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 -1تحوالت بنیادین معاصر در نظام بین الملل
پایان جنگ سرد و وقایع متعاقب آن تا حادثه یازده سپتامبر  2111میالدی تأثیرهای شگرفی را بر نظام بینالمللی به جاای
گذاشت که بررسی و تحلیل آن مستلزم شناخت بازیگران روابط بینالملل ،قواعد بازی در روابط بینالملل و نیز محیط باازی در
صحنه بینالملل است .قواعد بازی در روابط بینالملل به سمتی در جریان است که میتوان گفت نوعی از نظام چند جانبهگرایی
مسالمتآمیز در حال جایگزینی با فضای یک جانبهگرایی خصمانه کنونی است .در حوزه محیط بازی روابط بینالملل ،باید گفت
که این محیط پرتنشتر شده است و نقشهای فرهنگی -تمدنی و تقابلهای نظامی برجسته شدهاند .اما در خصوص بازیگران،
با ورود نوع جدیدی از بازیگران بینالمللی به عرصه روابط بینالملل ،شرایطی ایجاد شده است که مایتاوان آنهاا را باازیگران
شبکهای 1نامید .این بازیگران عالوه بر دولت -ملت و سازمانهای بینالمللی و سازمانهای غیردولتی ،بازیگرانی هستند که باا
توجه به گسترش ارتباطات جهانیگرایی و با بهرهبرداری از انواع ابزارهای نوین ارتباطی ،توانستهاند بعناوان شابکهای ماثثر در
سیاست جهانی اثرگذار باشند .نمونه بارز این بازیگران ،سازمانهای تروریستی القاعده ،داعش و شبکه تلویزیونی الجزیره است.
با پایان جنگ سرد ،مناسبات جهانی به شدت تغییر کرد .در دوران جنگ سرد اولویتهای سیاسای و امنیتای تعیاینکنناده
جایگاه و سطح روابط کشورها بود .این اولویت بندی در روابط جهان به گونهای بود که مثالً کشوری مانناد ایاران مایبایسات
عضو پیمان نظامی سنتو باشد ،اما بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اولویتهای اقتصادی تعیینکننده رواباط جهاانی شاد،
بنابراین هر نوع تحلیل در مناسبات جهانی بر روی موج اقتصادی قرار گرفت و به تبع آن ثبات سیاسی نیز در کشورهای مختلف
تعریف جدیدی پیدا کرده است و مبنای آن دموکراتیزه شدن تمام نظامهای سیاسی است .در اثر این تغییر و تحاوالت جهاانی،
حاکمیت ملی به مفهومی که در دوران جنگ سرد بود ،امروزه آرام آرام در حال رنگ باختن است .امروزه به دلیل رابطاهای کاه
میان توسعه اقتصادی و روابط اقتصادی جهانی با دموکراتیزه شدن به وجود آمده است ،تقریبا آن معنای فراگیر حاکمیات ملای
بیاثر شده است و رابطه تنگاتنگی میان حاکمیت ملت با حاکمیت ملی بهوجود آمده است .از این رو هر اندازه حکومات بتواناد
خود را نماینده واقعی ملت معرفی کند ،حضورش در جامعه جهانی مستمر تر است .به همین دلیل در جهان کناونی دماوکراتیزه
شدن در سطح کشورها به موجی جدید و اجتنابناپذیری تبدیل شده است و ارزش حکومتها نیز به سطح دموکراتیزه شدن آنها
مرتبط است.
بنابراین درك اوضاع و روابط میان کشورهای بزرگ (آمریکا ،روسیه ،چین،هند،آلمان ،فرانسه ،انگلستان) منوط به شناخت فضای
حاکم بر جهان کنونی است.
در این اوضاع جدید هر کشور قبل از هر اقدامی بهدنبال منافع ملی خود است .بهعبارتی فرض باید بر این اساس باشاد کاه
دیپلماسی و سیاست خارجی هر کشوری بهطور مطلق و کامل در راستای تأمین بهینه منافع ملی باشد.
این است که روابط میان کشورها در چارچوب منافع ملی تنظیم می گردد ،با این فرآیند ،مناسبات اقتصاد جهاانی باهگوناهای
است که اختالفات میان قدرتها فاقد درگیری شدید است ،زیرا منافع اقتصادی هر امری را تحمیل میکند .بنابراین ،از آنجایی
1. Network Players
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که رابطه سیاست و فضای جغرافیایی(واحدسیاسی)رابطهای دوجانبه و پویاست ،لذا هر سیاستی تظاهرات مکانی /فضایی خااص
خود را و هر مکان و فضایی نیز سیاستهای خاص خود را طلب می کند.
بطورکلی فرضیه های رایج درصورتبندی جدید نظام بینالملل عبارتند از:
 -1جهان سیاسی به سوی نظام نوین جهانی با تثبیت بیش از پیش ساختار نظام تک قطبی به رهبری ایاالت متحده آمریکا در
حرکت است؛ 
 -2ساختار تک/چند قطبی نظام جهانی که قطبهای عمده قدرت فرامنطقهای همراه با قدرت مسلط ایاالت متحده آمریکا ،اداره
نظام جهانی را در اختیار دارند؛
-3جهان باه ساوی سااختاری چندقطبی(منظوماه ای)گاام برمایداردکاه رقابات هاای اساسای جهاانی در ایان سااختارمیان
چندقطب(منظومه)اقتصادی گسترش خواهدیافت و رابطه های مفهومی عمودی و افقی ژئوپلیتیک باراین سااختار اقتصاادی ا
سیاسی حاکم بوده وکنشها و واکنشها درآن ضابطهای ژئوپلیتیک خواهند داشت.
 -2اصول کلی حاکم بر سیاستگذاریها درسیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ،صحنه برخورد و تعامل واقع گرایی و آرمانگرایی است .از یک ساو،انقالب اساالمی،
یک انقالب ایدئولوژیک است و الزامات و اهداف مکتبی خود را به همراه دارد ،از سوی دیگر ایران کشوری است همچون دیگر
دولت -ملتها که با محدودیتها و فرصتهای خاص خود مواجه است.مقصد یک سیاست خارجی متکای بار ایادئولوژی ،تااثیر
گذاری بر محیط و در نهایت ،تغییر آن مطابق آمال خویش است.
