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 چکیده
 گرایی منطقه الگوی از استفاده با همگرایی ،جهان در همکاری گسترش راهکارهای از یکی

 وابستگی و تعامل با درادامه و ای منطقه همکاری طریق از کشوری هر ملی امنیت هامروز .است

 و ای منطقه پشتیبانی و همکاری بدون و انفرادی های گام با تا شود می ممکن جهانی متقابل

 کشورهای از بسیاری بعد، به 1980 ةده از ویژه به و اخیر ةده چند در ،اساس ینا بر .جهانی

 انگیزش ةزمین راستا، این در موفقی تجارب به دادنشکل و گراییمنطقه رویکرد اتخاذ با دنیا

 هم ایران اسالمی جمهوری .اند کرده فراهم نیز را گراییمنطقه گسترش به دنیا کشورهای سایر

 یافتنپایان با ضرورت، این درک با ژئواستراتژیک، موقعیت با و تأثیرگذار کشوری عنوانبه

 ای منطقه همگرایی و گراییمنطقه گرایش تاکنون، سازندگی دولت کار به شروع و تحمیلی جنگ

 شرایط اما ،است داشته کار دستور در هایی نشیبفرازو با خود هایآرمان و اهداف با متناسب را

 دهش سبب بوده، ایران اسالمی جمهوری متوجه همواره که امنیتی تهدیدات و کشور این ویژة

 سیاسی و امنیتی های گرایش برتری و صبغه با همواره ایران گراییمنطقه رویکرد که است

 اقتصادی، دستورکارهای برتری با دنیا در گراییمنطقه موفق تجارب آنکه حال د،شو دنبال

 مختلف های جنبه بررسی برعالوه پژوهش این در که است بوده غیرامنیتی و افزارانه نرم

 این در بازبینی ضرورت و ایران اسالمی جمهوری متفاوت رویکرد اتخاذ دالیل به گرایی، منطقه

 .است هشد توجه رویکرد
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    مقدمه

 اشکال در ییهمگرا ةلئمس ،پیوست یم وقوعبه اروپا در که یا مناقشه نوع هر دنبالبه هفدهم، قرن اوایل از تاریخی نظر از
 وجود متفکران، از بسیاری اول، جهانی جنگ از قبل .دش یم مطرح صلح، استقرار برای فدراسیونی ایجاد ازجمله گوناگون

 و مناقشات از دورشدن و همکاری برای اساسی عامل را ییاروپا هایدولت میان اقتصادی همبستگی مشترک های ینهزم
 یها قدرت و کشورها توجه مورد المللیبین همکاری و همگرایی همواره نیز تاکنون زمان آن از .کردند یم تلقی ستیزها
 مسلط قطب دو بین روابط از تابعی را یا منطقه همگرایی و همکاری هرگونه سرد جنگ دوران اگرچه .است بوده جهانی

 و دشن 1380 ةده در زمینه این در موفقی تجارب گیریشکل و یا منطقه همگرایی مانع زین امر این ،بود داده قرار دنیا در

 دنیا مختلف نقاط در کشورها ةهم توجه مورد و پایدار اصلی به المللبین روابط در یا منطقه های یهمکار و گراییمنطقه
 سایر همراه به جغرافیایی، و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، های تجانس معتقدند گراییمنطقه طرفداران .شد مبدل
 دهد می -قاره یک وسعت به حتی گسترده ةمنطق در واقع -مستقل های دولت به را امکان این بخش،وحدت های مؤلفه

 یکدیگر نیازهای مکمل توانند می ها آن .ببرند بهره مطلوب طوربه مشترک همکاری با خود، معنوی و مادی منابع از که
به نیز ایران اسالمی جمهوری .دهند گسترش نیز را المللیبین امنیت و صلح تعامل، و همکاری این ةنتیج در و باشند
 کار آغازبه از پس ویژه به و تحمیلی جنگ پایان با ،(استراتژیک) راهبردی ای منطقه در گذارتأثیر و مهم یکشور عنوان

 و ای منطقه همکاری و گراییمنطقه رویکرد اتخاذ با همواره ،بود همراه هایی نشیبفرازو با اگرچه تاکنون، سازندگی دولت
 پی در پژوهش این که پرسشی .است داشته توجه مهم موضوع این به المللی،بین هایسازمان و ها ظرفیت از گیریبهره با

 گراییمنطقه رویکرد اتخاذ راستای در تالش برخالف ایران اسالمی جمهوری چرا که است این ،است آن به پاسخگویی
 است؟ نداشته نظر مورد اهداف و ملی منافع به دستیابی راستای در زمینه، این در چندانی موفقیت خارجی، سیاست در

 ةدغدغ ترین مهم و بوده تهاجم و وتازتاخت مورد سو هر از خود، راهبردی موقعیت دلیلبه شاید و تاریخ طول در ایران
 این در همچنان ،بپردازد مشکل این حل به کامل شکلبه است نتوانسته اینکه دلیل به و دانسته ملی امنیت تأمین را خود

 با ناچاربه گراییمنطقه و ای منطقه همگرایی راستای در رویکردی هرگونه ،بنابراین ؛است مانده باقی موقعیت و شرایط

 منطقه کشورهای حساسیت برانگیختن و چالش ساززمینه اساس براین و است دهش اتخاذ سیاسی و امنیتی ةصبغ و برتری
  .است بوده اسالمی جمهوری نظر مورد گراییمنطقه سیاست در هدف مورد مناطق و

 

 نظری مبانی

 گراییمنطقه

 عبارت گراییمنطقه ،کلی یتعریف در .دارد وجود گراییمنطقه و منطقه ةباردر گوناگون هایدیدگاه ،سیاسی جغرافیای در
 تحقق برای مکان بهترین و بوده مشترک های ویژگی دارای که مشخص جغرافیایی فضای یک به ویژه توجه از است

 جغرافیایی پهناور ةعرص یک از منطقه ،(7: 1998) کالینز ام جان نظر از .است ملت چند هایآرمان و منافع اهداف،
 .دارد تجانس فیزیکی، یا فرهنگی لحاظبه که است شده تشکیل

 متقابل روابط دارای که شود می اطالق جغرافیایی ةحوز یک کشورهای از ای مجموعه به منطقه ،دیگر نگاهی از
 .شود می ها آن تفاوتیبی از مانع و ردگذا می اثر منطقه کشورهای سایر بر هاآن از یکی در دگرگونی و است ارگانیک

 یک عناصر ارتباط و انسجام میزان ،حال عین در .باشد زیرسیستم یک های ویژگی دارای باید منطقه ،درحقیقت
 (.6: 1382 زاده،نقیب) ستا رو هروب درجه تفاوت با و یستن یکسان همیشه زیرسیستم

 و رییتغ ،ییگرامنطقه ةنمون ترین موفق و نیاول عنوانبه اروپا، ییهمگرا ندیفرا آغاز از ییگرامنطقه مختلف های نظریه
 ییگرامنطقه دیجد های نظریه ةارائ و موجود های نظریه در یدگرگون و یسیدگرد صورت دو به تحول نیا .اند یافته تحول

 ،ینیبازب موجود، ییگرامنطقه های نظریه های گزاره و ها مفروضه اصول، سویک از هکیطوربه ،است افتهی تبلور و یتجل
 یفرانظر یمبان بر هک اند شده پردازش ینینو ییگرامنطقه های نظریه گر،ید یسو از و است شده یبازساز و اصالح
 .استوارند یمتفاوت
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 و بعید جهان کنونی شرایط در جهانی وحدت به رسیدن که است استوار مبنا این بر گراییمنطقه ،فلسفی لحاظبه
 .ساخت فراهم را متعالی آرمان به حصول ةزمین ،ای منطقه ةدهندپیوند نیروهای بسیج با باید و است ناپذیرتحصیل

 های مؤلفه سایر همراه به جغرافیایی و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، های تجانس معتقدند گراییمنطقه راناطرفد
 منابع از که دهد می -قاره یک وسعت به حتی گسترده ةمنطق در واقع -مستقل های دولت به را امکان این بخش،وحدت
 باشند؛ یکدیگر نیازهای مکمل توانند می ها آن .ببرند بهره مطلوب طوربه مشترک همکاری با خود، معنوی و مادی

 (.112 :1373 کاظمی،) شود می محسوب زیربنایی ةمالحظ یک گراییمنطقه ةاندیش در صلح آرمان ،بنابراین

 و پویا ای منطقه نظام یک تحقق برای که باورند این بر ای منطقه مطالعات و سیاسی جغرافیای نامتخصص از بعضی
 ای منطقه ةساز یک ابتدا خود تکاملی سیر در منطقه یک .هستیم منطقه آن در مراحل سرییک از عبور نیازمند کامل،

 اتحاد و ائتالف فرایند چارچوب در که است متشکل ساختاری فضایی، نظر از ای منطقه ةساز یک است معتقد هاگت .است
 مقاصد بعضی هدف با معموالً کشورها از گروهی اتحاد یا ها ائتالف .یابد می تجلی ای منطقه سازمان قالب در کشورها
 اند جهانی و ندردا پیوستگی جغرافیایی لحاظبه هاآن از بعضی و گیرد می شکل دفاعی و سیاسی اقتصادی، مشترک

