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و آنهاچالشقدرت منطقه اي ايران ي خارجي پيش روي

∗ عليرضا سميعي اصفهاني

 علوم سياسي دانشگاه ياسوج گروهاستاديار

 علي اميربيك
و تحقيقات تهراندانش روابط بين الملل دانش آموخته كارشناسي ارشد  گاه آزاد واحد علوم

)24/9/88: تاريخ تصويب–28/5/88:تاريخ دريافت(

: چكيده

هااگر چه دور از دسترس نيست؛ اما با دستيابي ايران به جايگاه نخست منطقه و چالش

در اين راستا در عرصه خارجي، تقابل بخشي از سياست. روبروستيي بسيارمحدوديت ها

و آرمانگراي آن، با برخي هنجارهاي  خارجي جمهوري اسالمي ايران به جهت خاستگاه اعتقادي

و عدم سرسپردگي در برابر رايج در  هانظام بين الملل، وجود روحيه ضدامپرياليستي ي قدرت

و وجود مشكالتي در روابط با هاخارجي از يك سو ي منطقه اي به جهت رقابت بر سر قدرت

هاتوزيع قدرت در منطقه از سوي ديگر، هاو چالش يي براي تبديل ايران به قدرت محدوديت

و شناسايي دقيق. ده استنخست منطقه اي ايجاد كر از اين رو، هدف اصلي نوشتار حاضر بررسي

هااين  اين.و ارائه راهكارهايي جهت تقويت زمينه هاي ارتقا قدرت منطقه اي ايران استچالش

و تحليل  ـ توصيفي به بررسي هاپژوهش به روش تحليلي ي خارجي پيشاروي ايران چالش

و موثر باشدنتايج اين پژوهش. مي پردازد .مي تواند در عرصه سياستگذاري خارجي مفيد

::واژگان كليديواژگان كليدي

ب هان الملل، قدرت منطقه اي،يساختار نظام و غـرب قدرت ي فـرا منطقـه اي، چـالش ايـران

و اروپا( و)آمريكا ها، چالش ايران ي منطقهقدرت

  Email:alireza.samiee.esf@gmail.com 074112221502: فاكس: نويسنده مسئول*
:زير در همين مجله منتشر شده استلهز اين نويسنده تاكنون مقاا

، فـصلنامه سياسـت،» جامعـه در ايـران عـصر قاجـار-دولت ضعيف؛ تبيين جامعه شناختي مناسبات دولـت جامعه قدرتمند،«

.1387 پاييز،7شماره



 1390زمستان،4شمارة،41 دوره، فصلنامه سياست 98

 مقدمه.1
؛عيت ذاتي اين كشور استكي از اهداف اساسي جمهوري اسالمي ايران كه ناشي از موقي

به جايگاه برتر درمنطقه دستيابي از. هاي مختلف استعرصه اي يكي به وضوح كه  اين هدف

ميي با اهميت مطرح شده در سند چشمهاشاخص  شود انداز بيست ساله كشور محسوب

ميبه آطور جدي از سوي جمهوري اسالمي ايران پيگيري و به عنوان اولويت نخست ن شود

به همراه وجود برخي عناصربراين حالبا. تعيين شده است غم وجود اين خواست ملي

كههامحدوديتوهاچالشدروني قدرت در كشور،  به همان اندازه وجود دارد ي بسيار نيز

ميهايي روبهابي به اين منزلت را با دشوارييدست بدين ترتيب، هدف اصلي اين. سازدرو

به اين پژوهش، كه پاسخ ها پرسش كليدي است به منزلت برتري بيرونيچالش  كه در دستيابي

ميمنطقه به نظر اي براي جمهوري اسالمي ايران ايجاد محدوديت كنند، كدامند؟ در اين راستا

درراهاچالشاينمي رسد از بتوان :سه دسته زير مورد بررسي قرار داد كه عبارتند

؛ر نظام بين المللي براي ايراني ساختاهامحدوديتوهاچالشـ1

و( اي براي ايرانمنطقهي فراهاقدرتيهامحدوديتوهاچالشـ2  مطالعه موردي آمريكا

؛)اروپا

.اي براي ايراني منطقههاقدرتيهامحدوديتوهاچالشـ3

هادر ادامه پس از به تشريح هر يك از بحث هاي نظري مرتبط با اين نوشتار ي نام چالش

. در باال خواهيم پرداختبرده

 مباني نظري.2
 تعريف مفاهيم.1-2

و جهان پژوهشگران سياسي:)POWER( قدرت-الف به ايدئولوژي  بيني خود،بسته

به دست دادهتعريف يبراي نمونه، رابرت دال، قدرت را رابطه. اندهاي گوناگون از قدرت

كه در آن، بازيگري ديگر به عملي وا مي دارد كه در غيرميان بازيگراني مي داند  بازيگران را

جي.)89،1380عالم،(»دادنداين صورت آن عمل را انجام نمي  از ديدگاه نيز مورگنتا. هانس

ميگرايي قدرت را اينواقع به وجود كنترل«:كندگونه تعريف منظور از قدرت سياسي اشاره

و ميان  و عامه مردم استدر روابط متقابل دارندگان اقتدار عمومي  مورگنتا،(»اقتدار عمومي

را.جي.كي.)47،1379 توانايي كلي«هالستي نيز با در نظر داشتن مفهومي سياسي از قدرت، آن

مي»هادولتدولت براي كنترل رفتار ديگر  و فالتزگراف،( كندتعريف  در اين)147-8، 1372دوئرتي

به عنوان نمونه ميبه مقصود مقاله نزديكپژوهش تعريف هالستي از قدرت .باشدتر
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 در سند چشم انداز منظور از منطقه را آسياي جنوب غربي شامل:)Region( منطقه-ب

و كشورهاي همسايه ذكر كرده است اين منطقه با انضمام. قفقاز، خاورميانه، آسياي مركزي

ا و پنج واحد سياسي مستقل و در اينراز اين.ستجمهوري اسالمي ايران شامل بيست

به مقايسه پنج قدرت ديگر منطقه، يعني تركيه، پژوهش به جهت كثرت تعداد كشورها، تنها

به عنوان رقباي مطرح در  و پاكستان با جمهوري اسالمي ايران اسرائيل، عربستان سعودي، مصر

.)314-5، 1385 ايزدي،( سطح منطقه اشاره خواهد شد

كه پس از پايان رت منطقهقد):Regional Power(اي قدرت منطقه-ج اي، مفهومي است

هادر نظام سلسله مراتب جهاني،. نظام دو قطبي مطرح شد اي بازيگراني هستندي منطقهقدرت

و كاركردشان حائز اكه جايگاه ايي منطقههاقدرتموضوع سلسه مراتب.ستاهميت فراوان

و ويور دستمايه كار پژوهشي ارزشمند قرار آنها در اين بحث كه در قالب.ندادادهرا بوزان

و ابريهاقدرتدند، بينكراي مطرح مجموعه امنيتي منطقهينظريه ها بزرگ كه در سطح قدرت

و جهاني عمل مي و در اين عرصه اثرگذاري دارند كه نفوذ آنهاي منطقههاقدرتكنند اي

ز ق اما در سطح جهاني مورد؛اد باشديممكن است در منطقه خود گيرند، تمايز رار نميتوجه

هااز نظر آنها،.شوندقائل مي و سختي منطقهقدرت افزاري اي ممكن است داراي منابع مادي

و موقعيتي ريشههاسنت نباشند، اما به لحاظ اصالت تاريخي، قدرت چندان مناسب دار

.)586-605، 1384به نقل از نصري،( وضعيت مساعدي داشته باشندهاقدرتجغرافيايي، اين 

ايي قدرت منطقههاشاخص.2-2
به يك قدرت منطقهيي كه يك كشور نياز داردهاشاخصدر ارتباط با اي تا با اتكا به آنها

و انديشمندان گوناگون در مورد آن نظريه تبديل شود،  يي را بيانهاشاخصپردازي كرده

ا. اندكرده ميابرتدر اين هاكه توان به دانيل فلمس اشاره كردط ميشاخص :شماردي زير را بر

به(المللي بدون ادعاي داشتن نفوذ اي، برخورداري از نفوذ بينبراي قدرت منطقه: ادعاـ1

و)سازيمعني قاعده .ديگران غير واقعي خواهد بود براي آن كشور

و: پتانسيلـ2 وتصور قدرت افكني بين مادي، بدون منابع سازماني  دشوارايحتي منطقه المللي

.است

و آيا قدرت منطقه: اقداماتـ3 هايي را در موردهافعاليتاي اقدامات ي تابع خود انجام دولت

 داده است؟
و ادعاهاي قدرتهادولتاين مسئله قابل پرسشي است كه آيا ديگر: پذيرشـ4  اقدامات

 اند؟ يا خير؟اي را پذيرفتهمنطقه
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و: نفوذـ5 وا چگونگي اعمال قدرت اي، موضوعي است كه قعي از سوي قدرت منطقهنفوذ

.(Flemes, 2007, 10) مورد قضاوت قرار گيردتواندمي

 روش پژوهش.2ـ3
به موضوع اين نوشتار ـ تحليلياز حاضر، پژوهشبا عنايت بهره خواهد روش توصيفي

به صورت كتابخانهشيوه. برد ا اسنادي-اي گردآوري اطالعات نيز بيشتر و در هم بوده نجام آن