در مقابل ،سیاست خارجی واقع گرا ،جوالنگاه عینیات و محاسبات مادی است .مالحظات و مقدورات بر آن حاکم است .با ایان هماه باا
توجه به اوضاع پیچیده و متحول بینالمللی و نیز الزامات دیپلماتیک جهت تامین بهینه مناافع ملای ،قادر مسالم آن اسات کاه نظاامی
متکی بر ایدئولوژی ،چارهای جز تلفیق واقع گرایی و آرمانخواهی ندارد تا عالوه برحفظ و پیشرفت خود ،در مسیر تحقاق خواساتهاا و
آرمان هایش نیز کوشش کند و الجرم این کوشش درمحدوده تاوان و مقادورات نظاام بارای تضامین اداماه حیاات آیناده آن صاورت
میگیرد.
بر این اساس یکی از مباحث مهم و اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ،مقوله اصول سیاست خارجی است .زیرا
اصول در واقع به مثابه مبانی و پایههای بنیادین اندیشهای سیاسی است ،اعم از اینکه این اندیشه درباره مسائل خارجی ،داخلی،
اقتصادی ،سیاسی و یا فرهنگی باشد .مهمترین منبع برای شناخت اصول سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ،قانون اساسی
آن است که براساس اصول وضوابط اسالمی تدوین شده است.قانون اساسی به روشنی اولویتهاو ارجحیت سیاست خارجی ایران
را درچهارگروه زیر تبیین نموده است:
 -1همسایگان ایران؛
 -2کشورهای مسلمان؛
 -3کشورهای جهان سوم؛
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 -4کشورهایی که به نوعی یکی از نیازهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و یا نظامی ایران را برطرف سازند.
بر این اساس ،مجموعه اصول حاکم بر سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران را میتاوان در ساه موضاوع
کلی دسته بندی کرد که عبارت از تفوق حاکمیت ملی ،ائتالف و همزیستی بینالمللی و نیز حمایتهای انسان دوستانه در سطوح
بینالمللی است.
 -3اولویتهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
حمایت از رشد و توسعه پایدار عمومی کشور؛
دفاع از هویت و ارزشها و اعتالی تفاهمات بینالمللی؛
مدیریت تهدیدها و فرصتهای خارجی در شرایط ویژه؛
اصل عدم سلطهپذیری و سلطهجویی در روابط خارجی؛
اصل حمایت از اولویت رویکردهای فراگیر اسالمی در تعامالت بینالمللی .
تاکید بر بکارگیری سیاست خارجی توسعهگرا با هدف تأمین سطح قابلتوجهی از رفاه مادی و معنوی برای عموم جامعه که این
امر جز با اعمال سیاست خارجی همه جانبه و مبتنی برتنش زدایی و اعتمادسازی متقابل و با همکاری مثثر ،امکان پاذیر نیسات.
بعبارتی دیگرمی توان گفت ژئوپلیتیک باز وسیاست خارجی فعال ،پل توسعه پایدار و نقشه راه رشد و توساعه اقتصاادی درایاران
است؛
حفظ اسالم و منافع اسالمی با اتخاذ سیاستهای اسالمی برمحور ژئوپلیتیک اسالم و تعمیق اهداف استراتژیک؛
حضور فعال و مثثر در تعامالت بین المللی با هدف ایجاد تشکلهای همکاری منطقهای و بینالمللای بارای ممانعات از تثبیات
نگرشهای هژمونیک؛
 -4دیدگاههای حاکم بر سیاستگذاریها درسیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
بطورکلی دو دیدگاه راجع به سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران وجود دارد که ریشه تفاوت در ایان دو گاروه نسابت باه
حکومت ایران و آن هم بر اساس نگرش به حکومت از دیدگاه اسالمی یا ایرانی است .هویت اسالمی و هویت ایرانی حاکمیت،
در دیدگاه این دو دسته از یکدیگر مجزاست.
گروه اول هویت اصلی جمهوری اسالمی ایران را برخاسته از انقالب اسالمی با هادف بازگشات باه ارزشهاای اساالمی مایداناد .در
آستانه انقالب اسالمی در ایران ،الیههای اجتماعی جامعه ایرانی به رغم نارضایتی وسیع میان آناان ،اماا زیار فشاار فقار ،ساوي تغذیاه،
ناامنی و یا تنازعات قومی و نژادی نبودند .مردم برای آن به خیابانها ریختند که احساس میکردند که فرهناگ اساالمی را دولات وقات
ایران نادیده گرفته است ،سنتهای جامعه ایرانی به فراموشی سپرده شده و بیعدالتی در روابط بینالمللی را حکومت ایران باا همکااری
آمریکا در منطقه تشدید میکند .این دسته برای بقای نظام جمهوری اسالمی پیشنهاد می کنند که:
 -1حفظ تودههای مسلمان در کشورهای اسالمی ،بعنوان متحدین ایمانی؛
 -2ایجاد روابط نزدیک با کشورهای اسالمی؛
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 -3اجتناب از مذاکره با آمریکا ،بعنوان ابرقدرت و مسئول تحقیر امت اسالمی.
گروه دوم بر این باورند که ایران یک کشور-ملت مانند دیگر واحدهای سیاسی در جهان امروزی است و باید در صحنههای
بین المللی یک بازیگر عمده باشد .زیرا این کشور با بهرهمندی از موقعیتی منحصر به فرد ژئوپلیتیاک و ظرفیاتهاای مطلاوب
اقتصادی و ذخایر عظیم انرژی از اهمیت ویژه ای در کنشها و واکنشهای استراتژیک برخورداراست .آنان عقیده دارند که تجارت
بینالمللی و ایجاد روابط گسترده سیاسی مهمترین ابزار در جهان معاصر برای حفظ منافع ملی ایران است.
