دثه حا
اي بر روند تحوالت  يكي از مهمترين بازيگران منطقهبه عنوان ايران  نقش تأثيرگذار با توجه به. قرار گرفته استآزمون 
جايگاه بررسي الگوهاي مختلف رفتاري در سياست خارجي كشور، ضمن   حاضرپژوهش،  اجتماعي خاورميانه-سياسي

 خاورميانه بررسي كرده و الگوي رقابت و تعامل را براي سياست در را ژئوپوليتيك نوين در تعيين سياست خارجي ايران
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پردازان مختلف از قرن نوزدهم به اين طرف   جهت تشريح مفهوم ژئوپوليتيك از سوي نظريههاي بسياري در تالش

ها گاه از ژئوپوليتيك تحت عنوان تأثير جغرافيا بر امور نظامي استراتژيك ياد شده و  در طول اين سال. صورت گرفته است
برخي آن را تأثير دوجانبه جغرافيا و سياست . الملل گاه تأثير يك جانبه جبري جغرافيا بر سياست به ويژه روابط بين

نيا استاد جغرافياي سياسي در كتاب  حافظ. اند و برخي تحليل فضائي مناسبات و ساختار قدرت و رقابت جهاني دانسته
 تعريف مورد ، تعريف از اين مفهوم اهتمام ورزيده و در پايان32خود به گردآوري و نقد » اصول و مفاهيم ژئوپوليتيك«

د تعريف ارائه شده از ن از مفهوم ژئوپوليتيك در اين پژوهش مدنظر دارچه كه نگارندگان آن.  ارائه كرده استخود رانظر
 قدرت و سياست  علم مطالعه روابط متقابل جغرافيا،«بر اين اساس ژئوپوليتيك عبارت است از . باشد سوي اين نويسنده مي

  ).37 ،1385نيا،  حافظ(»ها با يكديگر هاي ناشي از تركيب آن و كنش
اي متقابل برقرار بوده كه ماحصل آن ژئوپوليتيك را شكل  در اين تعريف ميان قدرت، سياست و جغرافيا رابطه

اي از تاريخ اهميت ژئوپوليتيك به اندازه جايگاهي كه اكنون در مطالعات  اما بايد اذعان داشت كه در هيچ برهه. خواهد داد
شدن، مباحث مربوط به تروريسم،  ظهور تحوالت جديد همچون جهاني. است ه نبود،استراتژيك كسب كرده

  . اند سزايي داشته هزيست، مهاجرت و گرم شدن كره زمين در اين خصوص نقش ب محيط
ذهن بسياري از پژوهشگران را  ، كجاست؟گيري سياست خارجي جايگاه ژئوپوليتيك در جهتدر حال حاضر اين سؤال كه 

 اياالت متحده آمريكا بيانگر 2001 سپتامبر 11مجموعه تحوالت سياسي در خاورميانه پس از حادثه . ه استبه خود مشغول كرد
گيري  هاي اشغال شده عراق و افغانستان مبادي عملياتي براي آغاز شكل كشور. هاي امنيتي است تغييرات بسيار جدي در عرصه
تواند  از اين رو كشور ما نمي.  و بازيگر توانمندي در خاورميانه استرتمندگذار، قد ايران كشوري تأثير. نظمي جديد در منطقه است

اي   عوامل پيچيده مجموعه. هاي امنيتي و سياسي در خاورميانه روابط سياسي خود را ساماندهي كند تفاوت از مجموعه دگرگوني بي
رهيافت نظري و در اين پژوهش مسأله اصلي تحقيق . دخوان  ايراني را به پيگيري امور در خاورميانه فرا ميمردان دولتلزوم توجه 

هدف اين . عملي در سياست خارجي ايران مبتني بر تحوالت جاري است كه در چارچوب ژئوپوليتيك نوين قابل ارزيابي است
ام و پژوهش حاضر با روش توصيفي انج.  ايراني در بخش سياست خارجي استمردان دولتتحقيق ارائه الگويي كارآمد فراروي 

  .  تبييني صورت گرفته است-اي بوده و تجزيه و تحليل آن با روش استنباطي گردآوري اطالعات آن با تكيه بر اسناد كتابخانه
الملل و جايگاه ژئوپوليتيك  نظام بينتحوالت اخير  با پرداختن به مسأله تأثير ژئوپوليتيك بر قصد دارد تااين پژوهش 

 . بگشايدتر در اين زمينه  هاي ژرف پژوهشبراي اي  ان و خاورميانه دريچهنوين در تعيين سياست خارجي اير

  
  مباني نظري پژوهش

 قرن بيستم را قرن ژئوپوليتيك نام ،تأثير عميق ژئوپوليتيك بر تحوالت نظام جهاني باعث گرديده تا برخي از انديشمندان
تأثر از توان در اين قرن سراغ گرفت كه به نحوي م يكمتر حادثه يا رويدادي را م). 19 ،1380 اتوتايل و ديگران،(نهند

هاي بزرگ براي سلطه بر  هاي استعماري قدرت   جنگ سرد و سياست،در رأس همه مسائل .ژئوپوليتيك نبوده باشد
حتي پايان جنگ سرد و فروپاشي شوروي نيز، ). 111-153 ،1385خالدي، (ها و نقاط استراتژيك جهان قرار داشت ركشو

 باز به ،از اهميت مسائل ژئوپوليتيكي بكاهد و بسياري از انديشمندان براي توصيف وضع جهان پس از جنگ سردنتوانست 
تئوري ها و مطالعات كه در پيوند نزديك با قدرت بودند با طرح  اين تالش. هاي مرتبط با ژئوپوليتيك متوسل شدند نظريه
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نوين جهاني جرج بوش و تئوري جنجال برانگيز  غاز و با نظمآ) Fokuyama, 1989 89:( از سوي فوكوياماپايان تاريخ
  .  يافتندادامه) Huntington, 1993 119:(ها تمدنبرخورد  هانتينگتون يعني  ساموئل

ها از سوي آقاي خاتمي تالش كرد تا در اين ميان آتش رو به گسترش مسأله  گرچه طرح ايده گفتگوي تمدن
يعني سال اعالم شده از سوي سازمان ( 2001مذهبي را فرو نشاند اما مقارن شدن سال هاي قوي و  ها و نزاع برخورد تمدن

طلبانه  هاي جنگ بار ديگر تئوري د تا يك، باعث ش سپتامبر11 با حادثه )ها ملل متحد به عنوان سال گفتگوي تمدن
ين مسأله كه ژئوپوليتيك ا.  سر بر آورند)Blum, 2005 76:(هاي ياغي و دولت» محور شرارت«ژئوپوليتيكي همچون 

المللي و پژوهشگران   همواره به عنوان سؤالي براي ناظران بين،دهد گونه تحت تأثير قرار مي الملل را اين چگونه محيط بين
ژئوپوليتيك و تا نقش قدرت به عنوان متغير ميانجي در رابطه بين الزم است براي پاسخ به اين سؤال . مطرح بوده است

  . شودبررسي ل المل روابط بين
  الملل و سياست خارجي روابط بين      قدرت      ژئوپوليتيك

بينانه از فضاي جغرافيايي پيرامون يك واحد  ها نيازمند تحليل واقع درك ژئوپوليتيك از سياست خارجي كشور
هاي  هبردتواند را از اين جهت ژئوپوليتيك به عنوان يك عرصه مطالعاتي مي. باشد سياسي، در مقياس عملكردي مي

 اهرم ژئوپوليتيك در ايفاي چنين نقشي  وهاي اساسي آن را مشخص سازد  ها را تعيين و واولويت سياست خارجي كشور
الملل و هدف اصلي رفتار  المللي از قدرت به عنوان موتور محركه نظام بين در تلقي بين. ها مؤثر است براي توسعه  دولت

  ).Goldestin, 1999: 55-57(مهمترين خصيصه قدرت پويايي است. شود ها ياد مي  كسب منافع و رفع تهديدبرايها  دولت