 (.416 :1375 هاگت،)

 حقوق براساس سازمان، این. گیرد دربرمی را هم مجاور کشور چند که است المللیبین یسازمان ،ای منطقه سازمان
 اهداف کوشد می تفویضی، اختیارات براساس و ها دولت از نیابت به و دارد اختیاراتی و وظایف و دوش می تشکیل متقابل

 و ای منطقه) المللیبین هایسازمان اقتدار آینده، در کنند می بینیپیش نظرانصاحب بعضی .کند تأمین را هاآن مشترک
 تربزرگ فضایی –سیاسی واحدهای صورتبه ها سازمان اساساً ،یابد  کاهش ملی های دولت نقش ،بدیا افزایش (کروی
 قرن ،یکموبیست قرن درنتیجه و هندد  شکل را ملی امور و المللیبین فرایندهای کارکردی، و ساختاری لحاظبه ،درآیند

 .(68: 1379 نیا،حافظ) باشد ای منطقه و جهانی از اعم المللیبین های سازمان

 میراث از آگاهی و تاریخ مذهب، فرهنگ، نژاد، قومیت، زبان،) اجتماعی انسجام ةدرج برحسب گراییمنطقه اگر
 و (ایدئولوژی و رژیم نوع) سیاسی یکپارچگی ،(اقتصادی بودنمکمل و تجاری الگوهای) اقتصادی انسجام ،(مشترک

 دشو می ای ویژه توجه ای منطقه وابستگی به شود، تحلیل و تجزیه (ای منطقه رسمی نهادهای وجود) سازمانی انسجام
 (.55: 1390 قوام،)

 اثرگذار گونه دو به المللیبین ةعرص در است، جهان در شدنای منطقه موارد ترینمهم از که اروپایی گراییمنطقه
 زیرا منفی، دیگری و است نمونه و الگو یک ةکنندارائه و گراییمنطقه ةدهندارتقا که جهت این از ،مثبت یکی :است
 (.27-11 :2000 بوزان،) باشد دیگران برای تهدیدی گراییحمایت راه از تواند می

 به مختلف کشورهای ملی منافع گاهی اما دارد، رقابتی ةجنب که هستند موضوعاتی دارای مناطق خود گاهی البته

 از توان می ،باشد یکدیگر به منافع شدننزدیک مشخص جغرافیایی ةمنطق یک در کلی روند اگر .شود می نزدیک یکدیگر
 به شدنتبدیل درحال گامبهگام منطقه هرچند .گفت سخن سیاسی جغرافیای ةعرص در ای منطقه بازیگر یک وجودآمدن به

 که دانند می هایی حوزه بیشتر را مناطق کشورها، که داشت توجه نکته این به باید است، قدرتمند و مستقل یبازیگر
 (.38 :2002 چانگسی،) ببرند پیش ها آن چارچوب در را خود ملی منافع توانند می

 

 اقتصادی رویکرد با گراییمنطقه
 در که یروند به توجه با. است اقتصادی ةجنب هاآن از یکی که گیرد یم شکل گوناگونی اهداف و انگیزه با گراییمنطقه
 کشورها ،یاقتصاد و یتجار آزاد رقابت جادیا با و شود یم ریتعب شدنیجهان عنوان هب آن از و است آمده وجود هب جهان

 یتوجه انیشا بخش مجبورند و کنند وجوجست کشورها ریسا با ارتباط بدون ،یمل سطح در را خود منافع توانند ینم گرید
 .نندک یریگیپ یا منطقه و یفرامل سطح در را آن از

 و اهداف یبرا یموضوع ،یمل استیس منافع و اهداف ،رود یم شیپ یجهان اقتصاد سمت به سرعت هب که ییایدن در
 (.106 :1380 ،ی)عزت شود یم یاقتصاد منافع
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 که است درآمده یروند شکلبه و کرده حفظ را خود سرعت همچنان ،ها شدنیجهان و نینو یاقتصاد نظام گسترش
 توسط یگذارهیسرما ،کمیوستیب قرن در (.265: 1381 ،)مجتهدزاده ردیبگ دهیناد یطورکلبه را آن تواند ینم یملت چیه

 (.108 :1380 ،ی)عزت ینظام آتش یباال قدرت که کند یم را یکار همان دولت،
 های زمینه در ویژه هب ای منطقه های همگرایی گرفتنشتاب موجب جهان، سیاسی جغرافیای ةعرص در حاکم شرایط استمرار

 نظربه .است تکوین شرف در ای تازه معادالت شرق، بلوک فروپاشی با نیز نظامی و سیاسی های زمینه در .دوش می اقتصادی
 تشکیل .برد می میان از را قطبیتک نظام پاگرفتن احتمال گوناگون، های قطب وجود جهانی، ةصحن در امروز دنیای در رسد می

 کالن سیاست امروزه .شود تر سخت و بدیا افزایش نیز ها رقابت که دوش می سبب جهان، مختلف نقاط در گوناگون های قطب
 دادن جهت و جهان در قطبیتک نظام گیریشکل از جلوگیری المللی،بین ةعرص در آن .سه .آ و ژاپن روسیه، چین، اروپا، ةاتحادی

 های قدرت و ای منطقه های نظام رسد می نظربه ،رواین از .است گرایییکجانبه جایبه گراییچندجانبه به جهانی های سیاست
 (.78 :1391 زارعی،) دنآور می دست هب جهانی های گیریتصمیم و سازیتصمیم در را معتبرتری جایگاه آینده، در ای منطقه
 و ها دولت بین یکگمر ةاتحادی یا آزاد تجارت ةمنطق ایجاد طریق از که است فرایندی گراییمنطقه ،اقتصادی بعد از

 کلیدی اشکال از یکی گراییمنطقه ةتوسع ،درواقع .شود می آغاز منطقه سطح در تجارت تسهیل یا آزادسازی منظوربه
 همگرایی به سپس و پولی و اقتصادی همکاری به تجاری همکاری از پیشرفته مراحل در که است تجاری آزادسازی

 (:8-7: 1994 میتلمن،) است زیر اهداف تحقق پی در اقتصادی گراییمنطقه .شود می منتج امنیتی و سیاسی

 تجاری؛ آزادسازی افزایش .1
 گذاری؛سرمایه آزادسازی .2
 کشورها؛ اقتصادی ساختار بازسازی .3
 .اقتصادی همگرایی .4

 رویکردهای با و داشته اقتصادی سرشتی و خصلت بیشتر خود قدیمی ساختار و شکل در گراییمنطقه گفت توان می
 با تا کردند می تالش ،ای منطقه نظام یک عضو و مختلف کشورهای نگرش، این در .است بوده تحلیل قابل اقتصادی

 از یا ویژه گروه به مختص و ویژه اقتصادی ةمحدود نوعی سیاسی، و اقتصادی جدید ترتیبات وضع و تجاری قوانین تغییر
 .کنند انتخاب آن برای را منطقه گاهی یا سازمان نام و نندک ایجاد کشورها

 

 ای منطقه همگرایی در مؤثر عوامل
 شکل در مفهوم این ،ابتدا در .دشو می استفاده متعدد معانی با و زمینه چند در معموالً المللبین روابط در منطقه اصطالح

 ،دانش این نظر از رسد می نظر به ،درواقع .دارد فیزیکی و جغرافیایی نزدیکی و همجواری بر داللت خود ةاولی و رایج
 کیینزد یا مجاورت ،وضعیت این در .نیست کافی شرط گرچها باشد، منطقه یک قطعی تعریف برای الزم شرط مجاورت
 و پاکستان جدایی و موفقیت نبود اگرچه .ستکشورها بین وحدت حفظ حس و ایجاد برای مهم شرطپیش فیزیکی

 بین گفت توان می ،کند می تضعیف -همیشه نه اما -حدودی تا را باال نگرش یکدیگر، از 1971 سال در بنگالدش
 یک ،مثال یارب ؛است داشته دنبالبه را متفاوتی نتایج ،مناطق بررسی در متغیر یک عنوانبه مجاورت دولتی، کنشگران

 قرار یکدیگر مجاورت در که است اروپایی ةاتحادی بنیانگذار عضو شش شامل که دارد وجود اروپا مفهوم در اصلی ةحوز

 در خود خارجی سیاستگذاری ایرب آن در ها دولت که کرد تعریف ای گستره عنوانبه بتوان شاید را خارجی همگونی .دارند
 .(716 :1381 نونام، و ایوانز) هستند اهدافشان سازیهماهنگ و مشارکت همکاری، پی

 .گیرد می شکل تاریخ جریان در که است مونتاژ خط یک مانند ای منطقه سازمان یک در همگرایی فرایند دویچ، نظربه
 تر قوی و تریافتهتوسعه ،تر پیشرفته ،تر بزرگ سیاسی واحد چند یا یک شامل که است مرکزی ةهست یک فرایند این
 عمل همگرا بیشوکم یا نددآور روی همگرایی به سیاسی، نظام در گیرندهتصمیم نخبگان عنوانبه هاآن رهبران ؛شود می