آینده روابط خارجی ایران به صورت مستقیمی منوط به نتاایج ناشای از مباحثاات ایان دو گاروه اسات .طراحای و اجارای
استراتژ ی جامع عملیاتی برای رسیدن به اهداف اسناد توسعه ملی نیز بستگی به چکونگی حل این معما دارد.
 -5سیرتحوالت در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
با گذشت حدود چهار دهه از عمر جمهوری اسالمی ،سیاست خارجی کشور کماکاان متاأثر از تحاوالت شاگرف و عمیاق
بینالمللی و منطقهای است .زیرا موقعیت منحصر به فرد ژئوپلیتیکی ایران بهگوناهای اسات کاه ایان کشاور هماواره در سایر
تحوالت استراتژیک بعنوان یکی از اجزای الینفک استراتژیهای جهانی محسوب شده و این امر سبب گردیده تا ساختار نظاام
بینالملل نیز متقابالً بر رفتار و سمتگیریهای استراتژیک در سیاست خارجی این کشور بسیار مثثر باشد.
تحلیل و تبیین سیاست خارجی ایران همواره و بهطور طبیعی تابع تحلیلی سیستمی است .زیرا تعامالت خارجی دولتهاای
ایران تحت تأثیر تحوالت در نظام بینالملل است .بر این اساس نه تنها سمتگیریهای سیاست خاارجی ج.ا.ا نسابت باه دوره
جنگ سرد در قالب رویکردهای سیستمی با تغییر در خط و مشی ها مواجه شده ،بلکه شدت و ضعف در تبلور بخش اعظمای از
تعارضات سیاسی -امنیتی گاه و بیگاه قدرتهای بینالمللی علیه جمهوری اسالمی ایران ،بهلحاظ عادم توجاه باه ایان مسایر
طبیعی و تعارض در رویکردهای سیستمی سیاست خارجی این کشاور اسات .باه عباارتی دیگار باهرغام اقادامات تااکتیکی و
بیثباتیهای مقطعی در استراتژی سیاست خارجی ج.ا.ا ،موقعیت متمایز ژئوپلیتیکی این کشور عماالً مسایر تحاوالت سیاسات
خارجی و جهتگیری های استراتژیکی آن را در روندی سیستمی و همگام با ساختار نظام بینالملل قرار میدهد .از این روسات
که همواره میزان و کم و کیف درك این اوضاع ،تعیینکننده چگونگی تأمین منافع گوناگون داخلی و خارجی ایران است.
در اوایل انقالب اسالمی سیاست خارجی ایران آرمانگرایانه بود ولی با طی تحوالتی جدید به تدریج محتاطانه و درمسایری
عملگراتر قرار گرفت .در واقع تغییرات تدریجی در رفتار و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران با منشاي نظام بینالملل بوده اسات،
زیرا سیاست خارجی ایران همواره همگام و تنگاتنگ با سیاست داخلی و یا در تداوم با سیاست داخلی آن نبوده است ،باهلحااظ ایانکاه
مهم ترین عوامل تأثیرگذار در این تغییر جهت ،از جمله مسائل انسانی اعام از تصاورات افاراد ،ناسیونالیسام و یاا مباحاث قاومی و نیاز
موضوعات اقتصادی بعنوان عواملی تعیینکننده در سیاست خارجی ،محاسبه نشده اند.
معموال منافع ملی و بینالمللی دولتها در نظام بینالملل تابع دو اصل جامعهپذیری و رقابت است .حضور دولتها در نظاام
بینالملل ضم ن رقابت میان واحادها،همگام باا پاذیرش هنجارهاا وقواعادی اسات کاه آن نظاام درکناار هماه ویژگایهاای
فردی،ایدئولوژیک وغیر ایدئولوژیک برای دولتها فراهم میکند تا زمینههای درك متقابل برای آنها فراهم گردد.
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با این حال ،تحلیل و بررسی سیاست خارجی ج.ا.ا مستلزم مطالعه در دو مقطع متفاوت از ساختار نظاام باینالملال اسات:
مقطع نظام دوقطبی از ( 1979تا  1989م) و مقطع نظام کنونی (تک  -چندقطبی) که از  1989م به بعد اسات .محاور اساسای
نظام بینالملل دو قطبی بر سلسلهای از همکاریها و ائتالفهای متقارن و غیرمتقاارن اساتوار باود کاه در آن ائتالفااتی باین
قدرتهای بزرگ با کشورهای هر منطقه شکل میگرفت .اما در نظامگذار و یا تک چند قطبی کنونی با دگرگونی در همکاریها
و منازعات نظام دوقطبی ،سلسله جدیدی از الزامات برای کشورها ایجاد گردیده که در قالب اصل جامعهپذیری آنها قابل تبیین
است ،زیرا منبع اولویت دار ائتالف و یا اتحاد ،تک قطب حاکم برراس هرم قدرت جهانی است که مطمئنترین گزینش نسابت
به قطبهای پائینتر در هرم قدرت جهانی است.
در نظام د و قطبی تأمین امنیت عمومی کشورها با اتصال به یکی از دو بلوك تا حدی قابل تضمین بود ،اما در نظام کناونی
موفقیت کشورها در سیاست خارجی مستلزم سختکوشی و تالشهای فراوان است و قدرت مانور برای دولتها نیز بسیار پایین
است.
ج.ا.ا با تأکید بر مطلوبیت محوری ،در نظام دوقطبی بدون توجه به ساختار نظام بینالملل برای دستیابی باه اصاول طراحای
شده خود ،تالش گستردهای را به کار گرفت .اما با فروپاشی آن نظام ،سیاست خارجی ایران هم به مرحله جدیادی وارد شاد .از
این روست که با تحوالت در ساختار نظام بینالمللی ،مطلوبیتهای جمهوری اسالمی ایران نیز دچار تحولی واقعگرایانه گردیده
است .البته این به معنای حذف مطلوبیتها و آرمانها نبود بلکه سلسله الزاماتی بهوجود آماد کاه ماانع از تحقاق مناساب ایان
مطلوبیتها در فضای جاری بود .در این فرآیند به لحاظ ویژگیهای خاص ج.ا.ا و تأکید بار رویکردهاای ایادئولوژیک ،نگارش
واقع گرایانه در سیاست خارجی به این معناست که در عین حفظ مطلوبیتها ،با درك اوضاع محیط باینالمللای و نیاز شاناخت
دقیق ظرفیتهای متنوع در سیستمها و زیرسیستمهای قدرت منطقهای ایران ،تالشها بر چگونگی دستیابی به مطلاوبهاای
نظام سیاسی کشور ،طراحی گردند.