درك . الملل پيوسته تغيير پيدا كند  ها در سلسله مراتب قدرت در نظام بين  تا جايگاه كشورشود ي اين ويژگي باعث م
 حاوي ،ها  دائمي جايگاه كشوربرآمده از قدرت و در حال تحولشاكلة الملل به عنوان  ژئوپوليتيكي نسبت به نظام بين

حقيقت آن است كه هدف نهايي ژئوپوليتيك از تشريح ساختار نظام . ستا ها دولتبصيرتي عميق براي سياست خارجي 
هاي جغرافيايي قدرت ارائه اين ديد به سياستگذاران است كه منابع قدرت حاصل برآيند چه  روابط بازيگران و چارچوب

نيز اي و  گيري سيستم ژئوپوليتيكي جهاني و روابط قدرت در سطح كروي و منطقه  شكل چگونه برعناصري هستند و
  ). 11-12 ،1384عزتي، (گذارند المللي تأثير مي مناسبات بين

ها و امكانات به  بخش و كارآمد بر شناسايي محدوديت يابي به يك سياست خارجي اثر ژئوپوليتيك براي دست
هر دولتي در فضاي جغرافيايي خاص، . اي و جهاني تأكيد دارد هاي در حال تحول منطقه  وجود آمده از وضعيت و موقعيت
تواند محتوا،  به عبارت ديگر هيچ كشوري نمي. كند المللي پيگيري مي ها را در عرصه بين داراي منافع خاصي است كه آن

به عنوان . هدايت كند راحي وگيري و حتي اهداف سياست خارجي خود را مستقل از ماترس ژئوپوليتيك خود ط جهت
طرفي از سوي آن در زمان  ده تا امكان اتخاذ سياست بيشجهان باعث » چهار راه حوادث«گرفتن ايران در مثال قرار
اين سياست را  ايران در دو مقطع از تاريخ خود در زمان جنگ جهاني اول و دوم. دممكن شواي غير هاي مهم منطقه رويداد

  ). 65-170 ،1384  زاده، نقيب(هاي اصلي درگير جنگ ناديده گرفته شد هر دو بار از سوي قدرتدر پيش گرفت اما در 
  :گيرد  ژئوپوليتيك در دو سطح شكل مي بهالمللي توان گفت نگاه روابط بين هاي باال مي بنابر داده

   .نالملل به مثابه موجوديتي حاصل از توزيع قدرت در ميان بازيگرا نگرش نسبت به نظام بين .1
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ها به عنوان موجوديت شكل گرفته در فضاي جغرافيايي كه بر حسب قدرت  خود در نظام سلسله  نگرش به كشور .2

ها به نحو خاصي تنظيم  وديتها بر حسب امكانات و محد مراتبي در جايگاه خاصي قرار دارند و سياست خارجي آن
  .دشو مي
 توزيع قدرت در ،امل ثابت يا متغير ژئوپوليتيك قرار گيردها تحت تأثير عو توان گفت به ميزاني كه قدرت كشور مي

فضاي فكري  .)Griffith,1992:82(الملل متحول خواهد شد ها نيز بر هم خورده و در نتيجه ساختار نظام بين ميان كشور
ياست خارجي داشته الملل و س گرايانه به روابط بين ادبيات ژئوپوليتيك در قرن بيستم رويكردي اساساً رئاليستي و منازعه

 و اوايل 19هاي بزرگ استعماري در پايان قرن  گيري ژئوپوليتيك در اوج منازعه قدرت  به همين دليل رشد و شكل.است
رغم تحوالت اقتصادي و فن آوري، درك رئاليستي ژئوپوليتيك همچنان به  در حال حاضر نيز به.  شكل گرفت20ن قر

پس از جنگ جهاني دوم و به . شود ها تلقي مي گذار بر سياست خارجي كشور ثيرقوت خود باقي است و از اصول ثابت تأ
هاي بسياري در حوزه ژئوپوليتيك صورت گرفت تا فضاي فكري جهان به سوي صلح و  طور خاص جنگ سرد تالش

ژئوپوليتيك «وان هاي سنتي و آنچه از آن به عن ها بر زير سوال بردن مباني تئوري اساس اين تالش. همكاري سوق داده شود
  . شد استوار بود نام برده مي» استعماري

هاي اوليه   با نقد نگرش در اين راههايي بود كه اتوتايل استاد جغرافياي دانشگاه ايالتي ويرجينيا از جمله شخصيت
كمن مكتب ژئوپوليتيكي امثال سرهالفورد مكيندر، آلفرد تاير ماهان، فردريش راتزل، كارل هاوس هوفر، نيكالس اسپاي

 اساتيد دانشگاه كارلتون كانادا و كالسگو انگليس 2 و پاول راتلج1سيمون دالبي. ژئوپوليتيك انتقادي را بنيان نهاد
هايي كه از   اساساً تئوري):Otuathail, 1996 82(هاي علمي ديگري بودند كه وي را در اين انديشه ياري دادند شخصيت

الملل  تأثير الگوي استعماري در نظام بين ازان اوليه مطرح شده بودند اغلب تحتپرد  ماهان و ساير نظريه،سوي مكيندر
المللي به عنوان يك بازي منازعه آميز ميان    بين  قرار داشتند و به بحث در باب سياست20 و اوايل قرن 19مستقر در قرن 

يكپارچه انگاري «، »انگاري ساده«ر اين خصوصيت باعث شد تا در معرض انتقاداتي نظي. پرداختند هاي بزرگ مي قدرت
اي تماماً ژئوپوليتيكي و از مناطقي تشكيل شده كه  ها، جهان، پديده مطابق اين ديدگاه. و استعماري بودن قرار بگيرند» جهان

ت يكي از نتايج اين رقاب. ندهستاي به رقابت براي كسب منافع مشغول  اي و فرامنطقه ها بازيگران منطقه در هر يك از آن
  .است اي بوده  در مقياس منطقهآشوبسنگين ايجاد 

اي است همواره اين تالش از سوي  هاي منطقه الملل كه متشكل از نظام  در مجموعه نظام بين3اعتقاد داگالس لمكيبه 
هايي قرار  بازيگران وجود دارد تا وضعيت خود را بهبود بخشند اما اين امر قطعاً بدون مانع نخواهد بود و در آن سو قدرت

  .  در جهان خواهد بودآشوبها  حاصل اين كنش ).Lemke, 2000:79(كوشند وضع موجود را حفظ كنند دارند كه مي
گرايانه ژئوپوليتيك سنتي را هدف  انتقاد طرفداران نظريه ژئوپوليتيك انتقادي عمالً همين بعد دولت محورانه و منازعه

هايي همچون جهاني شدن  ها در حال تضعيف شدن است و فرايند دازان نقش دولتپر به اعتقاد اين گروه از نظريه. گيرد مي
امروزه بازيگران . ها سخن گفت توان از صرف بازيگران دولتي و منافع متعارض آن ديگر نمي. آن را شتاب بخشيده است

                                                 
1. Simon Dalby 
2. Paul Routledge 
3. lemke  
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هاي  ستي بدون مرز و سازمان تروري-هاي سياسي هاي فرامليتي، سازمان ، شركت1جهانيهاي غيردولتي  سازمانجديدي مانند 
ها  آن. اند اند كه قدرتي فراوان دارند و كل جهان را عرصه فعاليت خود قرار داده المللي وارد عرصه شده تبهكاري بين

محيطي، تروريسم و   اي و زيست هاي هسته ها، آلودگي بنابراين مسائلي چون قوميت. طلبند ها را به رقابت مي محوريت دولت
   ).Dodds, 2000: 1-6(تواند مورد توجه ژئوپوليتيك نباشد مهاجرت، شكاف شمال و جنوب نميگري،  افراط

 ژئوپوليتيك نوين اين ايده دهد را به يكديگر پيوند مي) يا جهان(هاي يك منطقه اما از آنجا كه عناصر بسياري، دولت
پردازان معتقدند كه  اين دسته از نظريه. پذيرد ها در حال زايل شدن است را نمي ژئوپوليتيك انتقادي كه نقش دولت