 و نیازها با اش سازگاری و آن پاسخگویی و است کنندهتعیین همگرایی برای مرکز این اقتصادی و سیاسی توانایی .ندردک 

 .دارد ضرورت همگرایی حفظ برای ترکوچک واحدهای هایارزش
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 .دهد می نشان را عکسرب و منطقه یا بلوک یک گیریشکل فرایند زیر نمودار
 

 
 

 همان در .ندارند قرار مناسبی موضع در مرکز واحدهای این گیریتصمیم بر تأثیرگذاری نظر از تر کوچک های دولت
 برای مساعد، فکری های سنت و تحرکات و گیرد می شکل جنگ حذف برمبتنی شناختیروان اجتماع نوعی فرایند، آغاز

 سیاسی، اجتماع ةبالقو اعضای میان مهم سیاسی اختالفات و ها شکاف ،همچنین .آید می وجود هب ای منطقه همگرایی
 گیرد می شکل ،کنند می قطع را اولیه سیاسی واحدهای و مناطق که متداخلی های شکاف عوض، در و شود می تر کمرنگ

 دید مختلف اقتصادی منافع و صنفی های اتحادیه یا مختلف کشورهای احزاب میان در را آن توان می نمونه عنوانبه که

 روانی اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی، محیط که ای زمینهپس شرایط از ای مجموعه گفت توان می (.45 :1388 مشیرزاده،)
 است زیر شرحبه ،سازند می آماده ای منطقه سازمان یک همگرایی گیریشکل برای را (کافی لزوماً نه اما) الزم سیاسی و
 :(273: 1988 دویچ،)

 قرار که هاییسرزمین مشترک مرزهای ورای در اجتماعی ارتباطات در مهم و ناگسستنی پیوندهای نوعی وجود .1
 .گیرد صورت هاآن میان همگرایی است

 که ای حوزه از بیرون مجاور های سرزمین نسبت به) کنندهشرکت واحدهای از بعضی حداقل برتر اقتصادی رشد .2

 (.رود می آن در همگرایی ایجاد به امید
 (.جدید پیوندهای طریق از) مشترک های پاداش یا سودترپر و تر قوی اقتصادی پیوندهای به نیل انتظار .3

 .کنندهشرکت واحدهای از بعضی حداقل در اداری و سیاسی های ظرفیت در چشمگیر افزایشی .4

 ...(.و بشر حقوق کراسی،ودم) سیاسی رفتار به مربوط اصلی هایارزش متقابل سازگاری .5
 .تر بزرگ اجتماع کل برای و سیاسی واحدهای از بعضی حداقل درون در سیاسی نخبگان یافتنوسعت .6

 ...(.و غربی اسالمی، آسیایی، زندگی سبک مثال رایب) جذاب و متمایز زندگی راه یک وجود .7
 .دارند اهمیت سیاسی نظر از که قشرهایی میان در حداقل اشخاص، اجتماعی و جغرافیایی باالی تقریباً تحرک .8
 .متقابل مبادالت و ارتباطات جریان ةدامن تعدد .9

 در) یابند دست همگرایی به است قرار که واحدهایی میان مبادالتی و ارتباطاتی جریانات در هاپاداش بودنمتقابل .10
 (.باشد نداشته نقش یک همیشه پاسخگو، یا مبتکر ،سودرساننده یا سودبرنده مبادالت همة

 .رفتارها متقابل پذیریبینیپیش از باالیی حد .11
 :از ندا عبارت اهمیت ترتیببه که کرد متمایز را همگرایی از سطح سه توان می کانتوری، و اشپیگل مباحث از

 سیاسی بخش چند یا واحد چند همبستگی و ادغام حد باالترین ای منطقه همگرایی .پیوستگی و همبستگی همگرایی،
 کلنی سیزده ادغام مانند ؛آورند وجود هب فدراسیون یک یا ملی دولت یک قالب در را واحد ةمجموع یک کهای گونهبه است،
 همبستگی .است قطعی ،همگرایی سطح در جنگ نبود .است آمده وجود هب امروز ةمتحد ایاالت هاآن ترکیب از که آمریکا

 یکدیگر در بخواهند اینکه بدون ،شوند می آماده دیگر ةمجموع یک علیه جنگ برای کشور چند که شود می گفته حالتی به

 به الزاماً که شود می گفته کشور چند بین بودنمحمل و همگونی همنوایی، از حالتی به پیوستگی درنهایت و شوند ادغام

 «مثبت»                                                   نقطة صفر                                    «منفی»       

3                 2               1                        1            2        3 

 

 بلوک اتحاد                              همکاری محدود     سردی روابط        بحران      جنگ             
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 از را مراحلی و درجات توان می نیز سطوح این از هریک در ،حالدرعین .نیست هاآن بین در جنگ خطر رفتنازبین معنای
 (.13 :1382 زاده،نقیب) دکر تفکیک یکدیگر

 با ارتباط در توان می ،مختلف های نظریه به توسل و تحلیل گوناگون سطوح درنظرگرفتن برحسب ،درمجموع
 هاآن میان تعامالت نیز و تحلیل سطوح از هریک در کاررفتهبه متغیرهای .رسید متفاوتی نتایج به ای منطقه همگرایی

 دو به توان می مزبور، های نظریه جمله از .کرد خواهد مشخص را ای منطقه همگرایی هایهدف نیز و موقعیت فرایند،
جهانی و ساختاری متقابل وابستگی های نظریه همچنین و گرایینوواقع یعنی ساختاری یا مند نظام های نظریه از گروه
 (.57: 1390 قوام،) دکر توجه المللبین روابط ةعرص در شدن

 گوناگون های نسبت به جهان مختلف نواحی بر و شده آغاز 1380 ةده از که کراسیودم جدید موج شود می یادآور

 میان در همگرایی ترغیب در را موج این آثار هامروز .شود گراییمنطقه احیای موجب است ممکن ،است گذاشته تأثیر
 جهانی نظام که است ذکر شایان .اند نداشته دموکراسی مناسب ةسابق که کنیم می مشاهده جنوبی آمریکای کشورهای

 فرایند یک در خود که -ستکشورها شدنصنعتی فرایند سریع ةتوسع و اطالعات انفجار ،آن پیامد و ارتباطات
 همگرایی، برای را مناسبی شرایط عملدر -دارد همراهبه را رفتاری و ارزشی هنجاری، های دگرگونی پذیری، جامعه

 گراییمنطقه شاهد بیشتر آینده در موجود، شرایط به توجه با و ندک می ایجاد منافع و ها هخواست یکنواختی و همسویی
 .بود خواهیم

 

 نینو ییگرامنطقه و مناطق ظهور
 وجود با -سرد جنگ طول در .کند می دگرگون و متحول زین را ای منطقه های زیرسیستم الملل،نیب نظام تحوالت و رییتغ

 گیریاوج سپس و تکوین گفت توان می .شد آغاز جهان مختلف مناطق در ییگرامنطقه ندیافر -یدوقطب ساختار

 قدیم موج با ماهوی هایی شباهت دارای هرچند نوین گراییمنطقه .شد مطرح 1980 ةده دوم ةنیم از جدید، گرایی منطقه
 تا گرایی،منطقه فرایند ایجاد در ها ملت –دولت نقش نوین، گراییمنطقه در .دارد آن با نیز هایی تفاوت است، گراییمنطقه

 از تنهانه گراییمنطقه ،همچنین .شود می افزوده غیردولتی کنشگران نقش اهمیت بر و شود می کشیده چالش به حدودی
 ةمقایس در مهم ةنکت .است توجه مورد نیز هویتی و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، منظر از بلکه اقتصادی، و امنیتی منظر
 و مطالعه و بررسی خود ویژة های زمینه و تاریخی بستر در باید هاآن از هرکدام که است این گراییمنطقه نسل دو این

 روابط ةعرص بر سرد، جنگ فضای از متأثر دوقطبی ساختار که گرفت شکل زمانی قدیم گراییمنطقه .شوند درک

 المللیبین ةصرع در مهمی ساختاری تحوالت با آن، گسترش و نوین گراییمنطقه ظهور کهدرحالی ؛بود حاکم الملل بین
 ،متخصصان بعضی همچنین، (.17 :2004 سودربام،) شود تحلیل خود ویژة زمانی بستر در باید و است بوده همراه
 ؛دانند می شدنجهانی فرایند به دهیجهت و تعدیل برای ،ها ملت –دولت مدیریت با سیاسی جریانی را نوین گرایی منطقه

 اهداف تحقق و تأمین دنبالبه اقتصاد، شدنالمللیبین روند هدایت با که است حرکتی نوین گراییمنطقه دیگر، بیانی به
 توسط موارد، بعضی در است ممکن گراییمنطقه فرایند که کرد فراموش نباید حال،این با .ستها دولت سیاسی

 توسل با ها دولت درحقیقت، .دشو هدایت و مدیریت نفوذذی هایگروه نیز و ها دولت نظارت تحت خصوصی های همؤسس
 های مکانیسم طریق از توانند می ها دولت .هستند خود ویژة منافع یارتقا و تأمین درصدد اقتصادی، المللیبین نهادهای به