 -6بازتابهای موثر از روابط جمهوری اسالمی ایران با ایاالت متحده آمریکا
اساس نظام بین الملل کنونی را قدرت برتر جهانی و بازیگر اصلی آن یعنی ایاالت متحده آمریکا بر اصاول همکااری و رقابات،
پذیرش و یا مخالفت پایهگذاری کرده است ،اصل رقابت را بهدالیل برتریهاای انحصااری و هژماونیکی خاود ،عماالً منتفای
می داند ولی دو اصل پذیرش و یا مخالفت را ازمحورهای اساسی در تعامالت نوین جهانی قرار داده است .براین اساس،در فرآیند
جاری نظام بین المللی ،طراحی تقسیم کار جهانی روابط بینالملل برپایه اقدامات و تظاهرات سختافزاری ایاالت متحده آمریکا
و اقدامات نرمافزاری قدرت های اتحادیه اروپا با محوریت انگلستان ،فرانسه و آلمان صورت میگیرد .در این مسایر مخالفاتهاای
پیدا و پنهان برخی از اعضای اتحادیه اروپا شیوه ای صرفاً سنتی و تاکتیکی است و فاقد زمینههای عملیاتی است .زیرا اروپاا در تعاامالت
بین المللی همواره گرایشی آتالنتیکی دارد و این گرایش را با اولویتی استراتژیک تعقیب می کند .لذا براساس قاعاده کلای پاذیرش و یاا
مخالفت ،رویکرد تعاملی میان ایاالت متحده آمریکا با جمهوری اسالمی ایاران نیاز در نظاام باینالملال کناونی بار یکای از دو محاور
فوق الذکر استوار گردیده است.
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«ری تکیه» عضو شورای روابط خارجی ایاالت متحده آمریکا ،درکتاابی باا عناوان « معماای ایارانم مخفای و قادرت در
جمهوری اسالمی ایران»که در مجله فارن پالیسی مورد تحلیل گری سیک هم قرار گرفته است ،با ذکر ویژگیهای کشور ایران
و با اشاره به اهمیت برقراری ارتباط بین ایران و آمریکا ،تأکید می کند که در حال حاضر ایران و آمریکا دو قدرت مثثر درمنطقه
نفتخیز خلیجفارس هستند و برای درك این مو ضوع الزم نیست کاه دسات باه داماان متخصصاان فان اساتراتژی همچاون
کالزویتس شد .به هرجای خاورمیانه کنونی که نگاه کنید ،شبح ایران همچون داساتان مکباث گساترده اسات و باا توجاه باه
خاطرات دوستان عرب آمریکا از اتحاد آمریکا با رژیم گذشته ایران ،آنان به نحوی متوجاه یکساانی و اشاتراك طبیعای مناافع
استراتژیک میان آمریکا و ایران در منطقه هستند .آنها شاهدند که متعاقب وقایع ساپتامبر ساال ( 2111م) (حماالت انتحااری
تروریستها با ویرانی برج های دو قلوی مرکزسازمان تجارت جهانی در نیویورك) ،آمریکا در اقاداماتی سیساتماتیک ،دشامنان
ایران را در منطقه خاو رمیانه نابود کرد (رژیم بعث صدام حسین در عراق و افراطیاون طالباان در افغانساتان) و باه جاای آناان
حکومت هایی متمایل به ایران در کابل و بغداد بهوجود آمد .از این رو هرگونه همراهای میاان ایاران و آمریکاا باا حساسایت و
ممانعت ویژه از سوی کشورهای عرب منطقه و حتی رژیم صهیونیستی اسرائیل و بعضاً از سوی برخی قدرتهای فرامنطقاهای و
بهویژه گروههای اپوزیسیون ایرانی خارجنشین ،دائماً رصد میشود.
با این همه و بهرغم تمام تضادها و تعارض هایی که میان ج.ا.ا و ایاالت متحده آمریکا وجود دارد،نباید اینگونه تصاور شاود
که ماهیت و جوهر مناسبات ایران و آمریکا آشتیناپذیر است ،زیرا بهرغم تضاد ایدئولوژیک و ارزشی ،از یکسو دو کشور چنانکه
اشاره شد به طور طبیعی و استراتژیک در مقاطعی با منافع مشترك فراوان مواجه می باشند و از ساوی دیگار ایاران اکناون از
نوعی تعادل و تو ازن متناسب استراتژیک برخوردار گردیده که این کشور را در برخی از ابعاد به سطحی از همترازی با قادرتهای
بین المللی رسانده است.
بنابراین در طی سی و پنج ساله اخیر ایران و آمریکا با رایزنیهای متعدد پیدا و پنهان ،دریافتهاند کاه تاوان نادیاده گارفتن
دیگری را ندارند ،در این مدت عملیترین اقدامات برای آمریکائیها اتخاذ نگرشهای امنیتی در قبال ایاران و بارای ایاران نیاز
تقویت دیپلماسی با سازمانها و نهادهای بینالمللی باهدف جلوگیری از انزوای سیاسی بوده تا از این رهگذر هزیناه رقابات باا
هژمون طلبی آمریکا را کاهش داده و منافع خود را حفظ نماید.