ها در  آن. مانند و همچنان به رقابت براي كسب قدرت ادامه خواهند داد الملل باقي مي ها بازيگران اصلي نظام بين دولت
ها را مورد  هاي همكاري در فضاي جديد جهاني ميان دولت عين حال ضمن توجه به تحوالت جديد، امكانات و ضرورت

  . دهند ار ميتوجه قر
اين داليل . شود  به داليل متعددي از ساير مناطق متمايز مي از جهانهاي ژئوپوليتيكي گاه يك منطقه در تحليل

المللي، برخوردار بودن از منابع غني زميني و زيرزميني، موقعيت  تواند شامل قرار داشتن در كنار آبراهي مهم و بين مي
 منطقه يك فضاي جغرافيايي است كه  در اين ديدگاه،. المللي باشد  ترانزيتي بين قرار داشتن در گذرگاهو استراتژيك
شود كه تحركات هر يك بر ديگري تأثير فراوان  دهد و باعث مي ها را به هم پيوند مي اي اجزاي آن دهنده عوامل پيوند

  .بگذارد
  عناصر دائمي،. بندي كرد دستهتوان به عناصر دائمي و متحول   هاي وابستگي اعضاي يك منطقه را مي ريشه
بهي هستند كه احتماالً هميشه  شود و عناصر متحول، عوامل مبتال هاي مشابه را شامل مي ها، درياها يا فرهنگ ناهمواري

  :كند وي عنوان مي. داند كه موضوعي دقيقاً سياسي است  مي »امنيت«باري بوزان يكي از اين عناصر را . وجود ندارند
هاست كه از لحاظ جغرافيايي نزديك يكديگر  اي از دولت  سيستم مشخص و مشهوري از روابط، بين مجموعه شبه،منطقه«

  ). 213 ،1378بوزان، (»باشند
 اندازه در  آنها تا هاي اوليه امنيتي آن گيرد كه نگراني ها را در بر مي  گروهي از كشور،در واقع از ديد بوزان منطقه

خاورميانه را . ها جدا از امنيت ملي آن ديگري قابل تصور نيست امنيت ملي هر يك از آنارتباط نزديك با هم است كه 
ترين مناطق دنيا نموده  هاي فوق است و آن را تبديل به يكي از پويا بايد از جمله مناطقي برشمرد كه حائز ويژگي

ود  هيچ اجماع نظري وج؟جاست در كيدر اينكه حد و مرز اين منطقه ژئوپوليتيك). 325 ،1383يوسفي،  حاجي(است
  ).35-39 ،1383كمپ، (ندارد 

تاكنون تعاريف مختلفي بر اساس معيارهاي جغرافيايي، فرهنگي، اقتصادي وهمچنين سياسي براي آن ارائه شده 
ين معنا كه واضع تعريف بر ه اب. اما نكته قابل توجه اين است كه هر تعريف از خاورميانه داراي بار ارزشي است. است

 امنيتي است زيرا اين منطقه -براي آمريكا اين معيار، سياسي. اساس تصورات خود از منافعش به ارايه تعريف پرداخته است
 تلقي طلبي جهاني اين كشور، در حال حاضر مهمترين منبع چالش براي امنيت آمريكا و همچنين هژموني

  ). 333 ،1383يوسفي،  حاجي(دشو مي

                                                 
1. Global Non- Government organization 



  
 1387، زمستان 66هاي جغرافياي انساني، شماره پژوهش                                                                                       58

  
گرايي و يا تروريسم از  هاي تشكيل دهنده خاورميانه را تا جايي كه خطوط بنياد ايي كشوركوشد دامنه جغرافي لذا مي

هاي  باشد كشور اما در تعريف خاورميانه آنچه به نظر بيشتر مورد قبول و اجماع مي. يابد گسترش بخشد ديد آمريكا ادامه مي
حتي كشورهاي حاشيه درياي خزر، افغانستان و فارس، شام، آسياي صغير و  هاي حوزه خليج عربي شمال آفريقا، كشور

ها و  اي ويژه از كنش اي ژئوپوليتيكي نماينده گونه بر اين اساس منطقه خاورميانه به عنوان پديده. گيرد پاكستان را در بر مي
تفاوت هاي سياسي م اختالف و رژيمهاي جغرافيايي عموماً مورد  هاي فرهنگي و مذهبي با مرز ها، عدم تجانس واكنش

زاده،  مجتهد(باشد هاي بزرگ قرار داده جايگاه استراتژيك و منافع سرشارش مي كه آنچه آن را قبله آمال قدرت. باشد مي
1381، 199-197 .(  

هاي مهم اياالت متحده در مورد نظام آينده جهاني پس از سقوط شوروي مانند،  ايد به دليل اين ماهيت بود كه ديدگاهش
 اياالت متحده پس از .متوجه اين منطقه بوده است» خاورميانه بزرگ«و » ها برخورد تمدن«هاي  ، تئوري»هانيتئوري نظم نوين ج«

 مهمترين مسأله  »امنيت« ،هنوز شكل نگرفتهنظم  آنجا كه اين  پاشي شوروي كوشيد تا نظمي نوين براي جهان شكل دهد اما از فرو
 به سوي نظم »آشوب«و » گذار« در وضعيتي از خاورميانه حقيقت قرار گرفتن در. هاي درگير در منطقه باقي مانده است كشور

 قدرت برتر پس از جنگ سرد، منافعبا  كه واسطه آن هاين وضعيت امنيتي ب. جديد و مستقر، وضعيت امنيتي به منطقه بخشيده است
  ). 40-44 ،1384، افتخاري(گره خورده آن را در فضاي امنيتي و كانون معادالت جهاني قرار داده است

  
  روش تحقيق

ـنادي مـي    -اي  اين پژوهش مبتني بر روش توصيفي انجام شده است و گردآوري اطالعات نيز بـه روش كتابخانـه                  در . باشـد    اس
. هاي انديشمندان مرتبط با موضوع مراجعه شده اسـت  آوري اطالعات به منابع تاريخي و همچنين آخرين دستاورد          فرآيند جمع 

اند، ليكن آنچه كه مربوط به اين حوزه تخصصي باشد سهم كمي را به خـود                ي درباره خاورميانه تحقيق كرده    پژوهشگران زياد 
هـا بـه      هاي موجود توجـه و در تكميـل يافتـه           از اين جهت پژوهشگران با مرور ادبيات موضوع به رهيافت         . اختصاص داده است  

  .ند ا  ها و مطالعات نيز نظر داشته آخرين بررسي
  

  اي پژوهشه يافته
 اثر مستقيم و 1990 تا 1945هاي  سقوط اتحاد جماهير شوروي به عنوان يكي از دو ابرقدرت بزرگ جهان در فاصله سال

 ،پاشي باعث گرديد تا با خروج رقيب اصلي اياالت متحده از صحنه رقابت جهاني اين فرو. قاطعي بر ژئوپوليتيك جهان نهاد
 نظم نوين مورد عالقه خود  د تا در نبود رقيب،شو و فرصتي براي اياالت متحده فراهم تعادل ژئوپوليتيكي جهان به هم خورد

  ). 52 ،1385نيا،  حافظ(در جهان را شكل دهد
گيري نظام تك قطبي در نظام  پردازن اين مرحله را ورود به عصر شكل  بسياري از نظريه،در نتيجه اين وضعيت

هايي بود كه در اين خصوص مقاالت متعددي   جوزف ناي از جمله شخصيت.)139 ،1385الديني،  معين(الملل ناميدند بين
» ملزم به رهبري« به بعد  وي در كتابي در اين خصوص اظهار داشت آمريكا در گذشته رهبر نبوده است اما از حاال.نگاشت
  . )S.Nye, 1999:112(باشد دنيا مي
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ن، اين تفوق و سلطه قدرت آمريكا را در تاريخ مدرن جي جان ايكنبري، استاد ژئوپوليتيك دانشگاه جورج تاو
ي، فرهنگي و هاي شگرف نظامي، اقتصادي، فن هيچ قدرت بزرگ ديگري چنين قابليت«سابقه دانست و مدعي شد  بي