وو مقالههاكتاباز  و تحليل. گرفته شده استبهره انگليسي هاي فارسي روش تجزيه

به واكاوي اطالعات به متغيرهاي ارائه شده كه در اين پژوهش با توجه نيز به اين صورت است

و در چارچوب ديدگاه واقع و عملكرد ايران در منطقه پرداخته به تحليل موانع  گرايي

در منطقهي پيش روي ايران در راستاي ايفاي نقش قدرتهاشچال و عملكرد آن گيريشكلاي

شدهاچالشاين  . پرداخته خواهد

 ماهيت سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران.3
گيري سياست خارجي ايران با ابعاد جديد هويت پس از پيروزي انقالب اسالمي، جهت

ب. يافت شكلگرايش جمهوري اسالمي ايران به همين دليل. جديد از عدم تعهد بودير ايجاد

دوره در اين. موثر براي تغيير در الگوي سياست خارجي ايران برداشتيشوراي انقالب گام

و بر اساسهابنيانهر آن چه در سياست خارجي ايران شكل گرفت، داراي  ي ايدئولوژيك بود

و رفتار سياستگذ ياآن ايستارهاي ذهني الزم در نگرش -1371،80اسدي،(فتاران خارجي تجلي

و حت اين شرايط،ت.)78 ش با عمدهاانقالبي جمهوري اسالمي به دليل ماهيت ايدئولوژيك

و بين المللي و مخالفت سر روندهاي جاري منطقه اي ، 1381حاجي يوسفي،( گذاشتناسازگاري

به چارچوب پان اسالمي بودند،.)68 كه معتقد ها انقالبيون ايران ي عربي را نامشروع دولت

و ضداسالمي و به ملي گرايي سكوالر قلمداد كرده، نابودي دولت اسراييل را خواستار شده

و تاسيس. كشورهايي چون تركيه به شدت اعتراض كردند يهادولتوحدت امت اسالمي

و. اسالمي تبديل به نيروي محركه اصلي سياست خارجي ايران شد  در اين راستا، منافع

به شمار سياست ها و گسترش مرزهاي اسالمي و اسراييل اصلي ترين موانع تقويت ي آمريكا

و دوستان منطقه اي آن و اياالت متحده و اسراييل–رفت ضد– هم چون تركيه  نيز ذاتاً

 اتخاذ اين شيوه عمل در سياست،نهايتدر.)1384،7شكوهي آذر،( اسالمي در نظر گرفته شدند

و و خارجي ايران ها تداوم آن با فراز به عبارتييي تا دوره كنوني، نشيب و يا  هزينه ها

به صورت اين نوشتار است كه در در پي داشتهيي براي كشور در عرصه خارجيهاچالش

به برخي از مهم ترين آنها اشاره خواهد شد .گذرا
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هاوهاچالش.4  الملل براي ايراني ساختار نظام بينمحدوديت
كه الملل ماهيت نظام بيناين گرايير واقعاز منظ الگوهاي رفتاري خاص را در است

به در مورد ايران، اين اما.كندچارچوب سياست خارجي ترغيب مي رويكرد تجديد نظرطلبانه

كه سياست خارجي هاتقريبا در تمام بود و سال ي پس از پيروزي انقالب اسالمي، با فراز

چهانشيب و تغيير در نظام بين الملل بوده استيي در صدد ايجاد  ساختار نظام،در مقابل. الش

هاالملل نيز از طريق بين و نظم هاي حاكم بر آن با جديت بسيار، موانع ي فراوان در چالش

را داده؛ مقابل كشور قرار و آمال خود از به طوري كه عمال ايران جمله در رسيدن به مقاصد

كرن به قدرت نخست منطتبديل شد -89، 1385حسيني اسفيدواجاني،( ده استقه با دشواري روبرو

م.)78 و غير مادي نظام بين الملل  توان مورد بررسي قراري اين موانع را در دو بعد موانع مادي

. داد

است) كشورها( قدرت در بين كارگزاران الملل با محوريت توزيعروند مادي نظام بين نخست،

آ ميكه به صورت آرايش خاص رو از اينو محدوديت زاست؛يابدنها يا قطبيت نظام تجلي

هابخشي از  و منطقهي رفتاري ايران در عرصه بينمحدوديت اي از چگونگي توزيع المللي

مي در سطح بينهاتوانمندي الملل مانند دوم، روندهاي غيرمادي نظام بين.گيردالمللي نشات

نظاصول،  و هنجارهاي حاكم بر جم بينقواعد ايران محدوديت رفتاري.ا.الملل كه به چند صورت براي

و تعيين نوعآفريند؛مي ي سياسي مشروعهامنظاسياسي، خاص از هويتي نخست، از طريق تعريف

و از يكديگر متمايز مي دهنده چون جمهوري تشكيل دوم، از واحدهاي. سازدو نامشروع را آفريده

المللي است،و مقبوليت بين رد خارجي خود از آنچه داراي مشروعيترود در راهباسالمي انتظار مي

به هم مرتبط از اصول،اي المللي نمايانگر مجموعههاي بينسوم، رژيم. در رفتار خود پيروي كند

و هنجارها نيز محدوديت آفرين اينها براساس توزيع خاص قدرت يا اجماع.ند هستقواعد

و منط ميقههنجاري در سطح جهاني  كننده روندهاي چهارم، نقش تعيين. گيرنداي شكل

ميبين كه منابع مادي قدرت در بستر آن معنا از؛يابداالذهاني كه برداشت كشورها  چنان

و ، عامل تعيين كننده رفتار آنها)مثالً قدرت تهديدكنندگي( نيات جمهوري اسالمي توانايي

ا) سازيموازنه( ن(ستدر قبال آن .)38، 1385يا، خجسته

ها.5 هاي چالش  اي براي ايراني فرامنطقهقدرت
ها.5ـ1 ي اياالت متحده آمريكا عليه جمهوري اسالمي ايران چالش

و متعادل،نيروي سومنقش آمريكا در نظر ايرانيان براي مدت نزديك به يك قرن، يكننده مستقل

و روسيهيان، يعني بريتانايرامور گر ديگر در دو قدرت مداخلهرا در مقابل مي كردا هر. ايفا

و سرنگوني دولت ملي 1332 مرداد سال28گيري كودتاي چند نقش مستقيم آمريكا در شكل
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و مردم عادي ايران از نقش مصدق، نقطه آغاز تغيير برداشت محافل روشنفكري، سياسي

و تغيير آن از يك واسطه درستكار به يك قدرت مداخله ميگرتلآمريكا يپيروز اما؛شودقي

در انقالب اسالمي نقطه آغاز و تنازع جدي  به حساب آمريكا روابط ايران

به. (Barzegar,2000, 156-7)آيدمي در همين راستا، از زمان بروز انقالب اسالمي، دولت آمريكا

اهاي مختلف سعي كردهشيوه ي ين كشور در صحنهاست با تهديد ايران از نقش آفريني

و جهاني جلوگيري كنندمنطقه شددر. اي به برخي از آنها اشاره خواهد .زير

به تالش براي مهار ايران در قالب استراتژي مهاربراي نخستين مورد مي  توان

)Containment Strategy(كه. اشاره كرد بنا بر اعتقاد بسياري از صاحب نظران، نظم نوين جهاني

به دنبال آن برآمد، بر دو آمريكا  پس از موفقيت در بيرون راندن نيروهاي عراقي از خاك كويت

و همكاري با دوستان اين  و ائتالف و مهار دشمنان اياالت متحده از يك سو پايه تشخيص

ا.)619، 1383حاجي يوسفي،( استوار بود كشور از سوي ديگر، درابرتاين سياست در ط با ايران هم

و هم در دهه كنوني90 در دهههاكراتدمودوران و عراق و در چارچوب مهار دو جانبه ايران

شدلهيوسب سه راهبرداين. جمهوري خواهان به صورت مهار همه جانبه پيگيري  هم اكنون در

محور در حال پيگيري است؛ در محور نخست در مقطع كنوني آمريكا در تالش است تا

و همچنينك با كشورهاي شوراي همكاري را بيشتر تقويت ترتيبات امنيتي دو جانبه خود ند

اهاتوانايي ويي نظامي در افزايش حضوربان كشورها را افزايش دهد و نظامي خود  عراق

را چه بيشتر افغانستان هر و رضاپور،معين( در محاصره امنيتي قرار دهد ايران .)355-6همان، الديني

ك به عنوان دشمنان ديرينه شورهاي ميانهتالش آمريكا براي نزديك ساختن رو عربي به اسرائيل

اين. ديگر از استراتژي آمريكا براي مهار ايران در شرايط جديد استيهمديگر، محور

و اسرائيل در تابستان سال سياست از زمان جنگ حزب يهانگرانيو احساس2006اهللا لبنان

و ازي ميانههادولت همزمان اسرائيل درقدرت حزب رو عربي و نتيجه استفاده مقامات اهللا

شد واشنگتن از آ از اين رو،.)203، 1387اسدي،( اين فضا آغاز پي دولت مريكا در حال حاضر در

و و گسترش و كشورهاي عربي در جهت مهار ايران كه اسرائيل تقويت اين ايده است

و نفوذ منطقه محور سوم مهار. رك هستنداي آن داراي منافع مشتجلوگيري از توسعه نقش

ـ اقتصادي عليه ايران در و بين ابعاد ايران در شرايط جديد تشديد فشارهاي سياسي المللي