در عین حال نباید چنین پنداشت که با برقراری روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا تماام مساائل و مشاکالت داخلای و
موجود بین دو کشور مرتفع خواهد شد ،بلکه میتوان در جهت برقراری روابط به مذاکره و چانهزنای دربااره مساائل تااریخی و
تضادهای ارزشی نیز پرداخت .به ویژه در اوضاعی که نظام بینالملل با دگرگونیها و یارگیرهای متعددی مواجه است ،کشوری
که از گفت وگو با دیگری پرهیز کند ،نزد افکار عمومی در موضع پائینتری قرار میگیرد .در نتیجه بهرغم وجود نبرد هژمونیک
و ضد هژمونیک میان ج.ا.ا و ایاالت متحده آمریکا،اکنون به نظرمی رسد که دو کشور برای حل مشکالت فی مابین ناگزیر به
مذاکراتی بلندمدت با یکدیگر خواهند شد .چنانکه هم اکنون در بحث مذاکرات هسته ای بسترهای این امر فراهم گردیده است.
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 -7ظرفیتهای همگرایی و بهینه گزینی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
از آنجایی که دین اسالم آئینی جاودانی و فراگیر است و محصور در زمان و مکان نیست ،بنابراین فاقد نظام ثابت سیاسی و
اقتصادی است .احکام و مقررات سیاسی -اقتصادی اساالم باه دور از انحصاار و رواباط میاان نهادهاای مشاخ

سیاسای و

تشکیالتی بوده و دارای ضوابط و مالكهای اصولی و جامعی است که در صورت توجه طراحان نظام سیاسی اساالمی ،اعماال
این اصول می تواند ضامن تعیین مشروعیت سیاسی و اسالمیت نظام در ظرف زمان باشد .زیرا نظاامهاای سیاسای بار اسااس
تعاریف موجود با نهادهای حکومتی و روابط بین آنها از کارکرد و ساختاری ثابت برخوردارند که این امر در گذر تحوالت سابب
اضمحالل و نابودی آنان را فراهم کرده است .از این رو نظامی پایدار است که ضامن سعادت بشر در دوران مختلاف باشاد و از
ظرفیت و پویایی متناسب برای تطابق با رویههای جاری و نیز بهینه گرایی نسبی در اماور گونااگون برخاوردار باشاد .بناابراین
چنان چه اسالم دارای نظام سیاسی مشخ

و از پیش تعریف شده باشد ،استفاده از آن در زمانها و مکانهای متفاوت عمالً به

لحاظ جریان تحوالت گوناگون غیرممکن است و به سرنوشت شیوههای مشابه تاریخی گرفتار میشود .اماا توجاه و تأکیاد بار
استقرار نظام سیاسی -اقتصادی اسالم بر پایه وضعیت زمان و مکان باا رعایات اصاول اساالمی ،حرکتای منطقای در امتاداد
جاودانگی و فراگیری آیین اسالم .میباشد.
ج.ا.ا هماکنون از ابزارها و اهرمهای تأثیرگذار ملی و منطقه ای متناسابی در سیاسات خاارجی بهاره مناد اسات (کشاوری
سرنوشت ساز درعرصههای بینالمللی وبرخوردار از تعادل استراتژیکی با قدرتها) که بازده آنهاا ضامن ضارورت همگاامی باا
استراتژی ژئوپلیتیک ،عمالً منوط به توان کنش و بهرهبرداری از فضای جاری درسطح خاورمیانه است .در اوضاع فعلی یکای از
اهرمهای مثثر سیاست خارجی ایران ،قدرت اقتصادی (به ویژه منابع انرژی) آن است که تاکنون تالش گساترده و اولویاتدار
قدرت های مخالف بر تضعیف آن از طریق تحریمهای بینالمللی بوده است .ابزار دیگار ایاران ،تاوان تأثیرگاذاری متعادد (باه
خصوص توسعه همگرایی های ایدئولوژیک) بر تحوالت منطقه از جمله درسوریه ،یمن ،عراق ،پاکستان ،افغانستان ،لبنان ،مسائل
فلسطین و صلح اعراب و رژیم صهیونیستی است.
این اوضاع حاکی از فرصتی منحصربه فرد جهت تصمیمگیری جمهوری اسالمی ایاران باه منظاور نحاوه حضاور ماثثر و
استراتژیک در نظام بینالملل است .اما اعمال دیدگاهها و ایجاد تحوالت هدفمند در امور بینالمللای مساتلزم ورود باه سیساتم
بینالملل است  .زیرا تجربیات تاریخی بیانگر آن است که حتی کشورهای ناراضی هم با ورود به سیساتم ،ضامن دساتیابی باه
تغییرات مطلوب ،بر نظام بینالمللی نیز تأثیرات گستردهای بهجای گذاردهاند.
اکنون با توجه به فرصتها و ظرفیتهای جاری در توان کنش بینالمللی و به ویاژه منطقاهای ایاران اعام از ویژگایهاای
ژئوپلیتیک ،ژئواکونومیک و ژئوکالچر آن در تعامالت بین المللی (هارتلند انرژی) ،رفع تعارضات میان جمهاوری اساالمی ایاران
وایاالت متحده آمریکا نیزمی تواندبه شیوه مرحله بندی استراتژیک و با نوعی مدیریت کنش یا دیپلماسی هوشمندانه بار مبناای
اصول حکمت و عزت ملی مورد توجه قرار گیرد.
مسئله روابط با ایاالت متحده آمریکا باید با نگاهی استراتژیک و در چارچوب استراتژی ملی بحث و بررسی شود .اکناون و
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درشرایط جدید از تحوالت بینالمللی و به ویژه منطقهای که جمهوری اسالمی ایران باا امکاان حضاور در بسایاری از مساائل
بین المللی از تعادل استراتژیک با ایاالت متحده آمریکا برخوردار گردیده است ،نگاه راهبردی و برنامه گرایای در اماور داخلای و
خارجی الزامی ترین محور در ارتباط میان تصمیم گیران و تصمیم سازان میباشد .راهکار مطلوب در این امار تادوین وطراحای
استراتژی تعامل و رقابت است .هرگونه توفیق در این مهم نیز ضمن ضرورت همگامی با استراتژی ژئوپلیتیک ،عمال مناوط باه
توان کنش مدیریتی و بهره برداری ازفضای جاری در خاورمیانه است.