 خود کنترل ةدامن ،دهند می ها آن به چندجانبه و دوجانبه اقتصادی های اتحادیه قالب در گرایی،نومنطقه فرایند که مختلفی
 .دهند افزایش اقتصاد شدنجهانی فرایند بر را

 نخست .گرفت ای تازه جان 1990 ةده از ،اروپایی ةاتحادی امیدبخش تحرکات از پس ویژه هب نوین، گراییمنطقه
 یایکآمر در ندیافر نیا سپس .ردندک شروع را ییهمگرا ندیافر دند،ید ینینو طیشرا در را خود هک ییاروپا یشورهاک

 یشورهاک و سوم جهان ،ییراروپایغ مناطق در گراییمنطقه .افتاد انیجر به زین قایآفر و یشرق جنوب یایآس ن،یالت
 مانند زین ،یکفیپاس -ایآس ةمنطق در ییهمگرا یحت .نداشت اروپا در را ییهمگرا اهداف و روند ت،یماه توسعه، درحال

 یک یبرا الزم یاسیس ةاراد و تیظرف مناطق، نیا از یکچیه در هکیطوربه ،است نبوده اروپا در ییهمگرا یالگو و مدل
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 از توسعهدرحال کشورهای در و سوم جهان در ییگرامنطقه ن،یا از فراتر .ندارد وجود یاسیس اتحاد و قیعم ییهمگرا
 گرایی،منطقه ةیاول هدف منطقه، دو هر در .یتجار –یاقتصاد تا است داشته یتیامن ةزیانگ قا،یآفر و آن .سه .آ جمله

 قیدق نییتب و حیتوض ییتوانا اروپا، ییهمگرا های نظریه رو،نیا از .است بوده ای منطقه تیامن تیریمد و تیامن نیتأم
 انیپا .است افتهی ضرورت رتریفراگ و شمولجهان های نظریه ةارائ و نداشته را ییراروپایغ جهان در گراییمنطقه ندیافر

 ختیبرانگ را یتجار و یاقتصاد ،یاسیس مختلف های حوزه در ای منطقهدرون یهایارکهم از یمتفاوت نوع زین سرد جنگ
 گراییمنطقه از گستره، و جهت زه،یانگ ،یارگزارک بعد چهار در دیجد ییگرامنطقه .شود می دهینام نینو گراییمنطقه هک

 در هادولت نقش بر هک میقد ییگرامنطقه برخالف -ارگزارانک نقش و یارگزارک نظر از .است زیمتما و متفاوت میقد

 ،یدولت گرانیباز از یعیوس فیط ینیآفرنقش از یناش نینو گراییمنطقه -کند می زکتمر ای منطقه های سازه و ساختارها
 ریمتغ یک یدارا و یبعدکت نینو ییگرامنطقه زین هدف و زهیانگ نظر از .است منطقه برون و درون در ،یاجتماع و یفرد

 و یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد ابعاد شامل هک است یچندوجه و یچندبعد ییهمگرا ینوع نینو گراییمنطقه .ستین
 خط و جهت و است ای منطقه یتیامن –ینظام یهاائتالف و آزاد تجارت یهامیرژ جادیا از فراتر اریبس و شود می یفرهنگ

 باال از -میقد ییگرامنطقه برخالف -نینو ییگرامنطقه .است متفاوت میقد گراییمنطقه از زین دیجد گراییمنطقه ریس
به مناطق .کند نمی یرویپ یساختار یجبر و ریرناپذییتغ یهاضرورت از و دوش مین لیتحم هاابرقدرت ای هادولت توسط

 شود می ساخته ندهایافر و منافع فیبازتعر طیشرا در یانسان یردارهاک و ها رویه و یانسان نشک توسط خودجوش طور
 (.35 :2001 هتن،)

 بر یسنت طوربه مترک شدن،ای منطقه نینو الکاش یریگلکش ندیفرا در نیهمچن و نوین ییگرامنطقه های نظریه در
 مناطق ای ها قاره به گذشته در مفهوم این .کنند می دکیتأ ییگرامنطقه و منطقه انونک عنوانبه ایجغراف «منطقة»

 و است ییایجغراف یمفهوم شتریب منطقه ،ییگرامنطقه یکالسک های نظریه در ،رونیا از .شد می گفته محصور ییایجغراف
 یاصل نقش ایجغراف عنصر ،ییگرامنطقه دیجد های نظریه در .شود می فیتعر یعیطب و ینیسرزم یایجغراف عامل برحسب

 ،دانند می الزم همنطق فیتعر در را ییایجغراف یکینزد از ای درجه همچنان ها نظریه از یبعض .کند نمی فایا ای کنندهنییتع و
پست و یانگارسازه های نظریه هک یلکشبه ،دارد ییگرامنطقه مفهوم در یمترک اریبس نقش و تیاهم ن،یسرزم اما

 (.45 :1999 کتزنستین،) نیستند جوهری و ذاتی یا شدهداده شیپ از ،یعیطب مناطق هک کنند می استدالل سمیمدرن

 یهمبستگ و انسجام زانیم و ها تعامل تیفکی و شدت م،کترا بر ،ینیسرزم یایجغراف یجابه ها نظریه از دسته نیا
 طوربه هک است ای پدیده صورتبه شود، فیتعر ایجغراف براساس هکآن از شیب زین منطقه .کنند می دکیتأ ای منطقهدرون

 است نکمم هک شوند می تصور یگفتمان های رویه و مقوالت مناطق، ،نیبنابرا ؛شود می یتلق افتهینیوکت یاجتماع

 برحسب مناطق .شوند زیمتما هم از ،روند می ارکبه آن در هک یبستر و بافت و شود می داده هاآن به هک یمعان براساس
 شماربه غرب یاعضا از یکی ایاسترال ،رونیا از .سازند می یاجتماع گرانیباز هک شوند می فیتعر ای یالمک های کنش

 (.33 :2003 نیمن، و جسوپ) دارد فاصله غرب جغرافیایی انونک از لومترکی هزاران اگرچه ،رود می
 با آشکاری تفاوت تاکنون، 1980 ةده گراییمنطقه اما دارد،  سابقه  دهه هشت گراییمنطقه که داشت درنظر باید
 :اند شده قائل دو این بین تفاوت پنج بژورن و هنتن .دارد پیشین های دهه گراییمنطقه

 شدنچندقطبی شرایط در جدید گراییمنطقه کهدرحالی ؛بود دوقطبی نظم با پیوسته و وابسته قدیم گراییمنطقه .1

 هریک دیگر، عبارتبه ؛اند سکه یک روی دو گرایی،منطقه و شدنچندقطبی اصوالً یعنی ؛است شده مطرح جهان
 دارند؛ باالیی مانور قدرت و استقالل ،ای منطقه های قدرت و مناطق از

 ؛بود ابرقدرت دو هایدستور و خواست و نظم براساس 1970 تا 1950 های دهه ای منطقه های همکاری بر حاکم سازمان .2
 است؛ شان ملی منافع گرفتن درنظر با و کشورها –دولت واقعی خواست براساس ،ای منطقه جدید بندیتقسیم کهدرحالی

 بسیار همکاری این نوین، گراییمنطقه در کهدرحالی ؛بود بسته گرایی،منطقه قدیم نظام در اقتصادی های همکاری .3
 در نیز ای منطقه های اولویت و رجحان هرچند .است شده کشیده نیز منطقه مرزهای از خارج به و بوده باز

 ؛گیرند می قرار نظر مد اعضا از هریک ای منطقهفرا اقتصادی های فعالیت



 1394زمستان ، 4 شمارة، 47 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش  750

 این امروزه آنکه حال ،پرداخت می اقتصاد به دیگری و امنیت به ها قطب از یکی قدیم، قطبی و ای منطقه نظام در .4

 ؛شوند می مطرح همدیگر با ...و زیستمحیط اقتصاد، سیاست، امنیت، ابعاد در جدید، های نظام و هابندیطبقه نوع

 در ،ددار را خود ةویژ جایگاه جهانی ساختار در (کشورها) مستقل سیاسی واحد یا عضو هر ،ای منطقه جدید نظام در .5
 های بندیقطب در کهدرحالی ؛شناسند نمی ای منطقه ةمجموع از مستقل را او ای منطقه اعضای دیگر حال عین

 برای اندکی مانور قدرت اعضا دیگر سویی از و بود قالبی و ظاهری اعضا بین همکاری سویی از قدیمی، ای منطقه
 (.5 :1992 هتتن،) داشتند جهانی ساختار در خود جایگاه شناساندن

 کنند می تصور شدنجهانی کندسازی یا سازیمتوقف برای پدیداری را جدید گراییمنطقه که سازانیاندیشه

 و هویتی های همپوشی قدرت، توزیع برای لمسیقابل (استراتژی) راهبرد را گراییمنطقه کهکسانی یا ،(1992 روبرتسون،)
 هتتن،) اند کرده فرض شدنجهانی مکمل را جدید گراییمنطقه کهکسانی و اند آورده حساببه ای منطقه ثروت تقسیم
به را کارکرد چند حد، از بیش گراییذهن از شدندور برای خود گمان به و جدید گراییمنطقه تجارب به اشاره با ،(1992
 :اند دهکر طرحم ادعایشان بر شاهدی عنوان