به دليل تدا امنيتي منطقهيطرح ايران به عنوان تهديد. اي استمنطقه هاي وم برنامهاي جهاني

ازسااي خود، وارد هسته و فعاليت ختن اتهام حمايت هتروريسم ويي چون حزباگروه اهللا

به اين  و انتقال تسليحات حماس در سطح منطقه، اتهام حمايت از شبه نظاميان شيعي در عراق

و قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست  هاكشور ازگروه وهاجمله زمينهي تروريستي
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تشديد بسترهايي است كه آمريكا سعي دارد با استفاده از آنها فشارهاي مختلف بر ايران را

.). (Nasr and Takeyh,2008,35كند

كه در يهاتحريمكنار استراتژي مهار جاي توجه بسياري دارد، بحث اما چالش ديگر

از دهههاتحريملت ايران به همراه داشته است؛ رونددواقتصادي است كه بيشترين فشار را بر

و با قانون مجازات1990 هايي مجازات.به خود گرفتترجديشكل) داماتو( ليبيهاي ايران

در بيني شده بودپيش قانون داماتوكه در يقراردادها شامل عدم صالحيت براي شركت

رد متحده،اي حكومت اياالت مزايده به اياالت متحده، هاي صادراتي اياالت پروانه منع واردات

ومتحده، منع كمك از هاييمنع وام واردات اياالت متحده، هاي بانك صادرات  ميليون دالر10بيش

ازهردر و سال منع معامله براساس اعتبارات حكومت اياالت نهادهاي اعتباري اياالت متحده

مي.)1384،397نوازني،( متحده بود به تحريم بانكاز جمله موارد ديگر تحريم اقتصادي هاي توان

از.ي اخير اشاره كردهاسالايراني در  هاي خود براي كمك بانكاز ديد دولت آمريكا ايران

.)gov.america.www://http(كندمالي به تروريسم استفاده مي

كه فشار ي اخير بر دولت ايران وارد شده بحثهاسالاز طريق آن در بسيار چالش ديگر

و نظامي ايرانبرنامه هسته« ه. است» اي  جديياي ايران تهديدستهاز ديدگاه آمريكا، برنامه

و امنيت بين چه از طريق فشارهاي براي صلح و لذا تمامي تالش خود را  المللي است

ميوالمللي بين آميزي صلح برنامهيايران را از پيگيرتا دهدچه از طريق تهديدات نظامي انجام

ب.)154، 1385 برزگر،( اي خود منصرف كندهسته و متحدانش اين نظرند كه دستيابي ايرانرآمريكا

راچندينايبه توان هسته اي اول آن كه باعث گسترش توان هسته:پي دارددر چالش جدي

و كشورهاي همسايه ايران نظيردر خاورميانه مي سوريه، مصر،،يعربستان سعود عراق، شود

و و حتي الجزاير تركيه، اسراييل دوم.خواهند بود خودامنيتي به دنبال ترميم موقعيت دفاعي

درآنكه افزايش موقعيت منطقه خاورميانه، باعث افزايش چشمگير قيمت نفت خواهد اي ايران

به واسطه بومي كردن توان هسته. شد وكاهش وابستگي داخلي به انرژي فسيلي از اي استفاده

درموقعيت هسته ازلهيوسبايي منطقههازنيچانه اي يكي به عنوان ترين كشورهايممه ايران

و ج دارنده نفت و گاز به افزايش آمريكا و آسياي دور به نفت هان در كنار وابستگي رو اروپا

و به سوم آنكه با توجه. جهاني نگران كننده خواهد بود خليج فارس براي اقتصاد خاورميانه

به توان هستهي ايدئولوژيك ايران،هاسياست پروري هراسبه ابزاري براي افزايشايدستيابي

و در  ,Sokolski and Clawson)شد آن تبديل خواهددر كاهش آزادي عمل آمريكا خاورميانه

و.(1-2 ,2005 كه ايران هسته اي تهديدي براي اسرائيل به حساب مي آيد و در نهايت اين

.)Pollack and Takeyeh, 2005, 24-25( زندتعدل قدرت را در منطقه برهم مي
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باز اين ميرو سه رسد دولت آمريكا براي برخورد با مسألة تهديد هستهه نظر اي ايران

به صورت عناصري مستقل يا تركيبي از آنها، در مقابل خود داشته باشد :گزينه را

ـ راه حل ديپلماتيك : الف

از نتواند صورتي كه آمريكادر: بازي با ثبات جمهوري اسالمي ايرانـب مسألة ايران را

ت مي وسل به ديپلماسي حل كند،طريق تر در اوضاع داخلي تواند دخالت صريحگزينه ديگر

به بي وايران به منظور دامن زدن و حاكميت ملي به چالش كشيدن تماميت ارضي  ثباتي داخلي،

.به قبول شرايط آمريكا باشد ساختن اين كشور نتيجه منفعل كردن آن به جهت وادار در

ـ برخورد نظامي قها كاربردينه توسل به زور گزي:پ دررقوه در گسترده نيزاي سطح محدود يه

.)520،527، 1384حسيني( داردها قرار چارچوب نظرية حملة پيش دستانه در دستور كار آمريكايي

و آمريكا، ادعاي اياالت متحده در باب حمايت مورد ديگر چالش برانگيز در روابط ايران

ازحم. ايران از تروريسم است هاايت و جنبش و حقوق فلسطينان حزبي اسالمي حماس اهللا

 بيانيهباره، دولت اياالت متحده همه ساله با آوردن نام ايران در ايندر.مركز اين استدالل است

مي شودله وزارت امور خارجه اين كشوريضدتروريسم خود كه بوس و منتشر به محكوم كردن

ميتالش براي انزواي ايران به عنوان  كند دولت حامي تروريسم اقدام

(http://www.america.gov).

هااز ديگركيي و آمريكا بحث ادعاي اخالل در فرايند صلح چالش ي اصلي ميان ايران

و بي به اعتقاد.سازي منطقه براي حضور نيروهاي آمريكايي استثبات خاورميانه از سوي ايران

ب ا ساير كشورهاي متمردمانند سوريه،كره شمالي،كوبا،برمه،زيمبابوه دولتمردان امريكايي ايران در مقايسه

به علت سياستهاي خصمانه اش نسبت به اسرائيل،اخالل در فرايند صلح خاورميانه، برهم زدن روند

و مي... دموكراسي در عراق  كندبه تنهايي بيشترين تهديد را متوجه منافع اياالت متحده امريكا

ن)16،1388سميعي،( مياز و القاعده از سوي ديگر و متحدانش از يك سو كوشند گاه آمريكا، ايران

و پايهتا با بهره يهادولتهاي قدرت برداري از مناقشه فلسطين، فضاي منطقه را راديكال كرده

و سپس اسرائيل را نيز از بين ببرندسكار عرب را محافظه از اين جهت، آمريكا. ست كنند

ن راهاسرزمين از اشغال اشيمصمم شده تا بحران حل كند تا فضاي سياسي منطقهي فلسطيني

ميي آمريكايي ميانههامقامبه سود آنچه  آنچه در اين ميان جالب. نامند، تغيير مسير دهدروها

و هم اعراب محافظه كه هم اسرائيل و فضاي كنوني توجه است، اين كار، با نظر آمريكا موافقند

ر به حاكم بر روابط خود ميا و همپيمانانش كا اين امكانياين وضعيت به آمر. دانندسود ايران

كه با منطقه عليهدررا گستردهايجبهه مناقشه خاورميانه،در دخالت موثر را داده است

.)uk.co.bbc.www://http( جمهوري اسالمي ايران سازمان دهد
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ها.5ـ2 و جمهوري اسالمي ايرانچالش ي اتحاديه اروپا
و ي اروپايي با چندهاپايتختاز ابتداي پيروزي انقالب اسالمي در ايران، روابط تهران

مي توان به متهم كردن ايران به حمايتهاچالشاز جمله اين. چالش اساسي مواجه بوده است

صهاسالحاز تروريسم، اشاعه و وضعيتي كشتار جمعي، اخالل در روند لح خاورميانه

به اين. نامساعد حقوق بشر در ايران اشاره كرد هااشاره و درخواست از ايران براي چالش

و بند غالب بيانيهتأمين نظرات اتحاديه ترجيع كه طي بنديجمعايها هاهايي است ي اخير سال

و از نشستپس هاهاي مختلف اتحاديه اروپا در سطوح شي مختلف منتمناسبت  ده استشر

ازد.)100-1385،1مرادي،( به برخي به صورت گذرا هار ادامه .م داشتيي فوق اشاره خواهچالش

و اتحاديه اروپا، بحث وضعيت كه پيش تر نيز اشاره شد، يكي از موارد اختالف ايران همانطور

ج. حقوق بشر در ايران است به معيارهاي حقوق بشر را از مله مباني اتحاديه اروپا پايبندي

و نيز اسناد اين امر در بسياري از اسناد پايه. داندوجودي خود مي اي تشكيل اتحاديه اروپا

و دفاعي اتحاديه مورد تأكيد قرار گرفته است  به سياست خارجي، امنيتي مربوط

(http://europa.eu.int).د،اين اساسبر نه تنها سازوكارهاي حقوق بشري ويژه را ر اتحاديه اروپا