با این حال ،جمهوری اسالمی نماد اسالم است .بنابراین هرچه قویتر باشد ،جهان اسالم هم قویتر است و هرچاه تاوان
عملش بیشتر باشد ،به نفع مسلمانان جهان است .لذا کشورها نباید اهداف سیاست خارجی خود را بهگونهای تعریاف کنناد کاه
سایرکشورها دستخوش هراس و تهدید شوند .افزایش اقتدار ملی و بینالمللی در گرو ستیز با قدرتهای بینالمللی نیست .زیارا
اگر چنین شود ،کشور همواره یا در حالت جنگی است و یا در حالت نه جنگ و نه صلح به سر میبارد و ایان روناد زیاانهاای
غیرقابل جبرانی را بر پیکر امکانات و بسترهای توسعه کشور وارد میکند و ظرفیتهای دیپلماتیک و سیاست خارجی نیز هزینه
مقابله با بحرانهایی میشود که قدرتهای بزرگ برای کشور ایجاد میکنند.
براساس نظریه انتقال قدرت که نظام جهانی را مبتنی برساختار سلسله مراتبی تک چندقطبی میداند ،ایران همواره پس از
انقالب اسالمی یک ناراضی وچالشگری بزرگ در هرمهای قدرت منطقهای و جهانی نظام بینالمللی بوده است که ایان وضاع
میتواندبرای قدرت چیره خطرآفرین باشدواز اینرو با مقابله شدید ابرقدرت وسایر قادرتهاای بازرگ وهامپیمانانشاان مواجاه
می گردد .بنابراین اگرایران بخواهد به یک قدرت برترتبدیل شود،نیازمندجلب اعتماد دیگربازیگران عرصههای نظاام باینالملال
است .برای این امر بایدفرستنده این پیام باشدکه خواهان دگرگونی درون سیستمی است نه ضدسیساتمی ،باه ایان معنای کاه
هدفش دگرگونی درساختارنظام بینالملل نیست بلکه بهدنبال بهبودجایگاه خوددردرون نظام بینالملل است.
در این راستا ،تاریخ بیثباتیهای بینالمللی در چند سده گذشته حاکی از آن است که هرگاه در نظام بینالملال بایثبااتی
پدید آمده است ،کشور ایران نیز به سبب اوضاع ویژه ژئوپلیتیکی یکی از قربانیان این فرآیند بوده است .از این رو امنیت پایادار
برای ایران در گرو ثبات و امنیت بینالمللی است.
پس ج.ا.ا با حفظ ارزشهای ویژه خود ،برای انتقاد از نظام بینالملل یا باید از اندیشههایی که نظام کنونی راپدید آورده است
و یا از خود نظام بین الملل کنونی و موجودیت آن انتقاد کند .اما توانایی دگرگون کردن ساختار نظام به سود خود را ندارد و تنها
میتواند از فرصتهایی که پدید میآید بهرهبرداری کند و محدودیتها را کاهش دهد و چون به تنهایی نمیتواند به ستیز با این
محدودیتها برخیزد ،لزوم ًا باید به همکاری و ائتالف نیز بیندیشد.
بنابراین با توجه به نگاه راهبردی مثبت و پایدار (توسعه گرایانه) دولت تدبیر و امید باه رویکردهاای باینالمللای ،سیاسات
خارجی ایران به دور از پیوند با معضالت منطقهای ،باید بر مبانی مثلفه های ژئوپلیتیک (موقعیت ،وضعیت ،مناابع انارژی ،فرهناگ و
ایدئولوژی ،منابع انسانی)و واقعیتهای جاری در محیط بین المللی شکل بگیرد .نگاه ژئوپلیتیکی تعیینکننده زمینههاای فعالیات ماثثر در
سیاست خارجی است .زیرا ژئوپلیتیک به این معناست که کجا می توانیم منافع بیشتری داشاته باشایم .نگارش ژئاوپلیتیکی در سیاسات
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خارجی با ایجاد همگراییها و همکاری در توزیع منافع از طریق تبادل مزیت های موجود ،ضامن پیوناد مناافع متقابال ،سابب مادیریت
تضادهای سیاسی می گردد.
نکته شایان توجه این است که امروزه با تثبیت نظام جمهوری اسالمی در ایران به نظر میرسد کاه بایاد گفتماان اساالم
سیاسی از گفتمان سیاست اسالمی تفکیک شود و انگشت تأکید بر محور سیاستهای اسالمی متمرکز گردد .در تااریخ اساالم
همواره بیشترین حجم کیفی و کمی تحرکات مسلمانان برای پیروزی و خروج از انزوا و انفعال بوده است ،لذا این ذهنیت رشاد
یافته است که فقط اسالم سیاسی قابل تعریف و تبیین بوده و از اینرو بسیاری معتقدند که مسلمانان عموما در حاوزه سیاسای
فقر ایدئولوژیک دارند ،زیرا این حوزه مربوط به سیاست اسالمی است.سیاست اسالمی برای دوران استقرار است و ابعاد ایجاابی
آن پررنگتر است .اسالم سیاسی با تأکید بر نفی و سلب ،بهدنبال چه نمیخواهیم بوده ،در حالی که سیاست اسالمی با تأکید بر
خواستهها مبتنی بر اثبات و ایجاب است.
تحلیل علمی سیاست خارجی در دنیای امروز به نحوی است که در آن کشورها بعنوان کنشگرانی مرتبط و وابسته بررسای
میشوند .کشورها و دیگر بازیگران بینالمللی در درون یک سیستم به هم پیوستهای قرار دارند که کم وکیف جایگاه آنها در این
سیستم تعیینکننده چگونگی منافع و امنیت آنهاست .بهعبارتی دیگر در این ساختار بینالمللی ،برای ناخدایی که به بندر مقصاد
نمیاندیشد ،هیچ بادی موافق نیست.