 .»شود برابر آن هيچ رقيبي ديده نمي برد كه در  آمريكا در جهاني داراي يك ابر قدرت به سر مي.سياسي را نداشته است
 پايان تاريخ از سوي فوكوياما نويسندگاني همچون فريد ذكريا به ترويج اين ايده پرداختند كه  نظريهنين در كنار ارائههمچ

داري ليبرال دموكراتيك است و همچنين تنها يك تشكيالت فراگير  فقط يك ايدئولوژي بر جاي مانده و آن سرمايه«
ها و موارد مشابه آن فضاي مناسبي  اين ديدگاه). 15-18 ،1383بري، ايكن(كه همان اياالت متحده است جهاني وجود دارد

براي بوش پدر فراهم ساخت تا با استفاده از موقعيت پديد آمده در نتيجه حمله عراق به كويت نه تنها رهبري ائتالف 
تمان سياست جهاني خود را به صورت گف» نظم نوين جهاني «ةسازي كويت را بر عهده بگيرد بلكه نظري جهاني براي آزاد

پيمانان آن صادر كننده  منظور از نظم نوين جهاني عبارت از دنيايي بود كه درآن اياالت متحده آمريكا و هم. مطرح سازد
ها انطباق نداشت غيرقانوني و غيرقابل تحمل  شدند و هرگونه تغيير ژئوپوليتيكي كه با منافع آن دستور در جهان تلقي مي

  ه نظاميس هر تغييري كه با منافع آمريكا سازگاري داشت از جمله فروپاشي شوروي و يا حملشد و بر عك توصيف مي
  ). 53 ،1385نيا،  حافظ(نمود  به صورت قانوني و قابل قبول ميآمريكا به پاناما و مانند آن

. ود خواندندمقامات كاخ سفيد در اين زمينه تا جايي پيش رفتند كه حتي دفاع از آزادي را مسئوليت انحصاري خ
ما آمريكايي بوده و مسئوليت . اميد بشريت به ما معطوف شده است« خود اعالم نمود كه 1991بوش در سخنراني سال 

  ). 253 ،1380اتوتايل، (»منحصر به فرد تأمين آزادي به عهده ماست
طاب به مصريان گفت به هنگام فتح مصر خ .م1798 جوالي 2اين سخنان درست مشابه سخناني بودند كه ناپلئون در 

اما به اين  ام كشي كرده اي مصريان، ممكن است به شما بگويند فقط با هدف از بين بردن دين شما به اينجا لشكر«
اين ). 16 ،1385خالدي، (ام، مگر با هدف بازستاندن حقوق شما از جباران  زنان بگوييد من به سوي شما نيامده تهمت

امپرياليسم «، » مدرنپستامپرياليسم » «خواهانه امپرياليسم آزادي«ه برخي از آن تعبير به رسالت ديني و تاريخي همان است ك
  .)Brittan, 2002: 74(كنند مي» حق مداخله بشر دوستانه«و مهمتر از همه » امپرياليسم نوين» «سودمند

 11در پي حمالت . د فراهم كرد سپتامبر فرصت مناسبي براي تحقق آنچه مقامات آمريكا از هژموني طلبي در سر داشتن11
سپتامبر جورج بوش اعالم كرد كه سياست ما تسلط بر جهان از طريق برتري نظامي مطلق و به مبارزه برخاستن با هر دشمن بالقوه 

ن ها را به دو گروه دوستان و دشمنا هاي جهان ارائه داد آن بندي كه از كشور وي در دسته.  خواهد بود جنگ پيشگيرانهاز طريق
يا با ماست يا با . اي اكنون بايد تصميم بگيرد هر كشور در هر منطقه«:  مقابل كنگره آمريكا اعالم داشت در وآمريكا تقسيم كرد

. سازي دوران جنگ سرد و تقسيم جهان به دو بلوك خير و شر بود بندي باز اين دسته. )www.whitehouse .gov(»ها تروريست
  ). 838 ،1381مركز نيكسون، ( بر عهده داشت شر رابرابررهبري دنياي خير در در اين مبارزه اياالت متحده 

ها و هنجارهاي  بوش و همراهان وي در كاخ سفيد بر اين اعتقاد هستند كه اياالت متحده به لحاظ داشتن ارزش
 از عدالت و آزادي در بايست  تنها قدرتي است كه شايستگي رهبري جهان را دارد و مي توانايي و اداره باال،،ان شمولجه

  .ه است نيز منعكس شد2002ها در مقدمه استراتژي امنيت ملي آمريكا در سال   اين ديدگاه. جهان دفاع كند
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  هاي هژموني نظم نوين جهاني مبتني بر ايده. 1شكل 

 متمركز شده خاورميانهاي از جهان در  هر منطقهتحقق روياي هژموني آمريكا نيازمند تأمين شرايط آن بود كه بيش از 
  هاي بالقوه رقيب آمريكا در اي منطقه، قرار داشتن در مرز قدرت  بازار اقتصادي و سرمايه جايگاه ترانزيتي خاورميانه،. بودند
 كه اياالت متحده )هستندو (هايي بودند  و در اختيار داشتن بيشترين ذخاير انرژي جهان از جمله ويژگي) روسيه، چين وهند(آينده

بر همين اساس پروژه هژموني طلبي آمريكا در منطقه خاورميانه و . هاي بزرگ پيشين متوجه اين منطقه نمود را همانند ساير قدرت
اياالت «: هنري كسينجر در خصوص اين نقش و روند تثبيت هژموني آمريكا چنين گفت.  زده شددبا حمله به افغانستان كلي

. ر جهان عملي سازدرن بيستم سه بار فرصت انجام چنين كاري را داشت و خواست تا قدرت هژمونيك خود را بمتحده در ق
ولي اكنون اياالت . كه با سد نفوذ شوروي ناكام ماند. م 1945كه با مخالفت داخلي روبرو شد؛ بار دوم در . م1918يكبار در 

ها را جايگزين سياست  ود در چارچوب مبارزه با تروريسم تحقق داده و آنتواند به اين خواسته خ  متحده در وضعيتي است كه مي
حمله به افغانستان نه تنها منجر به بازگرداندن اعتماد عمومي به . مبارزه با كمونيسم كند تا نظم و ثبات هژمونيك خود را اعاده كند

يانه را مگرديد بلكه نفوذ امنيتي آمريكا در منطقه آسياي المللي از دسته رفته اياالت متحده  شهروندان آمريكا و ترميم حيثيت بين
ايران و عراق  »تضعيف« و  »كنترل« برايبا اين حمله طرح نيمه تمام مارتين ايندايك كه ) 137 ،1381  دهشيار،(نيز گسترش بخشيد
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ياالت متحده پيش از اين حمله و در  ا).Saltei, 2002:139( تهيه و اجرا شده بود تكميل گرديد »استراتژي مهار دوگانه«با عنوان 
 عراق، و سوريه را در زمره دشمنان  هاي منطقه به متحدان و دشمنان، ايران، دهه نود با تسري نظريه ثبات هژمونيك و تقسيم كشور

  .ها اجرا كرده بود هايي براي تضعيف آن آمريكا قرار داده و طرح
شده  هاي وضع كه تحريم رغم آن  اما به.  در همين راستا انجام شدارسف حمله بوش پدر به عراق در جريان جنگ دوم خليج

 رقباي  و در مورد ايران به دليل مخالفت متحدان اروپايي در تضعيف اين كشور مؤثر واقع شدپس از جنگ بر عليه عراق تا حدي
تر شدن  حمله به افغانستان كه تنگا امWalsh, 1995: 41(. (آمريكا، اين طرح با شكست مواجه شد) روسيه و چين(المللي بين

  ). 66-67 ،1380  سلطاني،(حلقه محاصره بر عليه ايران و تشديد فشارها را به همراه داشت تا حدي اين ضعف را جبران كرد
نويه  ژا29ها به عنوان دشمنان آمريكا در   و تلقي آن1»محور شرارت«قرار دادن نام ايران در كنار عراق و كره شمالي به عنوان 