ميدرون خود پيش و دنبال و بيني كرده كند، بلكه موضوع حقوق بشر را به روابط بازرگاني

با اين حال، بسياري معتقدند، نگاه اتحاديه.سياسي خود با ديگر كشورها نيز پيوند زده است

كه اصل سود بازرگاني آسيب نبيند اين بدين معناست.اروپا به حقوق بشر تا آنجا جدي است

جزكه موض و نگاه اتحاديه اروپا به آن چيزي ك بازي سياسييوع حقوق بشر در خاورميانه

 در مجموع، گرچه اختالف نظر قابل توجه در شيوه نگرش ايران.)74-1386،5ذاكريان،(بيش نيست

به موضوع حقوق بشر وجود دارد، اما رفع اين مانع در روابط بيش از آنكه و اتحاديه اروپا

به تطبيق كه مورد درخواست اتحاديه اروپا باشد ايران با معيارهاي جهاني حقوق بشر موكول

و فصل ديگر به حل و اتحاديه اروپا بستگي خواهدهاچالشاست، ي سياسي در روابط ايران

.)93، 1385ميناوند،( داشت

و اتحاديه اروپا استهاچالشموضوع تروريسم از ديگر .ي موجود در روابط ايران

ازتمهم و حمايت رين موضوع در مبحث تروريسم، ادعاي ارتباط ايران با برخي عناصر القاعده

هابرخي  ميدر اين راستا.و فلسطيني استي عراقي، لبنانيگروه رسد استفاده اتحاديهبه نظر

ينوع اش با جمهوري اسالمي ايران، مجاهدين خلق در بازي پيچيدهاروپا از كارت سازمان

تروريستي اتحاديهيهاگروهحذف نام سازمان مجاهدين خلق از فهرست. مثل باشدمقابله به

كه خشم ايران را اروپا، قاعدتاً  راسبب شده، فشار بر همان اندازه مي نيز تهران  دهدافزايش
(http://www.bbc.co.uk).



 1390زمستان،4شمارة،41 دوره، فصلنامه سياست 106

به چالش كشيده، اختالف بر سر موجوديت كه روابط دو بازيگر را  مسئله مهم ديگر

و روند بحران. اسراييل است و ماهيت و مشروعيت رژيم اسرائيل به طوري كه موجوديت

و سخن از محو اسرائيل از روي نقشههاسالخاورميانه در  ي اخير به جهت نفي هولوكاست

و اتحاديه اروپا در خاورميانه زمين از سوي رئيس جمهور ايران به كانون اصلي اختالف ايران

كهاز. استبدل شده  به تضعيف روند صلح منجر شود مورد قبول نخواهد ديد آنها هر اقدامي

. بود

مي در به چالش برنامه هستهانتها و نقش اتحاديه اروپا توان به. در آن اشاره داشت اي ايران

و اعتقاد بسياري و مواضع اروپا تاكنون فراز ها رفتار و بر سر هم نشيب ي بسيار داشته است

دوره نخست زير تأثير: اي ايران دو دوره را پشت سر گذاشته استي هستههااليتفعدر برابر

و ايران در  هاروابط اتحاديه اروپا ها نسبت اروپايي90دهةدر. بوده است1991ي پس از سال

ميي هستههافعاليتبه   عادي بودن وضع.شمردنداي ايران حساسيت داشتند اما آن را عادي

نهسته كه آژانس بينيز بيشتر ناشي از گزارشاي ايران ميهايي بود با. دادالمللي انرژي اتمي

بي هستههافعاليتاين حال، دريه عنوان موضوعاي ايران گفتگوهاي موسوم محوري همواره

و جامع مطرح بوده است و، دوره دوم.)57، 1384دهقاني فيروزآبادي،( به انتقادي، سازنده  مواضع

شد11پس از اي ايران از هاي هستهها نسبت به برنامهيرفتار اروپاي ، اين دورهاز. سپتامبر آغاز

علت اصلي حساسيت ويژه. اي ايران هستيمي هستههافعاليتشاهد حساس شدن اروپا به

و تحريكات آمريكايي  تبليغات پر دامنة آمريكا ضد ايران،. ها بوده استاروپا، اقدامات

س بزرگ و پروژه غنينمايي و اراك و يك رشته تحريكات ديپلماتيك ايت نطنز سازي اورانيوم

كه جمهوري اسالمي ايران در گسترة امنيتي اتحاديه اروپا قرار  و عمليات رواني سبب شد

ايبرنامه هستهالمللي انرژي اتمي گزارشي از بينهنگامي كه آژانس، 2003در واقع از ژوئن. گيرد

هاو ايفعاليت و در آن تأكيدئران اراي بهكره هاد كه ايران دست  زدهايي غيرقانوني هستهفعاليت

به تحوالت نظامي در خاورميانه كامالً تغيير كرد است، بدين. رويكرد اتحاديه اروپا با توجه

ازيپس با سياستترتيب از اين  تنپيش كه همواره با مشوق متفاوت و هايي همراه بود، بيهها

.تيممواجه هس

 اي براي ايراني رقيبان منطقههامحدوديتوهاچالش.6
 اسرائيل.6ـ1

و پايان نظام بين زديالمللي دو قطبي، شرايطفروپاشي شوروي در. جديد را در خاورميانه رقم

 ترين در منطقه خاورميانه پديد آمد، آغاز مذاكرات صلح از مهم1991محيط جديد كه از سال

ا مجموع، آغازدر. پيامدها بود و و اسرائيل حتمال موفقيت آن موجب فرايند صلح ميان اعراب
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به ايران در چارچوب دكترين پيراموني بن گوريون در مواشد تا نياز جهه با سابق اسرائيل

در.كشورهاي عربي بر طرف شود ازاين رو، سياست خارجي اسرائيل از اين مقطع براساس

گرانزوا   بر همين اساس، طرح خاورميانه جديد (Aras, 2000,38).فتقرار دادن ايران قرار

و محاصره ايرانلهيوسب  شيمون پرز در راستاي گسترش سلطه اسراييل بر منطقه خاورميانه

بام1993/ش1372ها در سال امضاي قرارداد صلح اسلو با فلسطيني.دشطرح و سپس صلح

و قفقاز، آغاز اتحاد، تالش اسراييل براي ورود1373/1994اردن در سال  به آسياي مركزي

و تركيه، ورود اسراييل به خليج فارس به بهانه اجالس اقتصادي استراتژيك ميان اسراييل

و هندوستان، همگي در راستاي  و همچنين گسترش مناسبات اسراييل با چين خاورميانه،

ت يهود تالش كرد، دولاز سوي ديگر.)165ب،1382حاجي يوسفي،( محاصره ايران صورت گرفت

كه برخي بر اين نظر؛ندكسطح منطقه نيز عرصه را بر ايران تنگ تر با يارگيري در به طوري

كه در جريان؛ندهست و اسراييل، فشار آوردن بر كشورهايي بود  يكي از داليل همگرايي تركيه

كه در راستاي اعمال اين فشار، اسراي.ندكنصلح خاورميانه اخالل مي يل موقعيت به طوري

و جنوبي ايران تقويت كرده، حوزه نفوذ خود را توسعه بخشيده،  خود را در مناطق شمالي

و رواني را عليه ايران روا مي در راستاي ادامه راهبرد مهار به سمتو؛داردفشارهاي نظامي

ميمحاصره  و خود را براي حمله به پايگاهكامل ايران حركت حيهاي هستهكند و مراكز اتي اي

مي.)1384،13آذر،يشكوه( سازدمي ايران آماده   توان به روابط گرماز طرف ديگر عالوه بر اين،

ـ تل و تاثير آن بر روابط باكو و آذربايجان و آويو در نتيجه گسترش همكاريتركيه هاي نظامي

و در مرحله بعد حضور گسترده ـ سياسي اشاقتصادي اره كرد تر در تمامي مناطق شمالي ايران

هاي گذشته شاهدهاسالكه از اين ناحيه نيز، جمهوري اسالمي ايران در  يي در راستاي چالش

و چالش در درياي خزر بوده است .)1379،52عطايي،( كاهش نفوذ خود در قفقاز جنوبي

و در چالش ديگر ميان ايران به تالش تل آويو واسرائيل، نفوذ قدرت مقابله با رشد

مياي ايرامنطقه و به پيروي از خواست تل آويو، كشورهاي غربي نيز. گرددن باز در همين راستا

و آنها را ترغيب كنند تا راهايكوشيدند موقعيت منطقه  ايران را خطري براي اعراب جلوه دهند

ها پيش دست به تالش هاي يهودي از مدتاز اين رو البي. صلح با اسراييل را در پيش گيرند

جا. دار كردن وجهه ايران در سطح جهان زده بودند خدشهگسترده براي اين مسئله تا بدان

و در پيش گرفته شدن مواضع تند در برابر اسراييل،  كه پس از آغاز كار دولت نهم پيش رفت

و رئيس جمهوري ايران را با هيتلر در يك رديف تل آويو بر جنگ رواني خود ضد ايران افزود

و حتي برنامه از اتمي ايران را چالشي براي دولت يهودقرار داد كه از ديد شناخت  آنها كمتر