کشورهایی که با مجموعه نظام بین الملل در چالش قرار گیرند با تضعیف موقعیت و انزوا مواجه میشوند و باهتادریج باه
همنشینی با دیگر حاشیهنشینان گرایش مییابند و محور پیوند آنها تضاد با مرکز نظام بینالملل با رنگ و بوی انقالبی گاری و
ایدئولوژیک است و همراهی این دسته از کشورها بهلحاظ شرط گذار ،عمالً فاقد جنبههای اتحاد اساتراتژیکی اسات .گساترش
روابط جمهوری اسالمی ایران بویژه در دوره حیات سیاسی هوگوچاوز رئیس جمهور وقت ونزوئال با برخی از کشورهای آمریکای
جنوبی را می توان مصداقی از این فرآیند دانست .لذا این شیوه از همراهی سیاسی و بینالمللی برای کشاوری باا ویژگایهاای
ژئوپلیتیکی منحصر به فرد ایران و الزامات جهتگیری مشخ

استراتژیک آن در شیوههای نظام بینالملل ،نه تنها زمینه تبادیل

فرصتها به تهدید است ،بلکه ج.ا.ا به لحاظ نوع نظام سیاسی بایاد در عاین دفااع از اسااس ایادئولوژی حاکمیات خاود ،جهاتگیاری
استراتژیکی را برگزیند که ظرفیت حضور مثثر در قواعد سیستمها و زیرسیستمهای قدرت بینالمللی را به ارمغان آورد.
موضوعات صدرالذکر نه تنها به مفهوم ایدئولوژی زدایای در سیاسات خاارجی ج.ا.ا نیسات.بلکه مساأله اساسای چگاونگی
ایدئولوژی است که میتواند در پیروزی یا شکست سیاست خارجی نقش آفرین باشد زیرا ایدئولوژی یکی از منابع مثثر قادرت و
سیاست خارجی است .سیاست خارجی ایران می تواند در عین تعمیق استراتژی سیاست خارجی بر محور اسالم ،با بهرهبرداری از
خردجمعی در مسیرهای عقالنی متناسب و نیز بهینه گرایی در هماهنگی با واقعیتهای ملی ،منطقهای و بینالمللی ،از ابزارها و
روشهای مطلوب برای تحقق اهداف و اصول اساسی خود استفادهکند.
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 -8شاخصهای امنیتی و تهدیدات محیط پیرامونی ایران
ناهمگونی و واگرایی در میان اعضای هریک از حوزهها و مناطق پیرامون به طور نسبی مشهود است.
اختالفات ارضی ومرزی درمیان هریک ازاعضای حوزههاومناطق پیرامون غالب ًا وجود دارد.
تمایالت تجزیه طلبانه واختالفات قومی ،زبانی ،مذهبی وفرهنگی ،دیده میشود.
ساختارهای حکومتی ونظام سیاسی کشورهای پیراماونی ایاران ،عمادتا اقتادار محاور و در جهات تاامین مناافع قادرتهاای
فرامنطقهای هستند.
فرآیند دموکراسی در این کشورها ،ضعیف است.
امنیت در این کشورها به طور محسوسی به امنیت دیگری گره خورده است.
در فرآیند تامین امنیت ،نگاه به بیرون وجود دارد و عمده کشاورها باا تاالش بارای حضاور در ذیال چتار حماایتی قادرتهای
فرامنطقهای ،به دنبال نیروی خارجی جهت تامین امنیت خود هستند.
پیمانهای دو یا چندجانبه نظامی و دفاع مشترك در میان اکثر این کشورهای پیرامونی ،شکل دهنده مناسبات سیاسی وامنیتی
آنهاست.
مجموعههای سیاسی -اقتصاادی ودفااعی -امنیتای پیراماونی ایاران از حساسایتهای ژئوپلیتیاک و ژئواساتراتژیک مبساوطی
برخوردارند.
این مجموعه ها هر یک به نحوی درگیر منازعات متعدد داخلی و یا خارجی هستند.
به لحاظ ساختاری ،هریک ازحوزههاومناطق پیرامونی ایران ازیک یا دو قدرت محوری تشکیل شده و بقیه اعضا پیرامون آن قرار
دارند.
مالحظه خصوصیات فوقالذکر حاکی ازآن است که ج.ا.ا در یک محیط سیاسای-امنیتای کامالپیچیاده قارار گرفتاه اسات،
بگونهای که در هریک ازحوزههاومناطق پیرامونی و حتی با هریک ازکشورهای عضو دراین مجموعهها ،به نوعی از مناسابات و
تعامالت نیازمند است .ضمنا نباید فراموش کرد که ج.ا.ا .در منطقهای واقع شده است که از حساسیت و آسایبپاذیری ویاژهای
برخوردار است .این نکته بیانگرآن است که ایران باید با تاکید بر مبانی ومزیتهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک به سمت و سوی
ایجاد پیوندهای راهبردی و دیپلماتیک با کشورهای منطقه حرکت کند.
 -9چالشهای ژئوپلیتیک در سیاست و روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران
همسایگی ایران با پانزده کشور مستقل و تعدادی دولت همجوار ،فضای سرزمینی ایران را در مرکز تالقی دولتهاایی قارار
داده است که بهطور ماهوی نیازمند تکامل فضایی همهجانبه هستند .در واقع این موقعیت بهگونهای است که ایان کشاور را باا
استفاده از یک موقعیت استثنایی مرکزی و کانونی ،میتواند تبدیل به کانون صلح و همبستگی بین منطقهای کند .این در حالی
است که تاکنون تعدد کشورها و دولتهای همجوار ایران تنها زمینه افزایش ظرفیتهای مشاجره را فراهم آورده است .در ایان
خصوص ناپایداری دولت -ملت های همجوار ایران را میتوان یکی از دالیل این ناکامی دانست به نحوی که به جاز روسایه و
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ترکیه عمر سیاسی هیچ یک از کشورهای همجوار ایران به یک قرن نمیرسد .علال ناپایاداری کشاورهای پیراماون ایاران را
می توان در موارد زیر خالصه نمود :ناهماهنگی فرهنگی -اجتماعی ،توسعهنیافتگی ،دولتهای ایدئولوژیک ،تنگناهای ارتبااطی،
کثرت نظام های غیردموکراتیک پیرامونی ،حضور قدرتهای فرامنطقهای ،تعدد دیادگاه هاای ژئاوپلیتیکی و عادم همراهای در طراحای
کدهای ژئوپلیتیکی متناسب.