اي را به   و تشديد فشارها بر ايران در جريان پرونده هسته2003 حمله آمريكا به عراق در مارس ه نتيج در كه). 20 ،1382آستين،  (2002
.  ژئوپوليتيكي كه بر مبناي حذف رژيم بعث عراق و منزوي كردن ايران بود  ؛ ژئوپوليتيك جديدي براي جهان ترسيم كرد،همراه داشت

 تحوالت پس از ، حكايت از آن داشت كه اياالت متحده در رويكرد خود موفق شده است2004لي كه ظاهر قضايا تا سال اما در حا
اي به   كنار گذاشتن ايران از نظم جديد منطقهبرايطلبي آمريكا و تالش   سلطهگرايي و  جانبه اشغال عراق در خاورميانه نشان داد كه يك

ديگران باشد » كارشكني« عدم موفقيت آمريكا در ايجاد يك نظم باثبات، بيش ازآنكه حاصل :قدنداي معت عده. بست رسيده است بن
توان در نتايج انتخابات كنگره آمريكا   بروز و ظهور اين درك را مي. ست اتاز بودن آمريكا و يكهطلبي  سلطهگرايي،  حاصل يكجانبه
. اخل آمريكا جز در دوران جنگ ويتنام به قدرت امروز نبوده استگاه در د حقيقت آن است كه اين احساس هيچ. مالحظه كرد

هاي انكار شده در سياست خارجي   هاي قدرت هاي ژئوپوليتيكي منطقه به توانايي گرا با درك واقعيت هاي هژمون منتقدان ديدگاه
 ،1381اسديان، (»فارس وجود نخواهد داشت جاي كارآمد در خلي بدون ايران هيچ نظم امنيتي منطقه«كنند آمريكا اشاره كرده و بيان مي

10 .(  
رغم همراهي ايران با آمريكا در سرنگوني   بههاي آمريكا در منطقه   نتيجه سياست،گران از ديد اين گروه از تحليل

هاي   چيزي جز تضعيف ديدگاه،آميز از سوي آن طرفي رضايت رژيم طالبان و بعث در افغانستان و عراق و اتخاذ موضع بي
هاي اياالت متحده در منطقه خاورميانه و احساس خطر نبوده  اعتمادي به سياست گرا در داخل ايران و تقويت نگاه بي تعامل
گري در سياست آمريكا  هاي نافذ هژموني  سال گذشته باعث احياي نگاهچهاروضعيت جديد خاورميانه طي . است

طرح فوق گرچه متوجه عراق و وضعيت فعلي آن، . شده است ارائه 2» هميلتون-بيكر«گرديده كه اوج آن در گزارش 
هاي  هاي ژئوپوليتيكي آمريكا در خاورميانه و قدرت اما اساساً محدوديت. نماي آينده است هاي معارض و دور نيرو
كند كه آمريكا  گيري خود عنوان مي  گروه در نتيجه.دهد را مدنظر قرار مي) سوريهبا محوريت ايران و ( منطقهگذار تأثير

 زخمي به جاي گذاشته و 21000 كشته و 2900 بيش از ميليارد دالر در عراق هزينه كرده، 400 بيش ازبرغم اينكه تاكنون 
گيري   و نتيجه در تأمين امنيت عراق خواهد بود آمريكاناتواني  كه بيانگر  ميليارد دالر است8هزينه ماهيانه حضور در عراق 

  . » در عراق ناكارآمد است و بايد تغيير كند]آمريكا[ هاي جاري ما سياست «كند مي

                                                 
1. Axis of Evil 
2. Barker- Hamilton 
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هاي  تر شدن بحران عراق، احتمال تسري بحران به ساير مناطق خاورميانه، تشديد نگراني گزارش با اشاره به پيچيده

دهد و با نفي ايده افزايش اعزام نيرو  هاي آمريكا را مي همسايگان، رويگرداني مردم عراق از آمريكا و افزايش هزينه  امنيتي
 ,Hamilton(كند كه اگر تمام سربازان جهان را به عراق بياوريم قادر به تأمين امنيت نخواهند بود به عراق عنوان مي

2001:28 .(  
ايد در برگيرنده ايران و سوريه ب) المللي حامي عراق تشكيل گروه بين(استراتژي جديد «در رهنمود شماره پنج گزارش آمده است

 مصر و عربستان، اتحاديه اروپا، چهار عضو اتمي شوراي ، اعضاي برجسته منطقه خاورميانه چون تركيه اي، به عنوان دو قدرت منطقه
 اقتصادي  ژاپن و كره جنوبي باشد كه با تشريك مساعي مشكالت سياسي، امنيتي و،المللي چون آلمان هاي با نفوذ بين امنيت، كشور

گرايانه و   هميلتون حاكي از تمايل وي به تداوم رويكرد يكجانبه-اگرچه واكنش سرد بوش نسبت به گزارش بيكر .عراق را حل كنند
بار عراق او را مجبور به گفتگو با  ارائه شده براي عراق بود اما تداوم وضعيت اسف» راهبرد جديد«منازعه طلب آمريكا و در پيش گرفتن 

ها  بوش در راهبرد جديد خود در مورد عراق ضمن تأكيد بر افزايش نيرو.  گزارش كردهاي ه و تن دادن به برخي از پيشنهاد سوريايران و
). 47 ،1386يان، ...اعبد امير(است اسالمي ايران و سوريه اشاره كرده   هزار نيروي نظامي جديد به عراق به مهار جمهوري20و اعزام 

. هاي ژئوپوليتيكي آمريكا در منطقه دانست كه در نهايت خود را بر دولت آمريكا تحميل نمود ايد ناشي از محدوديتگفتگو با ايران را ب
 پيش از اين هم گام ديگري از سوي اياالت .كند  آمريكا تحميل مي گونه بر هاي منطقه خود را اين البته اين نخستين بار نيست كه واقعيت

.  راه به بار نياورد اي جز ناكامي در ميانه گرايانه بوش در خاورميانه برداشته شده بود كه نتيجه جانبه يكمتحده و در چارچوب استراتژي 
 خود در 2002 دسامبر 12 در سخنراني ، وزير خارجه اسبق آمريكا،اگرچه كالين پاول. 1اين طرح چيزي نبود جز طرح خاورميانه بزرگ

خواهد دركنار ملل خاورميانه بايستد تا آنان به  اورميانه به توجه زيادي نياز دارد و آمريكا مي مدعي شد كه اوضاع سياسي خ2بنياد هريتيج
سوي صلح و ساخت زندگي بهتر براي فرزندان خود حركت كنند و بر اين مبنا طرح خاورميانه بزرگ آمريكا را در سه بخش سياسي، 

اما خيلي زود آشكار گشت كه اين ). 40 ،1385آيتي، ( مطرح نمود»مريكااي آ طرح مشاركت خاورميانه«اقتصادي و اجتماعي با عنوان 
 براي روي  گرايي و تالش هاي اسالم  مقابله با رشد جريان طرح هدفي جز تضمين امنيت اسرائيل و آمريكا، تضمين تداوم جريان انرژي،

هاي عربي منطقه با اياالت متحده  مراهي كشورهاز اينرو، ). 25، 1385واعظي، (هاي سكوالر در منطقه ندارد كار آوردن رژيم
نيز نتوانست كمك مؤثري به موفقيت آن و تحقق اهداف مدنظر » 2020جهان عرب در سال «آمريكا در همايش 

  ).175  ،1384باقري، (بكند
امعه هاي منطقه، ساخت ج ترغيب به دموكراسي در كشور«نتيجه آنچه كه در طرح خاورميانه بزرگ از آن تحت عنوان 

 شدن فضا براي  چيزي جز بازتر، )WWW. Us info. State. gov(نام برده شده بود» هاي اقتصادي فرهيخته، توسعه فرصت
 در افغانستان مجاهدين افغان .ده بودند، نشدهايي كه تا آن زمان از صحنه تحوالت سياسي كشورشان كنار گذاشته ش گروه

در عراق ائتالف يكپارچه به قدرت رسيد و شيعيان با .  اسالمي دادندبه قدرت رسيدند و تشكيل مجلس قانونگذاري
 مشاركت اين گروه در ، در انتخابات پارلمان...ا حزبپيروزي در لبنان . تشكيل دولت اسالمي قدرت را در دست گرفتند