دري كه مدت،سوي ديگراز.دست ساخت نيستك هولوكاست تازه ريزي ها برنامه تل آويو

و سه روزه اهللا را از پهنه سياسي لبنان كنار زند،كرده بود تا در فرصتي مناسب حزب سي جنگ
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به راه انداخت بره در صورت پيروزياين برنام.را و از قدرت اثرگذاري ايران  اسراييل

ميدگرگوني و حتي خاورميانه  تل آويو دست به اقدامات،از طرف ديگر. كاستهاي لبنان

اسراييل از يك سو در برقراري. براي سست كردن موقعيت حماس نيز زده استگسترده

اه برجستيتحريم اقتصادي غرب بر ضد حماس نقش و از سوي ديگر، داشته خوردبرست

و تر در برابر ديگرماليم كه مواضع نرمتر دارند،يهاگروهاحزاب نشان داد فلسطيني

 نظامي گسترده اسراييل به نوار غزه در پاسخ حمالت كم توان حماس حمله.)39-38، 1386شجاع،(

كه اين دولت در تالش است اشتباهات خود را در جنگ اهللا جبران روزه با حزب33نشان داد

دركر و جلوگيري از حمالت بيشتر و همين طور ضمن تضعيف نيروي نظامي حماس  ده

و آينده، . ايران را به چالش كشدايقدرت منطقه ابزارهاي نفوذ

 عربستان سعودي.6ـ2
و عراق، شرايط11وقوع حوادث و حمله به افغانستان  جديد را در خاورميانهيسپتامبر

به نفع جمهوري اسالمي گونهبه. پديد آورد كه در محيط جديد، موازنه قدرت در منطقه اي

 دشوار ساخت، سقوط طالبان در اين فضاي جديد، شرايط را براي عربستان. ايران تعيير يافت

و و در نهايت قدرترو افغانستان  يابيي كارآمدن دولت شيعي طرفدار ايران در عراق

به افزايش ايران، از طريق اتخاذ حزب و قدرت رو اهللا در لبنان، عربستان را در مهار نفوذ

همهاسياست و و از جمله. تر ساختپيماني با ساير كشورها مصممي متعدد اين اقدامات

و) يا هالل شيعه(، تالش براي مقابله با ژئوپلتيك جديد شيعههاسياست با همراهي آمريكا

دري منطقههاقدرتساير  و اردن و اتحاد غيرمستقيم با آمريكا، اسرائيل، مصر اي، حضور

وـ اسرائيليحوزه روابطني در جهت مهار مداخالت ايران در ائتالف ضدايرا فلسطيني

باه و مراهي ها ساير اياالت متحده درقدرت ابرنامه هسته راستاي مهاري بزرگ .ستاي ايران

هانيا اتخاذ ها، سياست .اي ايران به همراه داشته استي بسيار را در كاهش نفوذ منطقهچالش

و دگرگونيچالش مورد ديگر، آن ژئوپلتيك يا هالل شيعي  همانطور كه آگاهيم. استهاي

د به قدرت رسيدنر طول چند سال اخير با دو تحول عمده روبرو بودهشيعيان اند؛ نخست،

ديگري افزايش قدرت گروهو2003شيعيان در عراق بعداز فروپاشي رژيم بعث در سال 

وويژگي. 2006 مقابل اسراييل در سال اهللا در لبنان بعد از نمايش قدرتشيعي حزب  ها

وعمدههاي اين تحوالت، پيامدهاي شاخصه  امنيت خاورميانه داشته است در عرصه سياست

به تاثيراز جمله اين تاثيرها مي.)168-9، 1379 مارزدن،( و توان بر تحوالت منطقه به ويژه عراق

و حتي؛هاي منطقه اشاره كردافكار عمومي عرب هابطور كلي اكثريت توده مردم عرب ي دولت

و اختالف ميان خود را ناشي ميازآن تفرقه و توطئه دشمنان عرب كي از دشمنان يا حداقليدانند
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رو.ندهسترقباي تاريخي اعراب ايرانيان  هر دولت عربي كه داعيه حمايت از سرنوشت، از اين

و هنجارهاي مشترك پان عربي را داشته باشد، خود را ملزم مي داند نوعي مشترك اعراب

و ضدتركيه د تا بتواند حمايت اعراب ناسيوناليست را اي داشته باشجهت گيري ضدايراني

را. جلب كند و پنهان عربستان براي هدايت يك جبهه ضد ايراني ميان اعراب تالش آشكار

از اشغال عراق به تدريج ها بعدسعودي.)103-4، 1386قهرمان پور،(دبايد در اين چارچوب درك كر

در خصوص موضوعات جبهه غربي.را در معادالت عراق افزايش دهندسعي كردند نقش خود 

و فلسطين نيز تالش كردند با تشكيل دولت وحدت ملي در دولت  و مسائل لبنان خاورميانه

و اعتبار بيشتر كسب كنند ها مطرح ساختن طرح صلح اقدام ديگر سعودي.خودگران، نفوذ

و سعي در مصالحه بيشتر با اسرائيلي تغها عربي  تمام اين. اي استيير فضاي منطقهبراي

در حاكي از تالش عميق سعوديهافعاليت هاها اخير براي تحكيم موقعيت رهبري خودي سال

.(http://www.cfr.org)در جهان عرب است 

و و.هاستاي باال براي سعودياهللا نيز داراي اهميت منطقهي حزبهافعاليتلبنان  مواضع

و متهم ساختآنهاعملكرد ون حزب در قبال بحران لبنان اهللا به ماجراجويي، آشكارا نگاه

ها در قبال ايران را به جاي همبستگي در برابر اسرائيل، آشكار آميز سعوديرويكرد رقابت

حامي سنتي جامعه سني لبنان بوده، در طول يك رقابت تاريخي با ايرانكه عربستان. ساخت

ان اين كشور وارد اتحادي تاكتيكي رهبر جريان المستقبل در پارلم» سعد حريري«در لبنان، با 

و منطقه مي . داندشده است، زيرا موفقيت حزب اهللا را ناشي از افزايش نفوذ ايران در لبنان

به لبنان كمك كرد برخي. عربستان سعودي در جريان بحران لبنان، بالغ بر يك ميليارد دالر

و شايدا معتقدند اين كمك با هدف مقابله با ين اقدام استراتژيك عربستان ايران صورت گرفت

در تالشي براي جبران خطاي اين كشور در و كاهش نفوذ آن  اين كشور بوده است عراق

(Fuller, 2006, 143).

به افزايش قدرتاز ديگر واكنش اي ايران، تالش برايو اثرگذاري منطقههاي عربستان

به ويژه در عراق استنگهداشتن  ازز ديدگاه رياض اگرا.نيروهاي آمريكا در منطقه  اين نيروها

شدعراق بيرون روند، .)1386،88،ياسد( زمينه براي نفوذ ايران در عراق بيشتر فراهم خواهد

باي ديگراقدام اي ايران انجام داد، شركت در نفوذ منطقه كه عربستان براي رويارويي

مصائتالف و در جهت مهار مداخالتر ضدايراني با همراهي اياالت متحده، اسرائيل، اردن

ـ فلسطيني است ايران در كه.حوزه روابط اسرائيلي 22 در جريان جنگ در همين راستاست

و و به نوعي با حماس، روزه اسرائيل لهيوسبمهار حماس مقامات سعودي سكوت اختيار كرده

ب. ائيل همراهي كردنداسر تبه جهت حمايسياري علت اصلي اين سياست سعوديبه عقيده
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و افزايش نفوذ منطقه اي همه جانبه ايران از حماس در جهت مداخله در روند صلح خاورميانه

.خود است

كه در هاچالش ديگر و همچنين ساير كشورهاي سال و عربستان ي اخير در روابط ايران

اي ايران همراه بحران هسته. اي ايران استسر برنامه هسته عرب منطقه شكل گرفته، نگراني بر

هاشته با تحوالت عراق، شوراي همكاري خليج فارس را بر آن دا ي امنيتي خويش را نگراني

به سطح بينقهسطح منطاز و خود را با اي هاالمللي منتقل آمسياست دري و اتحاديه اروپا ريكا

مي از اين.مقابل ايران همراه سازند ارو به نظر اي ايران آنها با فناوري هستهاطبرترسد در

به سالح هسته و غالباً هماهنگ با ديگران دستيابي ايران اي را تهديد جدي براي منطقه دانسته

به فناوري هسته ميتمايل خود را براي دسترسي در. دارنداي براي مقاصد صلح جويانه ابراز

كه دستيابي ايران به فناوري هسته به تحقق نظريه واقع آنها برآنند به نحوي اعالم كنند اي

و بدين ترتيب منطقه دچار رقابت هستهود و آشفتگي مينو در منطقه منجر خواهد شد اي

و ابراهيمي،(دشسياسي خواهد  .)273، 1386مستقيمي

 تركيه.3ـ6
كه پس از پيروزي انقالب درايران روي كار آمد، متاثر از وضعيت نظام جمهوري اسالمي

و شور او انقالبي و مناسبات خود شوق ناشي از آن كوشيد تا به تحوالت ز زاويه ايدئولوژيك

 خصلت اصولي سياست خارجي ايران يعني تريندر اين راستا، مهم.با كشورهاي ديگر بنگرد

به اينكه در تعارض با منافع كشور تركيه در منطقه شكل و انقالبي بودن آن، با توجه اسالميت