 عینیت کهدرصورتی راهبرد این .ای منطقه اعضای ملی های هویت همپوشی طریق از مشترک هایارزش استحکام .1

 استمرار و تکوین نیازپیش که است بدیهی اما باشد، مؤثر فرهنگی سازیجهانی تحمیل تعدیل در تواند می یابد،
 های تشکل درواقع، .است دهندهتشکیل واحدهای بین تمدنی، –فرهنگی تشابه نوعی وجود ،ای منطقه های نظام

 بنای سنگ را آن توان می که دارند فرهنگی همگنی از معینی میزان و درجه به نیاز کار،به آغاز برای ای منطقه
 .کرد محسوب ای منطقه های نظام تمدنی –فرهنگی

 نتایج شمار در پیرامونی، تهدیدهای دربرابر ای منطقه امنیت به دستیابی و اعضا بین های رویارویی خطر کاهش .2
 جمعی  دسته امنیت فکر جهان، سیاسی جغرافیای ةصحن از شوروی محو از پس .است بوده گراییمنطقه تر ملموس
 واژه ،ای منطقه امنیت درواقع .است داده ای منطقه امنیت به را خود جای تدریجبه ناتو، قدرتمندتر اعضای و آمریکا

 (.1991 بوزان،) شود می استفاده نیز ای منطقه های تشکل تعریف برای حتی آن از که است ای جوهره و

 با سازگاری اما است، گراییمنطقه برای اساسی یشرطپیش ،مشترک امنیت به دستیابی برای مناسب ساختارهای .3
 .است دفاعی –امنیتی اتحادهای استمرار برای بستری منطقه، یک در واقع های دولت اقتصادی های سیاست

 .هستند اعضا اقتصادی سازیهمگن و ثروت منطقی توزیع پی در بارزی نحو هب ای منطقه اقتصادی های تشکل
 نوع این از حالت ترین مشخص مشترک، بازار یک در جغرافیایی ةمنطق یک در واقع های دولت اتحاد

 اتحاد ایجاد سمت به را راه خودخودبه ،ها دولت اقتصادی هایسیاست شدنهماهنگ ،همچنین .هاست همکاری
 های بحران قبال در اقتصادی، های اتحادیه این رود می انتظار ،حالدرعین .سازد می هموار ای منطقه ةجانبهمه

 .نندک ترمیم را وارده های جراحت بتوانند سرعتبه حداقل یا شوند کمتر های خسارت دچار المللیبین اقتصادی

 درآمدها، سازیهمگن درنتیجه، و ای منطقه تجاری تبادالت گسترش در هاثروت منطقی توزیع ،حالدرعین
 (.45 :1381 پور،کریمی) دارد ای شدهشناخته کارکرد

 

 پژوهش روش

 در قیاس از گیریبهره حال عین در و توصیفی -تحلیلی کنونی، شرایط در موضوع اهمیت به بنا پژوهش این اصلی روش
 مانند داخلی و خارجی معتبر و مهم منابعجمله  از ،یا کتابخانه اطالعات از تا بود این بر تالش است. بوده وسیع مقیاس

 اثبات برای ایران سیاسی تاریخ و سیاسی اقتصاد سیاسی، جغرافیای سیاسی، علوم الملل،بین روابط دانش در موجود منابع
 تقویت برای حوزه این در نظرصاحب انادتاس یاهنظر از پژوهش این ،همچنین .شود استفاده مقاله این رویکرد

 برد. را الزم ةبهر علمی یها استدالل
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 ها یافته و بحث

 ایران اسالمی جمهوری گراییمنطقه سیاست

 منافع و نفوذ و نقش بین مستقیم ةرابط ینوع که است ای گونهبه امروز متغیر جهان در المللبین نظام ماهیت و ساختار
 در هامروز .است آمده پدید گراییمنطقه بر تمرکز با ائتالف و همکاری قالب در تعامل ةتوسع ضرورت و ها قدرت ملی

 بسط برای تالش و فارس خلیج جنوبی ةحوز کشورهای گراییمنطقه سیاست ایران اسالمی جمهوری همسایگی
 و ظرفیت از سودجستن برای -بزرگ ترکستان عنوان با قفقاز، و مرکزی آسیای در ترکیه خارجی سیاست در گرایی منطقه

 یارتقا درحال جایگاه اثبات و جهانی و ای منطقه بازیگری نقش افزایش راستای در خود ای منطقه ژئوپلیتیکی وزن
 به کمتر را کشور این که اروپا ةاتحادی جمله از بزرگ های قدرت دربرابر خود قدرت نمایش و تعادل ایجاد برای ،ای منطقه
 در خود ایدزت به رو قدرت دادننشان راستای در ترکیه گراییمنطقه سیاست ،همچنین .است جریان در -گیرد می بازی

 آمریکا دولتمردان نزد جهان، ای منطقه های قدرت هرم در را کشور این تا است جهان در آمریکا نیاز مورد راهبردی مناطق
 تالش و عرب جهان کشورهای و روسیه ایران، با روابط گسترش و تقویت با کشور این همچنین، .دده جلوه معتبر و مهم

 بر غرب با ایران و سوریه فلسطین، لبنان، عراق، در ای منطقه های بحران فصل و حل در گرانهمیانجی نقش بر مجدانه
 ای منطقه و داخلی تحوالت با هرچند ،است بوده خود ةمنطق برتر جایگاه تثبیت و تقویت درصدد ،ای هسته ةمسئل سر

 .است تردید مورد ترکیه راهبرد موفقیت ،اخیر

 – 1368) رفسنجانی هاشمی اکبرعلی جمهوری ریاست ةدور در ابتدا گرایی،منطقه نیز ایران اسالمی جمهوری در
 خارجی سیاست راهبردهای و اهداف در را معناداری و مهم تغییرات جنگ، دوران برخالف تا کرد می تالش که ،(1376
 و ها آرمان صدور عنوان با ایران اسالمی جمهوری ایدئولوژیک عالیق .یافت مهمی اعتبار و اهمیت ند،ک ایجاد ایران
 که کشور دیپلماسی دستگاه اما یافت، تداوم نهادها سایر توسط بیش و کم هم دوره این در اسالمی، انقالب های ارزش

 عراق جنگ ماه 96 .کرد تمرکز ملی منافع موضوع بر بیشتر دنیا با تعامل در ،شد می مدیریت رفسنجانی هاشمی نظر زیر
 آن از دوره این در محور حفظ راهبرد عنوان با که بقا، حفظ برای ایران اسالمی جمهوری تکاپوی و تالش و ایران علیه
 و المللیبین نظام که هایی راه و ملی حاکمیت ارضی، تمامیت ملی، حیاتی منافع به نسبت را ایران دولتمردان ،شود می یاد

 تصویر که بود شده آشکار امر این درک ةطلیع ،همچنین .دکر ترآگاه ،داد می قرار اختیار در منافع این حفظ برای آن قواعد
 زده ضربه کشور ملی منافع به حدودی تا حداقل آن، المللیبین انزوای و خارج در ایران اسالمی جمهوری مثبت چنداننه

غیرقابل هنوز که دولت چند جز به -کشورها ةهم با روابط اعتمادسازی دنبالبه خود ایران تا شد موجب مسئله این .است

 (.504 :1383 هرتسیک،) برآید -شدند می محسوب قبول

 

 ایران گراییمنطقه ژئوپلیتیکی ابعاد
 جهانی نظام های قدرتابر توازن ایجاد احتمال آن در که بود ای گونه به 1990 ةده اوایل در ایران ژئوپلیتیکی وضعیت

 کشورهای و ها قدرت قبال در آمریکا سیاست ،شوروی حذف با کهگونههمان .بود رفته میان از ناگهانی طوربه دوقطبی
 از یکی و مهم هدفی به ایران، ساختنمنزوی برای واشنگتن های تالش با مقابله ،شد می ترتهدیدکننده مستقل
 با همکاری دنبالبه آمریکا، مهار سیاست و تهدید این با مقابله برای ایران .شد مبدل آمریکا خارجی سیاست های اولویت

 و بود (هند و اروپا چین، روسیه،) قدرت جایگزین و محتمل مراکز نیز و مسلمان و نزدیک های دولت دیگر همسایگان،
 ؛نبودند غرب تسلط و سیطره از متأثر که ای منطقه و المللیبین های سازمان توان و جایگاه از برداریبهره به طورهمین
 .برآمد اپک و اسالمی کنفرانس سازمان تعهد، عدم جنبش مانند

 ناظر سطح در حضور با عرب ةاتحادی و شانگهای همکاری سازمان به پیوستن برای را خود ةعالق ایران ،اواخر این در
 خود به اتکا گرایی،منطقه زمینة در ایران های بیانیه همیشگی مضامین از یکی .است کرده ابراز ها سازمان این در