ي يها ر فلسطين موفقيت د.سختي را بر رژيم اسرائيل تحميل كردند روزه شكست 33 و نيز در نبرد دولت را به همراه داشت
اسالمگرايان شيعه به  و در نهايت اينكه باز شدن فضا باعث ورود پديد آمداز سوي حماس و جهاد اسالمي در انتخابات 

                                                 
1. Great Middle East Plan 
2. Heritage Foundation 
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 .WWW. Farsnews(المسلمين در مصر شد  اخوانهايي براي هاي شرقي عربستان و موفقيت هاي شهرداري در استان پست

Com .(  
  

  شهاي پژوه تحليل يافته
وسعت آن در خاورميانه بعد از .  خاورميانه قرار گرفته است درالعاده استراتژيك به لحاظ موقعيت، ايران در جايگاهي فوق

هاي جهان تسلط كامل دارد  بر يكي از مهمترين تنگه. هاي طوالني با مناطق محوري است داراي مرز. ست اهمتا عربستان بي
سطح تحصيالت و فرهنگي باال، همراه با . عي مناسبي را پديد آورده استگيري ارتفاعات آن، موقعيت دفا و جهت

ها   ملت سايراين ويژگي كه مرهون تعامل سازنده با. اي بخشيده است تاريخي غني و هويت ملي نيز به آن قدرتمندي ويژه
ده شنابع انرژي جهان باعث  درصد م13باشد در كنار داشتن نظامي دموكراتيك برخاسته از اراده ملت و برخورداري از  مي

  ). 62 ،1376اطاعت، (هاي اوليه ژئوپوليتيكي جايگاهي محوري يابد تا در تئوري
دو راهي « برخي و) 48  ،1373فولر، (»قبله يا مركز عالم«اين ژئوپوليتيك برجسته كه گراهام فولر از آن تحت عنوان 

» يبازي بزرگ «در ايران  درگير كردنو. م20 و 19 در قرن هاي بزرگ طلبي قدرت در روند گسترش ،دنكن  ياد مي »حساس
هاي   در نتيجه سياست خارجي ايران شاهد الگو.است  كرده نقش مؤثري ايفا،هاي جهاني بودند كه بازيگران آن قدرت
  . استها بوده  متفاوتي در طول اين سال

  : بندي كرد  توان به صورت زير دسته هاي رفتاري را مي اين الگو
  طرفي از مشروطه تا پهلوي؛ وي بيالگ -
 آميز دوران پهلوي؛ الگوي انطباق رضايت -

 الگوي اعتراضي در دوره تثبيت انقالب  و نظام؛ -

 الگوي مدارا با جهان در دوره تحول و گذار؛  -

 . زدايي تنشالگوي  -

طرفي   بيين الگو منظور از ا.قرار گرفت» طرفي بي «الگويالگوي سياست خارجي ايران در دوران پس از مشروطه، 
 1332 سالاين الگو تا .  بودايران ارضي تماميت تأمين امنيت و برايها  هاي بزرگ و استفاده از رقابت آن در رقابت قدرت

تنها سكاندار سياست خارجي به عنوان شاه بعد از كودتا و تثبيت موقعيت ). 23-26 ،1384زاده،  نقيب(تداوم يافتش .ـ ه
ا شدت يافتن جنگ سرد در اين دوره كه مقارن ب. آميز داد  جاي خود را به الگوي انطباق رضايتطرفي  الگوي بي،ايران

  ). 29 ،1375هوشنگ مهدوي، ( سياست خارجي ايران ذيل اتحاد و ائتالف با غرب شكل گرفت،قدرت بودميان دو ابر
آميز را كه از ديد  لگوي انطباق رضايت به پايان رسيد و جمهوري اسالمي ا1357اين رويكرد با انقالب اسالمي در سال 

به معناي نفي سلطه كه را  كنار گذاشت و الگوي نه شرقي و نه غربي شد،  ميمنجرطلبانه و به از دست رفتن استقالل ملي  آن تسليم
ايي ه جا كه رويكرد ارزشي و ايدئولوژيك انقالب كه نمود خود را در آرمان ازآن.  جايگزين آن ساختها است، ابرقدرت

هاي ظالم، استكبار ستيزي، صدور انقالب  القراي اسالمي، حمايت از مستضعفين و مظلومين، مبارزه با قدرت همچون تشكيل ام
ي المللي سازگار اسالمي و تالش براي بيداري ملل اسالمي در عرصه سياست خارجي نشان داد، با مقدورات ملي و محيط بين

ها با انقالب اسالمي  مخالفت اين كشور. قدرت جهاني را به همراه آورد  و هر دو ابر طقههاي من گيري ساير كشور  موضعنداشت،
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ها بر  گيرندگان جمهوري اسالمي را به اين نتيجه رساند كه همه آن هايي كه براي براندازي آن صورت گرفت تصميم و تالش

به نتيجه اين نوع نگاه . ت ملي و ديني استها و نظام سلطه يك ضرور ضد ايران هستند و لذا مقاومت و مخالفت با آن
دهه اول پس از پيروزي انقالب  ).255-256 ،1383يوسفي،  حاجي(براي سياست خارجي ايران گرديد اعتراضيگيري  جهت

اي براي كشور داشت و  شك حساسيت ويژه دوران تثبيت كه بي: اسالمي كشور ايران دو مسأله مهم را پيش روي خود داشت
الزامات اين دوره تسلط ادبيات الگوي . نزاع سرزميني بين دو كشور عراق و ايران رخ دادتر از  حميلي با ابعادي گستردهنيز جنگ ت

 .شد مطرح مير پايه كشو ي در سياست خارجي كشورمان بوده كه در بيانات رهبر انقالب و مسئوالن بلنداضاعتر

 زدايي مدارا با جهان و تنش خود را به  جايياعتراضه تدريج الگوي  با گذر از شرايط انقالبي و تثبيت نظام ب،در ادامه
هاي انتقادي و سازنده، مذاكره و مفاهمه زمينه  اين الگو توانست با طي كردن گفتگو. ها داد در روابط با ساير كشور

 الگوي مدارا .المللي تبديل كند ها را رفع كرده و ايران را به بازيگري فعال در عرصه بين سوءتفاهمات ميان ايران و ساير كشور
در اين دوره . زدايي مربوط به دوران رياست جمهوري آقايان هاشمي رفسنجاني و سيد محمد خاتمي بود با جهان و تنش

  . اي حركت شد رفع سوء تفاهمات و همگرايي منطقهگرچه مواضع اصولي ايران حفظ شد ليكن تاحدودي در جهت 
تعامل و « الگويبر طبق گيري   و جهتديپلماسي ،نمايد ضروري مي سياست خارجي چه كه اكنون در عرصه اما آن

 و متناسب با تحوالت و ديپلماسي ديناميكبخش و تعاملي در چارچوب   بايد سياست خارجي فعال، پويا، اثر.است »رقابت
ياست خارجي موفق بايد با المللي نظامي پويا و در حال تحول است و يك س چرا كه نظام بيناتخاذ شود وضعيت جديد 

هاي   در تمام حوزهكارآمدي بسط روش پژوهش حاضرتوصيه . شناخت اين تحوالت خود را با آن منطبق سازد
  .است چالش  به جايرقابت كردن جايگزينبراي عملكردي 

اي آن مورد ه گيري از فرصت ها در بهره اي است كه سهم هر يك از كشور چينش قدرت در منطقه خاورميانه به گونه
هاي درگير در   گيري از توان ژئوپوليتيكي خود قادر به ايفاي نقش تعاملي سازنده با قدرت ايران با بهره. غفلت قرار گرفته است

است كه با رويكرد  منافع ملي وري شايسته از ظرفيت مورد اشاره در تأمين نگاه انتقادي اين پژوهش به عدم بهره. منطقه است
  . يازمند تأمل و بازنگري استن كارآمد محوري