ل را براي مقابله با انقالب اسالمي اسراييرت هم سويي سياست خارجي تركيه با گرفت، ضرو

به، در اين راستا.ناپذير كردايران اجتناب  موضع گيري تركيه در برابر جمهوري اسالمي ايران،

و تهديدهاي ناشي از موقعيت ژئو در.اهميت بسيار است لتيك آن حايزپدليل همسايگي

ها خالصه، مجموع بطور دوچالش راي ميان جستجو زمينه زيرر چهارد توان بيشترمي كشور

ـ اختالفات: كرد و قفقاز، همگرايي نظامي تركيه ايدئولوژيك دو دولت، رقابت در آسياي مركزي

و  هااسراييل .براي جمهوري اسالمي ايران پيوستن تركيه به اتحاديه اروپايچالش

دو عني اختالفات ايدئولوژيك،ي درمسئله نخست، زي فرداي پيرواز كشور، چالش ميان

در.شد ايران آغاز انقالب در با ايران،به دنبال وقوع انقالب اسالمي به حاكمان تركيه توجه

ازاينكه و مسلمانند،احساس خطر جمعيت اين كشور درصد90 بيش جهت تضعيفدر كرده

وپايه با هاي حكومت خودعدم تضعيف پايه هاي حكومت جمهوري اسالمي ايران به مبارزه

و نظاميان براي جلوگيري از افزايش قدرت.پرداختنداسالم گرايي  ازاين رو، سكوالرها

ميگرايان آنها اسالم و نظام ايدئولوژيك ايران را متهم  كردند كه مورد حمايت ايران بوده
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ازمي و خواهد را اين طريق امنيت ملي  Sokolski and( تهديد كند تماميت ارضي تركيه

Clawson, 2005,38(.

و آسياي مركزي است چا مي. لش دوم دو كشور، رقابت در منطقه قفقاز كه دانيم همانطور

و پس از آن،  به لحاظ موقعيت ژئوپلتيك خود در زمان جنگ سرد و تركيه هر دو كشور ايران

هامورد توجه  كه. انداي بودهي فرا منطقهقدرت به خاطر وقوع انقالب از همين رو بود آمريكا

ب از.دكر در ايران، عمده توجه راهبردي خود را روي تركيه متمركز1357همن اسالمي در

ودر،رواين بيشتر تحت تاثير)و همچنين آمريكا( روابط ايران با تركيه قفقاز، آسياي مركزي

كه.)1384،110پور، قهرمان( عوامل ايدئولوژيك بوده است تا منافع استراتژيك  بدين جهت است

رايظ مساعدت جدي آمريكا توانسته است سهمتركيه به لحا به اي در مبادالت منطقه شايسته

از.خود اختصاص دهد  هاي تازه اي در جمهوري شركت تركيه1000 هم اكنون بيش

به جهت تحديد فعاليت ايران در آسياي. يافته فعال هستنداستقالل كه اين در حالي است

و قفقاز  گذاري بسيار اندك از سرمايهيري اسالمي ايران از سهم آمريكا، جمهولهيوسبمركزي

و ساير رقيبان منطقه  نصري مشكيني،( اي خود برخوردار استدر اين منطقه در مقايسه با تركيه

1379،92(.

تهران همكاري اسرائيل. چالش سوم، تاثير همگرايي نظامي تركيه با اسرائيل بر ايران است

ميو به مثابه خنجري تعبير دانتركيه را استراتژيك و تل آويو را و رابطه لجستيك ميان آنكارا د

كه ضد ايران كشيده شده استمي مي.كند به اينكه تركيه كوشد نقش از طرف ديگر با توجه

 روي تركيه بسياردر حل اختالفات اعراب اسرائيل بازي كند، غرب اكنون حساب ميانجي را

و احتمال دارد نقش كه تركيه مناسبات. تر بر عهده آنكارا گذاشته شود فعاليباز كرده از آنجا

به نوعي نگاه اعراب متوجه اين كشور شده تا بتوانند از اين  و آمريكا دارد، نزديك با غرب

بركمناسبات بهره برداري  و در.)1386،174احتشامي،( اين اساس، موقعيت ايران تضعيف شود نند

و تاثير آن بر ايران ان، تركيه براي ايرانتها چالش ديگر نحوه تعامل اين كشور با اتحاديه اروپا

:از عبارتندكه داشت اشارهريززيبرانگ چالش مورد4به توانيمطابرتانيدرا.است

و تاكيدـ نزديكي بيشتر1 در تركيه به اتحاديه اروپا آمريكا بر ايجاد الگوي نمونه از تركيه

و نيز دربه ايفاي نقش فعال عالقه اروپا جهان اسالم از تر طريق تركيه باعث جهان اسالم

و عربستان در جهان اسالم، الگوي سومي به نام الگوي تركيه خواهد شد در كنار الگوي ايران

به نوبه خود چالش كه و عربستانينيز مطرح شود  جديد براي هر دو الگوي مورد نظر ايران

.است

ك2 و فرهنگي درـ بهبود وضع اقتصادي حقوق بشري تركيه بر اثر اعمال قواعد ردها

و، جديد در ايران را با افزايش مطالبات فرهنگي .داخل مواجه خواهد كرد اقتصادي كردها
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و ورود اين كشور در چارچوبـ با نزديك3 به اتحاديه اروپا هاي امنيتي تر شدن تركيه

هاسيااروپايي، تركيه ناگزير خواهد شد در بسياري از موارد  و خارجي خود ست ي اقتصادي

. كندو اجرا در قبال ايران را در قالب اتحاديه اروپا تنظيم

و اتحاديه اروپا، مرزهاي ايران با تركيه در واقع مرزـ با تعميق همگرايي4 ايران ميان تركيه

اقهيبا اتحاد و اين امر پيامدهاي و امنيتي قابل توجه دارد اروپا خواهد شد ن پور، قهرما( تصادي

، .)103پيشين

 مصر.6ـ4
مي30حدود و مصر قطع شد، كه روابط سياسي ايران در اين مدت. گذرد سال از زماني

كه قطع شده بود، علي رغم وجود بسيار طوالني روابط سياسي ايران با بسياري از كشورهايي

ـ ايدئولوژيك از سرگرفته شده است درا اين امر در حالي.اختالفات عميق سياسي ست كه

و  و مصر، مانند جنگ ايران اين سي سال، برخي از موانع برقراري روابط سياسي بين ايران

از. عراق پايان يافت دو اين عدم بر كشور سرگيري روابط ميان هاداليل آن، عالوه يي چالش

 چالش در روابط دو كشور، از حمايت مصر از خستينن.را هم با خود به همراه داشته است

و فعاليت به آنها در مصر مخ و اجازه حضور شدالفين انقالب ايران مي  نخستين مورد.ناشي

بلهيوسبپذيرش شاهبه نيزآن مي انورسادات و در كنار. گردداز مصر ابتدا كامالً در كنار آمريكا

به  و آسيب رساندن و براي صدمه زدن مخالفين دولت جمهوري اسالمي ايران قرار گرفت

جچهره به جمهوري اسالمي، تقويت مخالفينو منطقه اي هانيي و حتي تالش بسيار كرد

و امنيتي هاي در طرحايفاي نقش مستقيم  ازكه نظامي ي حادثه عليه اين مملكت طراحي شد

پي در پي .)151-2، 1385 محمدي،( فعال داشتي نقش؛طبس گرفته تا كودتاهاي

و ازيل نيز اسرائي برقراري صلح ميان مصر هاكي ديگر كشچالش و مصري دو ور ايران

از. است كه و در پي آن، دستور آيتچالشي به ابراهيم يزدي ابتداي انقالب ايران اهللا خميني

.)105، 1384تكيه اي،( ادامه يافته است وزير امور خارجه دولت موقت مبني بر قطع روابط تاكنون

در.مناسبات تأثير گذاشتساير بود كه بر در حقيقت، اين مهم ترين چالش روابط دو كشور

 اين كشور اگر؛ معتقدند توجه به تجربه كمپ ديويدبا برخي نخبگان سياسي مصراين ارتباط

ـ فلسطين نقش كليدي ايفا كند، ايندر بتواند ـ اسراييل يا حداقل اسراييل حل منازعه اعراب

و باعث ارتقاي موقعيت مصر در نزد امر هاي رهبري مصر بر تواند زمينهميحتي غرب شده

به مسئله فلسطين. جهان عرب را مجدداً احيا كند به همين دليل مصر در سياست خود نسبت

مينوعي انحصار طلبي را در كه ترجيح به اين معنا د فقط اين كشور نقشدا پيش گرفت،

حماما. اصلي را از ميان اعراب در حل مسئله فلسطين داشته باشد اس در انتخابات پيروزي
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و محمود هاي پيش روي مصر را افزايش دادپارلماني فلسطين دشواري ؛ زيرا بر خالف فتح

به اخوان المسلمين مصرحعباس، از سوي.)46-7، 1386قهرمان پور،( نزديك استماس بيشتر

در كه افزايش نفوذبود مصر از آن بيمناك،ديگر به افزايش نفوذ حماس ـ اير محور فلسطين ان

ـ  و مخصوصاً ايران در منازعه اعراب  نبود كه به نفع قاهره شود، امريمنجراسراييل سوريه