 از خود بدیلبی ژئوپلیتیکی موقعیت دلیلبه ایران .است بوده ،(آمریکا) منطقه از خارج های قدرت طرد و منطقه های دولت
 آسیای فارس، خلیج بحران های کانون با همسایگی و افغانستان عراق، ای منطقه های بحران بین در شدنواقع جمله
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 با ممکن شکل هر به لبنان، های چالش و سوریه بحران مهم بازیگر و (پاکستان و هند) جنوبی آسیای قفقاز، و مرکزی
 اقتصادی و امنیتی –سیاسی منافع های دامنه و نفوذ و نقش گسترش با .است مستقیم ارتباط در المللبین امنیت مسائل

 است، (روحانی) اخیر دولت ةبرنام که جهان با مستقیم گویو گفت و تعامل ضرورت با و جهانی و ای منطقه سطح در ایران
 :1388 برزگر،) است یافته افزایش ایران پیرامونی مناطق و خاورمیانه ةمنطق ویژه به جهان گوناگون مناطق بیشتر شناخت

جایی تا جهان مختلف جغرافیایی مناطق در ایران فعال حضور گفت توان می ،حاضر شرایط در ژئوپلیتیک رویکرد با (.35
 مانند ای منطقه و رشددرحال قدرت یک نفعبه باشد هماهنگ ایران راهبردی و امنیتی –سیاسی اقتصادی، اهداف به که

 خود ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک منزلت یارتقا و برداریبهره برای شپیرامون مناطق های پتانسیل از بتواند که است ایران

 های قدرت دربرابر تعادل و توازن ایجاد منظوربه المللیبین ةعرص در را ای منطقه کشورهای حمایت و ببرد را الزم ةبهر
 از بعد غالب فضای و ضرورت منطق، که است ذکر شایان .آورند دست به -کنند می تالش ایران انزوای برای که -برتر

 جهانی و ای منطقه همگرایی و ائتالف همکاری، تعامل، گو،و گفت پارادیم برمبتنی المللبین نظام در تاکنون سرد جنگ
 به توجه با و است گرفته صورت اخیر ةدور در ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست در که گفتمانی تغییر با .است بوده

 -است جهان با تعامل ةتوسع که -ملی نوین کالن راهبرد راستای در کشور دیپلماسی دستگاه جدید نخبگان گزینش
 و دهد کاهش را امنیتی تهدیدهای و بخشد ارتقا را ایران ژئوپلیتیکی نفوذ تواند می گراییمنطقه مسیر در نهادنگام نگرش

 ناشی و داخلی ایران تهدیدات از مهمی بخش امروز زیرا ،ندک فراهم را ایران ةتوسع برای را الزم منابع تواند می چنینهم
 .است آن از ناشی فقر و اقتصادی ماندگیعقب از

 

 ای منطقه همبستگی و فرهنگی هویت

 همپوشان و پیوستههمبه مناطق از ای مجموعه که کند می ترسیم را جهانی ،کنونی شرایط در گراییمنطقه گفت توان می
 .آید می حساببه مطلوب شدنجهانی فرایند از یئجز ها،آن متقابل و داخلی اتصال و مناطق این تقویت و ظهور .است
 به ایران نگرش رسد می نظربه .کند می محدود سیستم بر چیرگی برای را ای یگانه قدرت هر توانایی که امری

 نظام یک ساخت فرایند در سازهمبسته مهم عامل یک عنوانبه فرهنگی رویکرد بر هعمدطور به که گرایی منطقه
 پیوستن بعد از ایران اسالمی جمهوری عالئق .دارد ای ویژه اهمیت ،است همکاری اساس و پایه  و بوده مبتنی ای منطقه

 فرهنگی خصلت به توجه با ،خود پیرامون مناطق به دادنشکل برای تکاپو و تالش و جدید و قدیم ای منطقه های نظام به

 طریق از و -هستند مسلمان تماماً که -قفقاز و مرکزی آسیای و خاورمیانه مناطق کشورهای و ایران با مرزهم کشورهای
 ملی حاکمیت سیاسی، استقالل که هایی قدرت با مواجهه در (عمومی دیپلماسی) اسالم جهان عمومی افکار گرفتنکمک

 مناطق ایجاد از حمایت در ایران برتری های مؤلفه از یکی و قوت ةنقط ،کنند می تهدید را ایران سرزمینی قلمرو و
 است مسلمان کشورهای و بزرگ ایران فرهنگی قلمرو در ایران تاریخی فرهنگی مهم عنصر براساس خود پیرامونی

 فارس خلیج امنیتی و ای منطقه های همکاری زمینة در ایران ةخارج امور اسبق وزیر والیتی اکبرعلی (.9 :1392 زارعی،)
 منطقه کشورهای ،رواین از .باشد مشترک های ارزش ةپای بر باید فارس خلیج ةمنطق در همکاری و امنیت :دکر اعالم

 -1376) طلباناصالح ةدور در (.423 :1991 والیتی،) هستند تجاری و تاریخی فرهنگی، دینی، فراوان اشتراکات دارای
 و خارجی روابط در برتر اولویت و مهم یعامل عنوانبه بلکه ،نیافت کاهش تنهانه گراییمنطقه فرهنگی ویژگی نیز (1384

 ریز شرحبه رانیا یخارج استیس اصول ،یخاتم دمحمدیس یجمهور استیر ةدور .شد استفاده بیشتر ای منطقه ةساز
 و گوو گفت بر دیتأک .2 ؛یالمللنیب و یا منطقه سطح در یاعتمادساز یراستا در کوشش و ییزداتنش .1 :شد نیتدو

 یسازیخنث در تالش .3 ؛یخارج استیس در مطرح مشکالت و مسائل وفصلحل یبراها  فرهنگ وها  تمدن نیب مفاهمه

 نظام سطح در شأن کسب یبرا یالمللنیب مجامع وها  کنفرانس در فعاالنه شرکت قیطر از یرانیضدا یها استیس
نیا  دوره نیا در را رانیا یخارج استیس یها تیاولو یخاتم دولت ةخارج امور ریوز (83: 1380) یخراز کمال .الملل نیب

 و یفرهنگ ،یاسیس یهمکار .3 اسالم؛ جهان با یدوست .2 ران؛یا یگیهمسا در تیامن و صلح .1 :دارد یم اعالم گونه
 .یالمللنیب یها سازمان در فعال مشارکت .4 ده؛یبرگز یها سازمان و کشورها با یاقتصاد
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 رانیا یفرهنگ تیهو به و هکرد ارائه دولت 1388 سال در را( برنامه نیآخرپنجم ) ةبرنام یکل یها استیس ،نیهمچن
 :است شده یا ژهیو توجه یا منطقه یها یهمکار و تعامل روابط، در

  :یتیامن و یدفاع ،یاسیس امور بخش در
 تیامن میتحک منظوربه الملل نیب نظام و منطقه در رانیا یاسالم یجمهور نقش و اقتدار ت،یموقع شأن، یاعتال ـ

 رمتخاصم؛یغ یکشورها با سازنده روابط تیتقو بر دیتأک با یمل منافع شبردیپ و یمل
 ؛یخارج روابط در متجاوزانه اقدام و یخواهافزون با مقابله -
 گانگان؛یب ینظام حضور از منطقه ییرها یبرا تالش ـ
 ن؛یفلسط ملت ژهیو هب مستضعف و مظلوم یها ملت و مسلمانان از تیحما ـ

 ؛یاسالم یکشورها انیم شتریب ییهمگرا یبرا تالش ـ
 ةمقابل و تیامن و منافع ،یارض تیتمام ت،یحاکم از دفاع منظوربه یبازدارندگ قدرت و یدفاع یها یتوانمند یارتقا ـ

 تیهو نکهیا به توجه با .(21/10/1388 ،یا خامنه اهللتی)آ یا منطقه توازن جادیا و یخارج یدهایتهد با مؤثر
 را خود یاسیس اتیح تداوم و است یاسیس و یدتیعق ،یفرهنگ یتیهو رانیا یاسالم یجمهور و یاسالم انقالب

 در یا منطقه ییهمگرا جادیا و یکردیرو نیچن تداوم یبرا تالش ،ندیب یم موجود تیوضع و طیشرا حفظ در زین
 خصلت به توجه با رانیا مستدام یفرهنگ نگاه یراستا در دیبا را فارس جیخل یخیتار ةمنطق و اسالم جهان

 .کرد جوو جست مناطق در آن یدتیعق و یفرهنگ
 

 ایران خارجی سیاست در نوین و سنتی گراییمنطقه رویکرد

 کشور خارجی سیاست رفتار در رویکرد دو توان می دهه سه این طول در ایران خارجی سیاست تحوالت سیر ةمطالع با
 کشورهای و مسلمان همسایگان ویژه به منطقه کشورهای با تعامل افزایش معنای به گراییمنطقه تقویت .کرد ردیابی
 چین، قفقاز، و مرکزی سیایآ با روابط ةتوسع جمله از شرق به نگاه تقویت ها دیدگاه از بعضی .است بوده عرب جهان

 ،نگرش این در .گیرند می درنظر ایران خارجی سیاست در راییگ منطقه تقویت چارچوب در نیز را سیاآ طورکلیبه و روسیه
 و شرق به نگاه تقویت نوعیبه نیز جنوبی آمریکای در را ایران فعال حضور حتی نژاداحمدی و رفسنجانی هاشمی دولت
  (.8 :2009 متکی،) گیرد می درنظر گراییمنطقه بر تمرکز نوعی