 حالتي  طلبانه، هاي سلطه سياست خارجي جمهوري اسالمي در مقاطعي در حالتي واكنشي نسبت به استراتژي
را در منطقه  هاي ژئوپوليتيكي خود گرايانه، امكانات و محدوديت به نحوي واقع لذا قادر نبوده وگرايانه و شعاري يافته  غيرواقع
هايي  ها و امكانات ديگران، به تالش  واقعيتتوجه بهدرك باعث شده كه سياست خارجي ايران بدون  اين عدم .بشناسد

هراس نيست بلكه  به هدف  منتهيدادن به نظم مطلوب در خاورميانه دست زند كه نه تنها  شكلبراي خارج از توان خود
  . شود باعث ميبه كشور نيز را هايي  كشورهاي همسايه و تحميل هزينه

كه است هايي  گرايانه از امكانات و محدوديت رسد كه سياست خارجي ايران در وهله اول نيازمند دركي واقع به نظر مي
ها و   قدرتنسبت به حضوراز سوي ديگر سياست خارجي ايران بايد . دهد  در اختيار قرار ميكشورموقعيت ژئوپوليتيكي 

  نيستند،اغماضمدت قابل  وجه در كوتاه  به هيچكه اقدامات خود ر زمينه دهايي  محدوديتو وجود بازيگران ديگر در منطقه 
مسئوالن . تنظيم و تدوين نمودهاي كشور  محدوديت مقدورات واهداف را متناسب با  همچنين بايد .باشد ادراك كافي داشته

   بازيگران فراملي، مسائل تكثيراي، بايد با درك وضعيت دگرگون شده منطقه، ظهور بازيگران فرامنطقهسياست خارجي ايران 



  
  ژئوپوليتيك نوين خاورميانه و سياست خارجي ايران                                                                                                                    65
  

. گرايي و تروريسم، اهداف خود را دنبال كند  بحران پايان ذخاير انرژي، خطر افراط محيطي،  زيست  آلودگي اي، هاي هسته سالح
در (هاي ديگران   منافع و خواستبهجز در حالتي از همكاري ممكن نخواهد بود و همكاري نيز مستلزم توجه » امنيت«زيرا تحقق 

اند و قابل  گرايانه ژئوپوليتيك نوين خاورميانه ارائه شده   هاي باال بر اساس منطق واقع تمامي توصيه. باشد مي) تناسب با قدرتشان
  .دنباش تسري به كليه كشورهاي دخيل در منطقه مي

 چنين .ن تعريف كندها و اهداف ديگرا استها به معناي آن نيست كه ايران سياست خود را ذيل سي البته اين توصيه
د پذيرش تواند مور وجه نمي  و هم به هيچي ندارد هم با واقعيات ايران به عنوان يك قدرت در منطقه سازگار اساسًادرخواستي،

و نيز قدرت و (هاي خود گرايانه از قدرت و محدوديت  آن است كه ايران با دركي واقعمنظور. ملت ايران قرار گيرد
هاي   و در اين ميان به طيفي از استراتژياستگيري نظم جديد خاورميانه  واهان مشاركت در شكلخ) هاي ديگران محدوديت
  . دست زندگرايانه گرايانه و رقابت همكاري

 تفاوتي عميق ولي باريك »منازعه گرايانه« با سياست خارجي  »گرايانه رقابت« بايد توجه داشت كه سياست خارجي 
 كسب قدرت بيشتر است كه لزوماً حالت بازي با حاصل جمع برايها  المللي رقابت قدرت ن واقعيت بازي در نظام بي.دارد

.  هم زدن اقدامات ديگران استرصفر را ندارد ولي سياست منازعه طلبانه، نفي كامل اهداف ديگري و تالش قاطع در جهت ب
رميانه، ضمن حفظ استقالل خود و گيري نظم جديد در خاو  براي سياست خارجي ايران، مشاركت فعاالنه در شكلپس

 الگوي متخذه از سوي سياست  سه اين رويكرد متمايز از. كسب منافع بيشتر استبرايبا ديگران ) در عين همكاري(رقابت 
ها، منافع خود را افزايش  طرفي در رقابت كرد با بي طرفي، گمان مي الگوي بي. خارجي ايران در دوران پس از مشروطه است

هاي بزرگ منافع خود را  آميز معتقد بود كه با قرار دادن سياست خود ذيل سياست قدرت  الگوي انطباق رضايت ؛ داددخواه
 برايهاي حاكم جهاني  ، وضعيت مطلوب را مقابله حتمي با قدرتي رساند و در نهايت الگوي اعتراضدبه حداكثر خواه

ه آموزد كه ب گرايانه برآمده از ژئوپوليتيك به ما مي درك واقع. نستدا مي )يا حتي جهان(تكوين يك نظم ايراني در منطقه
 از طرف ديگر، توانايي و اراده ملت ايران، .طرفي قرار بگيرد تواند در حالتي از بي واسطه جايگاه ايران، سياست خارجي ما نمي

 اجازه كشورهاي  دوديتداند و در نهايت مح هاي بزرگ را مطلوب نمي به هيچ وجه قرار گرفتن در ذيل سياست قدرت
ها و  وضعيت مطلوب آن است كه با شناخت واقعي از موقعيت، توانايي. دهد كه در پي تغيير عامل وضع موجود باشيم نمي

 را كشور و جايگاه  پرداخته تأمين منافع خودبراي »تعامل و رقابت« آميز به ، به صورتي فعال و غيرمعارضه خودهاي محدوديت
  .ارتقاء دهيم
گرايانه  گرفتن رويكرد تعامل  در پيشبرايهاي قدرتمندي در نظام جمهوري اسالمي  قت آن است كه ارادهحقي

در . ها را نداده است هاي بزرگ دخيل در منطقه، اجازه بروز و ظهور به آن طلبانه قدرت وجود دارد ولي رويكرد تهاجم
سياست خارجي مطلوب اختصاص يافته كه برآمده از فصلي جديد به »  ساله نظام جمهوري اسالمي20انداز  چشم«سند 

انداز توسعه كشور براي دستيابي ايران به جايگاه اول   سند چشم.نگاهي عاقالنه و با مدنظر قرار دادن واقعيات بوده است
يا و تعامل سازنده مبتني بر اتخاذ سياستي فعال، پودكترين . كند  را توصيه مي»تعامل سازنده«منطقه، سياست خارجي 

  .نمايد  را در سياست خارجي ايران برجسته مي» كارآمد محوري«بخش است كه  اثر
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 شكل »تعامل و رقابت«را سياست خارجي مبتني بر  كارآمد محوريين ترتيب نقطه ثقل و مركزي پارادايم اه ب

در اينجا . يابد ا ميدر سياست خارجي معن» تعامل سازنده«در اين چارچوب و فضاي گفتماني است كه ايده . خواهد داد
 تحقق اهداف در خدمت كارآمد ساختن نظام برايمنظور آن است كه سياست خارجي و نحوه سياستگذاري در آن بايد 
و ) مدت ضمن در نظر داشتن اهداف بلند(هاي خود خود باشد و در اين راستا با تحليلي معقوالنه از امكانات و محدوديت

زيرا تأكيد بر اين  جمهوري اسالمي ايران نيازي به نزاع با ديگران ندارد. زعه پرهيز كندتوجه به رقابت با ديگران از منا
هاي جهان كه از  ها و تعامل سازنده با دولت احترام به حقوق همه ملت. آورد مي تحمل »قدرت«ه ضروري است كه لجم

هاي  كننده فرصت سالمت آميز توليدتواند به عنوان رهيافت روابط م  مي،هاي ساختاري جمهوري اسالمي است قابليت
اين است كه بر آينده ايران گذار   اثريكن از نكات مهمل. المللي باشد آفريني ايران در صحنه بين جديدي براي نقش

  .مدت از جمهوري اسالمي ايران به اجماع برسند ملي در كشور درباره تعريفي بلندهاي سياسي و نخبگان  مجموعه جريان
  

   پيشنهادوگيري  نتيجه
دهي به نظم   شكلبرايها  ها و تالش هر يك از قدرت وضعيت خاورميانه، حاوي گذار و تحول در سلسله مراتب قدرت