ا.)88، 1383ولداني،( ميابرت در اين به تجربه جنگط  اسرائيل در آغاز- روزه حماس22 توان

و 2009 و بستن مرزهاي خود بر حماس كه مصر ابتدا ضمن همراهي با اسرائيل  اشاره كرد

و در براي ميانجيگري سعي كرد بر نفوذ خود بيافزايد، تالش كه با سقوط مبارك سياستي

.نهايت بازگشايي مرز غزه روي فلسطينيان با شكست روبرو شد

 پاكستان.6ـ5
درمهم از ترين تهديد امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران در مقطع پس فروپاشي شوروي

بيمر آسياي جنوب غربي، منطقه زير سيستم به ستان به ويژه برآمدن طالبان ثباتي در افغانبوط

بي.بود و شديثباتي در افغانستان، موجب تهدتداوم جنگ داخلي .دهاي جدي امنيتي براي ايران

و آمريكا از اين گروه، مهم ترين علت اين امر، يعني برآمدن طالبان، حمايت پاكستان، عربستان

ونگراني ايران از تسلط طالبان بر اف ها غانستان ي اين گروه در كشتار شيعيان بودسياست

)Tarock, 1999, 61(.باا اهميت باقي فغانستان در دوران پس از سقوط طالبان نيز براي دو كشور

منافع اقتصادي پاكستان در اين كشور از دو زاويه مد نظر است؛ اول، عبور خطوط لوله. ماند

و گاز آسياي مركزي از طريق افغان به: دوم؛ستان به پاكستاننفت ترانزيت كاالهاي پاكستان

آن. آسياي مركزي از طريق افغانستان اهميت اين دو موضوع براي جمهوري اسالمي ايران در

و در حقيقت، در پشت پرده نوعي رقابت  به نوعي با منافع ملي ايران ارتباط دارد است كه

و پاكستان در اين باره وجوچالش و.د داردآميز بين ايران در اين راستا، پاكستان به كمك چين

كه فاصله كمي آمريكا در حال سرمايه گذاري در بندر گوادر واقع در سواحل بلوچستان است

ترانس افغان از طريق ظاهراً بندر گوادر پايانه اصلي صدور گاز تركمنستان. با بندر چابهار دارد

و قابل حمل به وسيله كشت به ويژه بازارهاي شرق به شيوه گاز مايع به بازارهاي بين المللي ي

را. آسيا خواهد بود عالوه بر اين، قرار است به موازات خط لوله يك جاده ارتباطي، بندر گوادر

و كابل  به قندهار ـ چمن اتصال دهد كه سرمايه گذاري آن به كمك آمريكا تامين از طريق كويته

خو. خواهد شد و گوادر پاكستان در رقابت با به اين ترتيب، قابل تصور اهد بود كه دو بندر كراچي

و بندرعباس ايران قرار گيرند مي.)47، 1374 ورجاوند،( چابهار توان از آن ياد كرد چالش ديگر كه

و ناامني در مرزها با  و موا مخدر و پاكستان.ن استپاكستامسئله قاچاق كاال مرز دو كشور ايران

ماز  مينظر استراتژيك مهم از؛ ولي از نظردشوحسوب  قبيل ترددهاي غير عملكردهاي مرزي
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و ضدمجاز افراد و مواد مخدر در شمار باندهاي ناامنيتي، قاچاق كاال و ناامن مرزهاي مطلوب

و طبعاً  درتشخيص داده شده و اين مهم تاثيري منفي دوامنيت ملي  طرف بجا مناسبات

 چالش امنيتي كنوني ايران در مرز با پاكستان مسئله حضور ترين مهم،دراين زمينه.گذاردمي

كه تالش براي نابودي اين گروه همچنان ادامه دارد منصوري،( گروهك تروريستي جنداهللا است

1385 ،208.(

هامسئله چالش برانگيز ديگر براي ايران، دستيابي پاكستان به . اي استي هستهسالح

م و يا و تسليحات هستهالحظهدولت پاكستان با هر دليل . اي مجهز شده استاي به بمب اتمي

به رابطه استراتژيك پاكستان با و با توجه و فرامنطقههاقدرتاز اين منظر اي، ايني غربي

واقع از حيثدر.شودكشور شريك قابل اعتماد براي جمهوري اسالمي ايران محسوب نمي

برياي پاكستان خطرراهبردي قدرت هسته ا بزرگ .)319، 1385ايزدي،(ستاي ايران

مي در برنهايت چالش دو كشور را به راه حل جامع سر توان در اختالف آنها دستيابي

مي. براي نهايي كردن قرارداد خط لوله صلح جستجو كرد كه دانيم، اجراي خط لوله همانطور

و اقتصادي علي لي، اجراي اينو. رغم كندي پيشرفت آن قابل اجراست صلح از لحاظ فني

و تنش. پروژه به اراده سياسي كشورهاي ميزبان بستگي دارد هاي سياسي دو كشور هند

و مخالفت آمريكا با اين پروژه از مهم و پاكستان ييمانع توافق نها ترين داليل كندي مذاكرات

سه كشور شمرده مي .)210، 1387رحيمي،( شودبين

 نتيجه
مي مطابق آنچه دراين نوشتار به  از پـنج شـاخص قـدرت توان نتيجه گرفت؛ آن اشاره شد؛

اييادعامنطقه اي، ايران توانسته تنها دو شاخص آن را داشته باشد؛ نخست،  قـدرت منطقـه

و بـراي دسـتيابي و ساير اسناد رسمي كشور اشاره شده كه به اين شاخص در سند چشم انداز

و برنامه ريزي  و در ميانشبه آن قاعده سازي نخبگان كشور نيـز در رسـيدن بـه آن اجمـاع ده

و پتانـسيل كه در اين زمينه نيز كشور ما از ظرفيتعامل پتانسيل، دوم؛نظر كامل وجود دارد  ها

اي خود برخوردار است، از جمله مـي تـوان بـه بالنسبه مناسب در مقايسه با ساير رقباي منطقه 

، جمعيت  و تحصيل كرده، روحيه منسجم ملـي موقعيت جغرافيايي برتر، توان نظامي باال  جوان

ا. اشاره داشت...و و نفـوذ، علـيابرتاما در سه شاخص ديگر يعني اقدامات، پذيرش رغـمط با

به جهت تالش چه در عرصه خارجي چالش ها هاي بسيار هم(ي فراوان كه محور اين پژوهش

هاو چه برخي) بود .ستاهايي روبروريي حل نشده داخلي، كشور ما همچنان با دشوا چالش

و نفوذ، جمهوري اسـالمي ايـران هنـوز نتوانـسته كه در مورد دو شاخص اقدامات به گونه اي

به عدم توفيـق در تعيـين دسـتور كـار امنيتـي،يگام مي توان كه از آن جمله  اثر بخش بر دارد
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و اقتصادي منطقه از طريق ايجـاد سـاختارهاي د در مـور. مناسـب اشـاره كـرد جمعـي سياسي

و اعتقـادات نظـام شاخص پذيرش نيز كشور مـا در برهـه كنـوني  حيـث از بـه دليـل باورهـا

و ايـن نظـم بـر خـالف ايدئولوژيك در مسير مقابل نظم موجود در نظام بين الملل قرار گرفتـه

مي  كه زماني از ژاندارمي ايران در منطقه حمايت بـ؛كردگذشته نه تنها سر سازگاري آنا امروز

مي ندارد، بلك  به نظـر،بنابر اين.ندكه در مقابل آن از رقباي سر سخت ديگر در منطقه حمايت

در رسد،مي پيوند با نخبگان فكـري در جهـت حـل اين وظيفه نخبگان اجرايي كشور است كه

وهاچالش به هدف واالي سندي پيش روي كشور در انداز كه همانا قرار چشم دستيابي  گرفتن

.قه اي است گام بردارندجايگاه قدرت نخست منط

هاچند براي رفعييدر انتها، راهكارها دري خارجي چالش مي ايران :دشوذيل پيشنهاد

 از طريـق تحكيم پايـه هـاي قـدرت داخلـي جهت خارجي/ اتخاذ سياست موازنه داخلي-

و اتخاذ ساالري ديني تقويت مردم در/گيري تعامل گرايي سمت از يك سو محدوديت محـوري

به گسترش همكاريجهت كم ؛المللي از سوي ديگربين هايك

از) لحن توام با التزام عملي( تغيير گفتمان- و تغيير جهت گيري  برخيدر سياست خارجي

بههاسياست هاي تقابل جويانه و سازندهسياست ؛ي تعامل فعاالنه

، تـنش جلوگيري از امنيتي شدن جمهوري اسالمي ايران از طريق اعتمـاد سـازي متقابـل-

و بازدارندگي سياسي ؛زدايي

و يـا پيوسـتن بـه اتحـاد- ي حساسيت زدايي از مسايل سخت افزاري نظامي، با همكـاري

؛امنيتي براي اعتماد سازي

و وجهه افزايش- ؛بين المللي از طريق اقناع افكار عمومي جهانشايسته اعتبار

و سـوق دادن كـشور بـه- و مناسـب روابـط ايجاد ارتباط مناسب بـا همـسايگان  منطقـي

؛استراتژيك بيرون از خاورميانه

و تالش براي كثرت گرايي در اين حـوزه- و گسترش روابط ايران با دنياي خارج  اصالح

تكنولوژيـك، اقتـصادي، از طريق موضوعي كردن رژيم هاي مبادالتي در چند سـطح سياسـي،

؛فرهنگي اسالمي يا ايراني

سا- و و گسترش نهادها و تحكـيم هويـت زمان تاسيس هاي منطقه اي بـه منظـور تقويـت

؛منطقه اي

و منافع مشترك منطقـه- و ايجاد عاليق اي از طريـق افـزايش وابـستگي متقابـل اقتـصادي