 ایران ةانداز از بیش حضور معتقدند کرد، یاد سنتی گراییمنطقه عنوانبه آن از توان می که ایران در ها دیدگاه از بعضی
 در را ای سیاسی جدی های هزینه و است زاتنش لبنان و فلسطین جمله از عرب جهان مسائل ویژه به خاورمیانه مسائل در

 خود سنتی گراییمنطقه بر اندازه از بیش نباید ایران ،رواین از .دارد آمریکا ویژه به جهان و منطقه کشورهای با ایران روابط

 ای توسعه رویکرد تقویت ،باال دیدگاه محور .برانگیزاند را آمریکا و عربستان ویژه به عربی کشورهای حساسیت و کند اصرار
 برای را فراوانی های چالش و ها فرصت همزمان که است ایران حساس ژئوپلیتیک وضعیت بر تأکید با خارجی، سیاست در

 در خود امنیتی فوری محیط در فعال حضور فقط ایران که است بهتر ،اساس این بر .آورد می همراهبه ایران ملی منافع
 است معتقد که دارد قرار امنیتی –سیاسی رویکردی با جدید گراییمنطقه رویکرد مقابل، در .باشد داشته همسایگان سطح
 و لبنان) نزدیک خاور جمله از امنیتی غیرفوری مناطق در خود، امنیتی فوری مناطق در فعال حضور برعالوه باید ایران

 و آمریکا از ناشی امنیتی یاهتهدید رفع برای خود نفوذ و نقش از و باشد داشته تأثیرگذار و فعال حضوری نیز (فلسطین
 ،دیگر عبارتبه ؛کند استفاده بزرگ های قدرت با ارتباط در و منطقه در خود راهبردی منافع حفظ همچنین و اسرائیل

 مسئولیت زمان در الریجانی علی نگرش) کند ایجاد تعادل و توازن خود ملی منافع و امنیت اقتصادی، ةتوسع بین نوعی به
 مواجه نوینی نخبگان و رویکرد با ایران دیپلماسی دستگاه که کنونی شرایط در رسد می نظربه (.ملی امنیت عالی شورای

 را خود جوانی و گذار دوران که -نوین گراییمنطقه و ایران تاریخی -سنتی گراییمنطقه بین همزمان باید است، شده
 دو هر به خود راهبردی عمق براساس و کنونی شرایط در ایران .شود برقرار راهبردی یتعادل و توازن -دکن می سپری

 عامل چند پیرامون تمرکز و خود تاریخی –سنتی ای منطقه گوناگون عالیق کاهش با ایران .است نیازمند گراییمنطقه
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 سایر با ای منطقه همگرایی سیاست به خاورمیانه در بتواند باید ،باشد منطقه اعضای سایر اعتماد مورد که بخشوحدت
 بهتر گونهاین .ندک مسدود منطقه به را پیرامونی و ای منطقهفرا های قدرت نفوذ راه و بردارد گام مؤثر و مهم یگرانزبا

 با و مجزا سیاسی واحد یک صورتبه تا یابد دست سنتی ةمنطق این در خود سیاسی –امنیتی عالیق و اهداف به تواند می
 ای منطقهفرا و ای منطقه کشورهای تنگناهای و ها چالش با و بردارد گام خود ملی منافع راستای در متفاوت و ویژه رفتار
 رویکردهای بر تمرکز و اقتصادی سریع ةتوسع نیازمند جهانی و ای منطقه مدعی قدرت یک ،همچنین .شود رو روبه

 به همزمان توجه مستلزم ایران کنونی خارجی سیاست در ،بنابراین ؛است جهانی و نوین ای منطقه اقتصاد با همگرایانه
 از که پیداست ناگفته (.34 :1392 زارعی،) است همجوار و پیرامون مناطق در ای توسعه و سیاسی –امنیتی رویکردهای

 و امنیت توسعه، برای حیاتی و راهبردی اهمیت دارای فارس خلیج و خاورمیانه ةمنطق دو ایران پیرامونی مناطق میان
 و فعال حضور .گیرد قرار ملی کالن اهداف تحقق برای ایران خارجی روابط فتارر رأس در باید و است ایران ملی منافع
 مسائل سطح در باال بازیگری قدرت ایران به عرب جهان و عراق فارس، خلیج امنیتی –سیاسی مسائل در ایران پایدار

 ای منطقه مناسبات به بخشیدنعمق منظوربه ایران اسالمی جمهوری .دهد می بزرگ های قدرت با روابط در و ای منطقه
 از نوینی بازتعریف مستلزم ،نوین ای منطقه همگرایی یک ساخت سمت به حرکت و نوین شرایط در مذکور مناطق در خود

 حضور های هزینه کاهش با طریق این از بتوان تا است همجوار و پیرامون مناطق با ایران ای منطقه سازهمبسته عوامل
 .یابد دست زمان این در ملی منافع و اهداف حداکثر به ای منطقه

 

 ایران گراییمنطقه های چالش

 به کشور پیوستن برای مهم مانعی و داده عذاب را ایران که اقتصادی های فعالیت ةعرص در تاریخی مشکالت از یکی
 تا ایران که بوده تلخ تقحقی این ،است صادتاق شدنجهانی فرایند به شدنجهانی کنونی عصر در و ای منطقه اقتصاد نظام

 گام در اقتصادی ظرف یک اول گام در سیاسی واحدهای ةهم آنکه حال باشد، اقتصادی یظرف است نتوانسته امروز به
به شاید و تاریخ طول در ایران رسد می نظربه .هستند خود ملت برای امنیتی ظرف یک سپس و سیاسی ظرف یک دوم

 امنیت تأمین را خود ةدغدغ ترین مهم است، بوده تهاجم و وتازتاخت مورد سو هر از و داشته که چهارراهی موقعیت دلیل
 موقعیت و شرایط این در همچنان ،بپردازد مشکل این حل به کامل شکلبه است نتوانسته آنکه دلیل به و ددان می ملی

 .است دهکر سپری را روزگار و مانده باقی
 همایون ایران اقتصاد پژوهشگر و جهان حاضر حال اقتصاددانان ترین بزرگ از یکی تصدیق و تأیید مورد موضوع این

 با برابر قدمتی بازرگان و بازار فارسی ةواژ .است بوده پیشه تجارت کشور همواره ایران» :است معتقد او .است نیز کاتوزیان
 که) تجاری ةسرمای درازمدت انباشت ایران در اروپا، برخالف اما .دارد کشور این در المللیبین و داخلی تجارت سنت

 نیازمند تجاری ةسرمای انباشت .نگرفت صورت (شود منجر صنعتی و کشاورزی فیزیکی ةسرمای انباشت به توانست می
 معقول زمانی ةفاصل در امنیت از حداقلی وجود نیازمند طوالنی اندازپس و است اندازپس –حال مصرف از پوشیچشم

 اندازکنندهپس و باشد خودسرانه درازیدست خطر معرض در نباید او مرگ از پس و حیات زمان در مالک دارایی .است
 و حمایت چنین دریافت روی توانستند نمی ایران پولدار طبقات .باشد داشته آینده در ثبات و آرامش از را حداقلی انتظار باید

 (.16-15 :1377 کاتوزیان،) «کنند حساب اجتماعی هایگروه از یکهیچ جانب از امنیتی
 دقت با مسائل این به اگر» :گوید می ایران اقتصاد نیافتگیتوسعه علل زمینة در پژوهشگران از یکی عظیمی، حسین

 اینکه و بوده خود سیاسی وضعیت تثبیت برای مبارزه درگیر پیوسته اخیر زمان تا مشروطیت دوران از ایران که شود توجه
 .شود می تر روشن مسئله است، داشته را اقتصادی مسائل به پرداختن فرصت کمتر سیاسی تحوالت و مبارزات جریان در

 از ناشی مشکالت و مصائب از هنوز و شود می ایران گیردامن اول جهانی جنگ آثار مشروطیت انقالب از پس سال چند
 و آید می پیش جهانی جنگ دیگر بار نیز بعد هب آن از ؛شود می پهلوی به قاجار از سلطنت تحول دچار نیافته، خالصی آن

 پیش نفت شدنملی قضایای نگذاشته سر پشت را دوم جنگ مسائل هنوز و ؛کند می درگیر خویش سهم به نیز را ایران
 سال در اسالمی انقالب پیروزی به تحوالت این ةهم نهایتاً ...و 1340 های سال تحوالت و کودتا حکومت سپس و آید می
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 از پس که شود می سالههشت تحمیلی جنگ درگیر ایران اسالمی انقالب پیروزی از پس ماه نوزده .انجامد می 1357
 لحاظ از ایران مدت این تمامی طی درهرحال، .آید می شماربه جهان ةسال 200 تاریخ جنگ ترین طوالنی ویتنام جنگ

 دوران این در .بپردازد خود اقتصادی ةتوسع و اقتصادی مسائل به بتواند که است ندیده را ثبات و آرامش روی تاریخی
 را فرصت این جامعه .کند پیدا خود برای مناسبی اجتماعی –سیاسی نظام نحوی به که است بوده این درگیر عمدتاً کشور