از سوي ديگر درك نوين ژئوپوليتيك عالوه بر ارائه تحليل فوق، معتقد است خاورميانه در وضعيت جديد . باشد جديد مي
ارائه دهنده   ژئوپوليتيك مدرن ف رويكرد سنتي،برخال. باشد  امنيت ميدچار مسائل و مشكالتي است كه محور اصلي آن

 كه در كنار رقابت طبيعي بازيگران براي احراز جايگاهي باالتر در نظم سلسله مراتبي جديد، مسائل استاين بصيرت 
 همكاري و مشاركت در ها را از حالت منازعه خارج و به حالت دهد كه بازي آن ها را به يكديگر پيوند مي شماري آن بي

مطابق با اين درك، توصيه ژئوپوليتيك نوين به سياست خارجي . آورد مي دهي به يك نظم باثبات در عين رقابت در  شكل
 كه منافع و امنيت انات در پيگيري منافع خود آگاه باشندها و امك كشورهاي دخيل آن است كه ضمن درك محدوديت

  .تر يافته است  امنيت در دوران جديد خاورميانه، صورتي پيچيدهمين نخواهد شد زيرالتي از همكاري تأها جز در حا آن
كننده وضعيتي است كه سياست خارجي كشورهاي درگير در منطقه، در   بيان1990مجموعه تحوالت پس از دهه 

نظم جديد پس از جنگ  پيگيري اهداف خود در تكوين براياي  العاده ها داراي  قدرت فوق جهتي حركت كرده كه گويا آن
گرايانه از سوي بازيگران اصلي در خاورميانه  گرايانه، اساس سياست خارجي منازعه لذا درك غير واقع. فارس هستند اول خليج
گيري سياسي آمريكا قرار دارد كه بر اساس منطق منازعه، خود را  براي  در رأس اين نوع درك و سياست خارجي،. شده است

 سازماندهي به يك نظم جديد آمريكايي برايكه داراي توانايي برتر  متحده با تصور اين اياالت. كند عريف ميدر مقابل ايران ت
گيري مستقيم دارد؛ در  عليه جمهوري اسالمي جهتگرايانه روي آورده است كه  انبهج هاي يك در منطقه است به استراتژي

از سوي ديگر سياست . گرايانه را باطل كرده است ن تصور غيرواقعحالي كه تحوالت پس از حمله به عراق در خاورميانه، اي
 اين . اعتراضي يافته استالگويها،  خارجي ايران در معناي پس از پيروزي انقالب اسالمي، ناشي از تجربه دوران سلطه قدرت

گرايي در   در برخي موارد از واقع شد،گرايانه اياالت متحده روبرو  هاي منازعه ها و استراتژي  وقتي با انواع توطئهيحالت اعتراض
طلبانه آمريكا  هاي منازعه در اين درك سعي شده در واكنش به استراتژي. هاي خود باز مانده است ها و محدوديت تحليل توانايي

 .دبراي منطقه تعريف شو و نظمي ايراني مخالفت  هر نوع نظم آمريكاييبا، )كند كه نظم جديد را بدون ايران تعريف مي(
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گرايانه از امكانات و   است كه اين درك و استراتژي از سوي سياست خارجي ايران مطابق با تحليل واقعين پژوهش آناستنباط ا
  .ها در موقعيت ژئوپوليتيك جديد، به دور از واقعيت بوده و قابليت تحقق ندارد محدوديت

 ثبات در منطقه و كسب منافع ايجاد براي رقابتتعامل و در چارچوب   برد-برد مقاله بازي اينرويكرد پيشنهادي 
هاي  همچنين در سير بررسي الگو. باشد گيري نظم جديد خاورميانه مي اقتصادي است كه مستلزم مشاركت فعاالنه در شكل

ي طرف الگوي بي) زدايي آميز، الگوي اعتراضي، الگوي مدارا با جهان و تنش طرفي، انطباق رضايت بي(سياست خارجي ايران
آميز به دليل ناديده گرفتن اصل استقالل ملي، الگوي  به دليل عدم انطباق با ژئوپوليتيك ايران، الگوي انطباق رضايت

ند و آنچه كه به عنوان جايگزين و مكمل الگوي راعتراضي به خاطر مربوط بودن به دوره تثبيت انقالب مورد انتقاد قرار دا
 و متناسب با ديپلماسي ديناميكباشد كه مبتني بر   ميتعامل و رقابت الگوي ،شود يزدايي پيشنهاد م  و تنشنمدارا با جها

اي و  اين رويكرد در مقياس منطقه. گيرد محوري نشأت مي  از پارادايم فرصتتعامل و رقابت .المللي است  تحوالت نظام بين
در سياست خارجي ايران مربوط به تعارض . سازي شايسته در سياست خارجي ايران منجر خواهد شد جهاني به ظرفيت

شود  بنابراين آنچه كه پيشنهاد مي. شود گذرد و به هيچ وجه توصيه نمي هاي زيادي از آن مي دوران تثبيت است كه سال
  .  برخوردار استنتيجه سياست خارجي كارآمد بوده و از ظرفيت مناسبي در كشوراي است كه  رقابت در مقياس منطقه

ها و  هاي ژئوپوليتيكي ايران و توجه به حضور قدرت ك واقعي و غيرشعاري امكانات و محدوديت اين الگو ضمن در
توجه به ديپلماسي ديناميك، وضعيت دگرگون شده منطقه، . دكن ها را تنظيم مي  با ساير كشوربازيگران ديگر در منطقه، روابط خود

گرايي قومي و مذهبي،  پايان ذخاير انرژي، خطر تروريسم، افراطمحيطي، بحران  اي، آلودگي زيست هاي هسته مسائل تكثير سالح
  .باشد هاي اين الگو مي ها، بخشي از ويژگي ها و تهديد افكار عمومي، فرصت

باشد متأسفانه   ساله نظام جمهوري اسالمي مي20 انداز   چشم سنداين سياست كه منطبق با تعامل سازنده ذكر شده در
هاي احتمالي نيازمند در پيش  ده و راهي است كه جمهوري اسالمي براي برون رفت از بحرانتاكنون مورد غفلت واقع ش

  .گرفتن آن است
  

  منابع 
، ترجمه الدن مختاري، فصلنامه »تعهد ويژه در خاور نزديك: بوش) دكترين(رهنامه«، 1383آستين، كنت و شاتن، ويليام،  -

  .33-15 صص ،1خاورميانه، سال يازدهم، شماره
، اول ال، همشهري ديپلماتيك، س»خاورميانه جديد به جاي خاورميانه بزرگ، تغيير يا تداوم رويكرد؟«، 1385آيتي، عليرضا،  -
 . صص ،6 مارهش

نيا و هاشم نصيري، تهران،  رضا حافظ ، انديشه هاي ژئوپوليتيك در قرن بيستم، ترجمه محمد1380اتوتايل، ژئارويد و ديگران،  -
 .المللي دفتر مطالعات سياسي و بين

 .، سياست امنيتي آمريكا در خليج فارس، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي1381ان، امير، اسدي -

 .، ژئوپوليتيك و سياست خارجي ايران، تهران، نشر سفير1376اطاعت، جواد،  -

  .53-37 صص،3 شماره ، سال دوازدهم،»اي امنيتي شده، فصلنامه خاورميانه خاورميانه منطقه«، 1384افتخاري، اصغر،  -
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ال  همشهري ديپلماتيك، س ،»هاي امنيتي و راهبرد آمريكا در عراق ناكامي بوش، ارزيابي طرح«، 1386يان، حسين، ...ااميرعبد -

 .54-37 صص،13 مارهش  ،دوم

  .پور، تهران، ابرار معاصر تهران لي، تنها ابرقدرت، چاپ دوم، ترجمه عظيم فض1383  جان، ايكنبري، جي -

 مجموعه  ،»فارس راتژي جديد امنيت ملي آمريكا بر امنيت كشورهاي حوزه خليجتأثير است«، 1384آبادي، علي،  باقري دولت -
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