؛امنيتي در سطح كشورهاي منطقه

به صورت دو يا چند جانبه با كشور هاي منطقه- . امضاي توافق نامه هاي تجارت آزاد
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و مĤخذ :منابع
: فارسي.فال
: اهللا طـالبي آرايـي، در كتـاب روح: المللـي ايـران پـس از سـقوط بغـداد، ترجمـه جايگاه بين)1386( احتشامي، انوشيروان.1

و بين اندازهاي منطقه چشم و تدوين جمعالمللي عراق پس از صدام، اي و اميـر محمـد حـاجي احمد سلطاني:آوري نژاد

و بين دفتر مطالعات سياس:وسفي، تهراني .المللي وزارت امورخارجهي

. دفتر تبليغات اسالمي:سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران،قم) 1371(، اسدي، بيژن.2

و زمينه: رويكرد عربستان سعودي در قبال شيعيان خاورميانه،)1386( اكبر اسدي، علي.3 اي فصلنامه مطالعات منطقهها، داليل

.،29 سال هشتم، شماره جهان اسالم،

و)1387( اكبر، اسدي، علي.4 ها استراتژي مهار ايران؛ ابعاد ،47 شماره فصلنامه راهبرد،اي،ي منطقهچالش

و نظام بين)1385( حسيني اسفيدواجاني، مهدي.5  اقتصادي،ـفصلنامه اطالعات سياسي،)2(الملل، سياست خارجي ايران

، 225ـ6شماره

مجموعه مقاالت همايش سند چشم انداز جمهوري اي، در كتاب عنايابي ايران، قدرت برتر منطقهم)1385( جهانبخش، ايزدي،.6

و بايستگي، ظرفيت1404اسالمي ايران در افق  هاها، ها  نشر نخستين،:تهرانها،و فرصتچالش

و آمريكـا بعـد از حـواد بررسـي ريـشه:هـا تضاد نقش،)1385( كيهان برزگر،.7 فـصلنامه سـپتامبر،11ثهـاي منازعـه ايـران

،39شمارهراهبرد،

. انتشارات وزارت امورخارجه: چاپ دوم، تهرانكتاب سبز مصر،)1384( اي، مهديتكيه.8

انتـشارات دانـشگاه امـام:تهـران منازعـه، همكاري تـااز ايران ورژيم صهيونيستي،،)1384( امير محمد، حاجي يوسفي،.9

.صادق

و پاسخ: اي ايران پس از جنگ سردتهديدات امنيتي منطقه)1383( حاجي يوسفي،امير محمد،.10 فصلنامه سياست ها، پيامدها

،3، شماره18 سال خارجي،

اي)1381( حاجي يوسفي، امير محمد،.11 و بين المللي:، تهرانسياست خارجي ايران در پرتو تحوالت منطقه . دفتر مطالعات سياسي

با، راه)1384( حسيني، اميرحسين.12 ها برد كنوني آمريكا در زمينه و برنامـه هـسته سالح  فـصلنامه سياسـت اي، ايـران،ي كـشتار جمعـي

،3و4، شماره19 سال خارجي،

،7،سال پنجم، شماره)سري جديد(برداشت دومچالش بزرگ،: اي ايرانموضوع هسته)1384( حسيني، محمدتقي،.13

ها)1385( نيا، حسين، خجسته.14  پژوهـشنامه علـوم روي سطوح نظم جمهوري اسـالمي ايـران، هاي پيش فرصتو چالش

،3شمارهسياسي،

و فالتزگراف، رابـرت،.15 ـ وحيـد:، ترجمـه المللهاي متعارض در روابط بيننظريه)1372( دوئرتي، جيمز عليرضـا طيـب

. نشر قومس:بزرگي، تهران

و اروپاه، جالل، گفتگوهاي هست)1384( دهقاني فيروزآبادي.16  ــ اطالعـات سياسـي،)از آغاز نشست بروكـسل( اي ايران

، 211ـ212، شماره19 سال اقتصادي،

و ايران، گسست)1386( ذاكريان، مهدي،.17 و پيوندهاي حقوق بشري اروپا، خاورميانه  سال المللي،فصلنامه مطالعات بينها

،1، شماره4

و فرصت: خط لوله صلح)1387( رحيمي، غالمعلي،.18 هاها ـ اقتصادي،، چالش ، 249ـ 250 شماره اطالعات سياسي

و امريكـا،)1388( سميعي اصفهاني،عليرضا؛. 19 و چالش ايران  اقتـصادي–اطالعـات سياسـي ژئوپلتيك جديد خاورميانه

.مرداد وشهريور 264شماره

و،)1386(مرتضي شجاع،.20  اقتـصادي، ــ اطالعـات سياسـي يكـم، پويش قـدرت در خاورميانـه در آغـاز سـده بيـست

، 235ـ236شماره
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ـ اسراييل،)1384( شكوهي آذر،.21 و همگرايي نظامي تركيه  فـصلنامه مطالعـات خاورميانـه، فاطمه، سياست خارجي ايران

،41، ضميمه شماره1، شماره12سال

. نشرني:، چاپ هشتم، تهران بنيادهاي علم سياست)1380( عالم، عبدالرحمن.22

در،)1379( عطايي، فرهاد.23 هابررسي منطقه، رقابت وسياست ،3،شماره3سال فصلنامه مطالعات راهبردي، تركيه،ي ايران

ها)1384( قهرمانپور، رحمن،.24 ، مركـز تحقيقـات)4(نامه دفـاع هاي پيش روي ايران در روابط با تركيه،و فرصت چالش

، معاونت پژوهش-راهبردي دفاعي

و)1386( رحمن، پور،نقهرما.25 ـ معاونـت،)14(نامه دفاع درجهان عرب، ژئوپلتيك قدرت ايران مركـز تحقيقـات راهبـردي دفـاعي

.پژوهش

و نظم نوين افغانستان،)1379( مارزدن، پيتر،.26 . نشر مركز:كاظم فيروزمند، تهران: ترجمهطالبان، جنگ مذهب

و مصر، در كتاب نگاهي بر روابط) 1385( محمدي، اصغر،. 27 و جمـع ايـران، نگاهي به سياست خارجي جمهوري اسـالمي: ايران آوري

و حسين نوذري، تهران: تدوين و بين:نسرين مصفا .المللي وزارت امور خارجه دفتر مطالعات سياسي

ق چشم)1385(، مرادي، منـوچهر.28 و امنيت در و اتحاديه اروپا در تامين ثبات و: فقاز جنوبيانداز همكاري ايران حدود

. وزارت امور خارجه: تهرانامكانات،

ن.29 و ابراهيمي، فـصلنامه، 2003 روابط ايران با شوراي همكاري خليج فـارس بعـد از سـال)1386( اهللا،يب مستقيمي، بهرام

.،3، شماره37 دوره سياست،

فـصلنامه سياسـت اي ايـران، هژمـوني منطقـه الملل بر نظام بين تاثيرساختار)1387( مهين، رضاپور،و جواد الديني،معين. 30

.7،خارجي

و خاورميانه،،)1385( منصوري، جواد.31 و تاريخ ديپلماسي آمريكا . تهران، انتشارات مركز اسناد

جي.32 و صلح:هاسياست ميان ملت،)1379( مورگنتا، هانس حميرا مـشيرزاده، چـاپ دوم،:، ترجمه تالش در راه قدرت

و انتشارات وزارت امور خارجه:نتهرا . مركز چاپ

و اتحاديه اروپا، كنكاشي در سياست گذاري)1385( ميناوند، محمدقلي،.32 ، مركز تحقيقـات راهبـردي10نامه دفاع ها، ايران

ـ معاونت پژوهش .دفاعي

ها،)1379( نصري مشكيني، قدير.34 آسو بايسته چالش و قفقاز، هاي تحرك جمهوري اسالمي ايران در فـصلنامه ياي مركزي

و قفقاز، ،29 سال نهم، دوره سوم، شماره مطالعات آسياي مركزي

با)1384( قدير، نصري مشكيني،.35 ، سـال راهبردي فصلنامه مطالعاتاي امنيت، فتار منطقهر تاملي روش شناختي بر مكتب

.29هشتم، شماره

ب تحريم كاربرد ابزار)1384( نوازني، بهرام،.36 فـصلنامه ورد بـا جمهـوري اسـالمي ايـران، رخـ اقتصادي اياالت متحـده در

،2 سال نوزدهم، شماره سياست خارجي،

و پيامدهاي آن،)1374( ورجاوند، پرويز،.37 .109ـ110 شماره اقتصادي،ـاطالعات سياسي بحران ديپلماسي ايران

و مصر ديدگاه)1383( جعفري ولداني، اصغر،.38 و سياست،ي متعارض،ها ايران .12 شماره فصلنامه پژوهش حقوق
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