 1384 عظیمی،) «زند تکیه هاآن بر توسعه درون در و کند حاصل را ای فناورانه دستاوردهای که است نیاورده دست هب
 ساختاری مشکالت با اقتصادی به امنیتی فاز از انتقال و نبوده اقتصادی ای پدیده گاههیچ ایران اسالمی جمهوری (.324:

 ای هپدید خاتمی، جمهوری ریاست و تحمیلی جنگ طول در روشن طوربه ایران اسالمی جمهوری .است هبود همراه

 در و کرد حرکت کشور امنیتی و سیاسی های فعالیت کنار در نیز رفسنجانی هاشمی سازندگی ةدور .بود امنیتی –سیاسی
 بود المللیبین امنیت و داخلی سیاست مسائل الشعاعتحت اقتصادی مسائل از بسیاری ایشان، جمهوری ریاست دوم ةدور

 خاستگاه با تنهانه نبود، اقتصادی ای پدیده ایران اسالمی جمهوری اینکه .شد روروبه آمریکا وسیع های حریمت با و
–107 :1384 القلم،سریع) دارد سنخیت نیز آن ابزاری و سیاسی رجال طبقاتی پایگاه با بلکه ،دارد تطابق آن ایدئولوژیک

 استقالل از دفاع صرف شا سیاسی حیات طی را خود تکاپوی و تالش تمام ایران اسالمی جمهوری گفت توان می (.108

 را آن توان می که است خاورمیانه در سیاسی واحد تنها گفت توان می ،رواین از .است کرده محوریحفظ گفتمان و سیاسی
 رسد می نظربه .کرد قلمداد اقتصادی و تجاری معدنی، واحد یک انتها در و سیاسی واحد یک سپس امنیتی، واحد یک ابتدا

 برای ایران توانینا ساززمینه و ایران اقتصادی موجود وضعیت و شرایط بسترساز نیز ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون
 فرایند با ایران اساسی قانون .باشد ثروت و قدرت ماتریس و جهانی و خود پیرامون در ای منطقه موجود نظم به پیوستن

 شدنجهانی و ویکمبیست قرن در نوین گراییمنطقه شرایط در امنیتی ظرف بر مقدم و اقتصادی یظرف به کشور تبدیل
 و اقتصادی نظم با ایران اسالمی جمهوری سیاسی نظام ماهیت ،بنابراین ؛است اصولی تناقض در که اختالف در نه

 نبود در شرایط این با را خود و دارد ناسازگاری سر جهانی ابعاد در هم و ای منطقه ابعاد در هم امروز دنیای بر حاکم جهانی
 ابتدا از ایران دولتمردان هایاندیشه و افکار در که مهمی اشکاالت از یکی شاید .بیند می همکاری و همراهی تناسب،
 بیرونی موضوعی ایران تهدید و است افزاریسخت ایران برای امنیت ةمقول که است بوده این دکر ردیابی توان می تاکنون
 تأمین افزاریسخت های پدیده بر بیشتر ایران باید پس است، ...(و انگلیس آمریکا،) ای منطقهفرا و (اسرائیل) ای منطقه
 یک .نیست چنین ایران ةجامع در موجود کنونی ةتجرب آنکه حال کند، تالش افزارهاجنگ و ها سالح ساخت در و امنیت

 ملت و دولت آن تالش طریق از کشوری هر ملی امنیت جهانی، و ای منطقه موجود نظم در که شد متذکر باید دیگر بار

 یرافزاسخت امکانات تجمیع و ساخت برای تالش مسیر از تا شود می ممکن تر راحت ملی ثروت افزایش و کسب برای
 متقابل وابستگی و همکاری ةادام در سپس و ای منطقه همکاری طریق از امروز اساسی اصل این و ملی امنیت تأمین

 .جهانی و ای منطقه پشتیبانی و همکاری بدون و انفرادی های گام با تا شود می ممکن جهانی
 اساسی های گام برداشتن وجود با حتی انقالب از پس تاریخ در اسالمی جمهوری دولتمردان گفت توان می صراحتبه

 توجه با و شوند همراه جهان با اند نتوانسته ،سازیجهانی و گراییمنطقه ةحوز دو در امنیتی و سیاسی اقتصادی، ةعرص در
 ناشدنیحل تناقض و تضاد دچار سرد جنگ از بعد نوظهور ةپدید دو این به پیوستن برای ،سیاسی نظام عقیدتی ماهیت به

 ها گیریتصمیم از بسیاری و اقتصاد محور بر اقدامی نوع هر و فعالیت بنای و اصل ،نوین گراییمنطقه فرایند در .هستند
 بلکه بود، اقتصادی استقالل دنبالبه نباید دیگر ای منطقه متقابل وابستگی این در و است متمرکز اقتصادی مسائل در

 چندان شاید این و گیرد می قرار ای منطقه کشورهای اقتصادهای تاروپود در ای منطقه ینظام در کشورها اقتصادی ساختار
 .نباشد کشور دوم حتی و اول ةده انقالبی سنتی دولتمردان خوشایند

 

 گیرینتیجه
 سایر و هادولت میان اقتصادی و سیاسی های یهمکار توجه شایان گسترش به المللبین سیاست در ییگرامنطقه

 باالی ةدرج جغرافیایی، نزدیکی از یبترکی صورتبه منطقه اصوالً .دارد هاشار یا ویژه جغرافیایی نواحی در بازیگران
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 د،ش بیان پژوهش این در کهگونههمان .دشو یم تعریف مشترک فرهنگی های یتهو و نهادی یها چارچوب تعامالت،
 سپس و تکوین گفت توان می اما ،گردد یمبر میالدی هفدهم قرن به دنیا در المللیبین همکاری و همگرایی فرایند ةسابق

 موج با ماهوی هایی شباهت دارای نوین گراییمنطقه .شد مطرح 1980 ةده دوم ةنیم از جدید، گراییمنطقه گیریاوج
 فرایند ایجاد در ها ملت –دولت نقش نوین، گراییمنطقه در .دارد آن با نیز هایی تفاوت اما است، گراییمنطقه قدیم

 ،همچنین .شود می افزوده غیردولتی کنشگران نقش اهمیت بر و شود می کشیده چالش به حدودی تا گرایی، منطقه
 در .است توجه مورد نیز هویتی و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، منظر از بلکه اقتصادی، و امنیتی منظر از تنهانه گرایی منطقه

 ملی ثروت افزایش و کسب برای ملت و دولت آن تالش طریق از کشور هر ملی امنیت جهانی، و ای منطقه موجود نظم

 اساسی اصل این .ملی امنیت تأمین یرافزاسخت امکانات تجمیع و ساخت برای تالش مسیر از تا شود می ممکن تر راحت
 و انفرادی های گام با تا شود می میسر جهانی متقابل وابستگی و تعامل با درادامه و ای منطقه همکاری طریق از امروز
 و مهم یکشور عنوانبه نیز ایران اسالمی جمهوری ،اساس ینا بر .جهانی و ای منطقه پشتیبانی و همکاری بدون
 اگرچه تاکنون، سازندگی دولت کارآمدنروی از بعد ویژه به و تحمیلی جنگ یافتنپایان با ،راهبردی ای منطقه در گذارتأثیر

 هایسازمان و ها ظرفیت از گیریبهره با و ای منطقه همکاری و گراییمنطقه رویکرد اتخاذ با همواره ،هایی نشیبفرازو با
 نظر مورد اهداف راستای در است نتوانسته ،هاتالش این برخالف اما ،است داشته توجه مهم موضوع این به المللی،بین
 در شدنواقع جمله از خود، بدیلبی ژئوپلیتیکی موقعیت دلیلبه ایران زیرا ،ببرد را الزم ةبهر گراییمنطقه رویکرد از خود

 آسیای قفقاز، و مرکزی آسیای فارس، خلیج بحران های کانون با همسایگی و افغانستان و عراق ای منطقه های بحران بین
 در المللبین امنیت مسائل با ممکن شکل هر به لبنان، های چالش و سوریه بحران مهم بازیگر و (پاکستان و هند) جنوبی
 استقالل از دفاع صرف ش،ا سیاسی حیات طی را خود تکاپوی و تالش تمام ایران اسالمی جمهوری .است مستقیم ارتباط

 ابتدا که است خاورمیانه در سیاسی واحد تنها گفت توان می ،رواین از .است کرده محوریحفظ گفتمان صرف و سیاسی
 رسد می نظربه و دشو می قلمداد اقتصادی و تجاری معدنی، واحد یک انتها در و سیاسی واحد یک سپس امنیتی، واحد یک

 یک عنوانبه را خود اعالمی، های سیاست سطح در حداقل دنیا، گذارتأثیر کشورهای از بسیاری مانند نتواند کهزمانی تا

 روابط در گراییمنطقه ظرفیت از گیریبهره ند،ک معرفی گراییمنطقه موضوع در تجاری و اقتصادی رویکرد با بازیگر
 .است رو هروب جدی و مهم موانعی با ایران خارجی
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