بر این اساس ج.ا.ا در تهیه و تنظیم استراتژی ملی و کالن خود تا آنجا که به محیط استراتژیک بیرونی مربوط میشاود باا
سه واقعیت محوری مواجه است که عبارتند از • :لرزشهای پیرامونی؛ • مرزهای فاقد کنترل؛ • فقدان چتر حمایتی بینالمللای؛
این واقعیت ها در درازمدت بر امنیت ،وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور ایران تأثیرهای گستردهای را بهجای میگذارند.
از منظر ژئوپلیتیک وپایداری در چالشها ،ه ر پدیده یا بحرانی سیاسی ا اجتماعی باه طاور کلای دارای دو دساته از عوامال
می باشد :یک دسته منشأ درونی و ریشه در عوامل داخلی و رفتار سیاسی کشورها دارد ،و دسته دیگر ریشه در علل بیرونی یعنی
منطقهای و جهانی دارند.
با توجه به تفکیک سهگانه لرزش ها و تهدیدها اعم از تهدیدهای داخلی ،منطقهای -فرامنطقهای و تهدیدهای بیمرز ،لذا در اوضااع
کنونی اهم این تهدیدها را برای ایران و بر اساس شاخ هایی از قبیل :انگیزه تهدید ،زمینه تهدید ،هدف تهدیاد ،ناوع تهدیاد ،منطقاه
تهدید ،ابزار تهدید ،مکانیسم تهدید ،زمان تهدید و احتمال موفقیت آن ،میتوان به شرح ذیل دستهبندی نمود:
• وحدت ملی ایران و کیان تشیع در شرایطی با چالش مواجه میشود که تفکرات تجزیاهطلباناه و تحریاکآمیازدر بااره اقاوام
وگروههای خردهفرهنگ و با گرایشهای گریز از مرکز بهویژه در ارتباط با ائتالف ترکیه -آذربایجان تقویت شوند .این تفکر همچنین
کیان تشیع را به خطر میاندازد ،چرا که اکثریت قریب به اتفاق مردم آذربایجان شیعه هستند.
• تهدید تمامیت ارضی اعم از پیوستگی ملی و همبستگی ملی و نیز تضعیف حاکمیت ملی ایران از طریق رژیم حقوقی
دریای خزر و عدم احترام به حقوق ایران در دریای خزر و نظامی شدن دریای خزر از سوی روسایه و ساایر جمهاوریهاا و
احتمال گسترش حمایت ترکیه با هم پیمانی رژیم صهیونیستی از جمهوری آذربایجان و نیز تحریک این کشور در باره حوزه
نفتی البرز ،ممکن است ارزش و جایگاه ممتاز ژئوپلیتیکی ایران را نیز متزلزل کند.
• همجواری جغرافیایی آمر یکا با ایران و حضور گسترده این کشور در مسائل خاورمیانه و کشورهای همسایه ایاران ،در
صورت استمرار روابط تنش آلود کنونی ،پیشبینی میگردد که مسائل عدیدهای را در داخل و نیز در تعاامالت منطقاهای و
بینالمللی برای ایران ایجاد کند.
• در حال حاضر واحدهای سیاسی اطراف ایران حتی افغانستان و عراق علیرغم نابسامانیهای متعددی که بعد از وقایع
یازده سپتامبر(2111م) بر آنها وارد شده است ،در برابر تهدیدهای بیرونی از نوعی چترحمایتی بینالمللی برخوردارند .
• جمهوری اسالمی ایران فاقد عضویت در پیمانهاای نظاامی هماهجانباه و ماثثر اسات و مانناد پاکساتان یاا رژیام
صهیونیستی اسرائیل قدرت هسته ای مستقل ندارد .در عین حال تاکنون نتوانسته باه تعریاف روشانی از نقطاه نظار اتحااد
استراتژیک و همهج انبه با همسایگان براساس مبانی مذهبی یا زبانی ،قومی نایل آید.دراین خصاوص مایتاوان گفات کاه
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تفاهمات موجود عموما در حدود تشریفات وتعارفات سیاسی بوده اند .چنان که تاکنون حتی تفاهم و اتحاد استراتژیک باا دو
کشور افغانستان و تاجیکستان که امتداد فرهنگی -زبانی یکدیگرند ،حاصل نشده است ،با عراق وآذربایجان نیز کاه امتاداد
مذهبی (با اکثریت شیعی) ایران بهشمار می روند ،نه تنها همگامی و همدلی بایسته و مطمئنی به دست نیامده ،بلکه در حال
حاضر در این دو کشور قابلیتهای تولید تهدید نیز برای ایران قابل پیشبینی است .بنابراین با وجود مرزهای طوالنی و کمتار قابال
کنترل ،تعدد و تنوع تهدیدهای پیرامونی ،فقدان چتر حمایتی طبیعی و یا رسمی ،جمهوری اسالمی ایاران بارای دساتیابی و تحقاق
اهداف ملی و بینالمللی خود ،با چالش های استراتژیک مواجه است .این جایگاه خاص و رویکردهای مثبت و منفای ژئاوپلیتیکی آن
در تمامی ابعاد ملی ،منطقهای و جهانی با بروز چالشهای متعددی که بارای ایاران در ادوارگاذار مناسابات ژئاوپلیتیکی و تعاامالت
بین المللی به همراه داشته است ،حاکی از وجود مشکالت و مسائل پایدار در حوزه سیاست خارجی و مناسبات گوناگون ایران است.
 -11چالشها و ضعفهای جاری در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران با وجود دگرگونیهای نسبتاً مثثر ،هنوز با چالشها و ضعفهای اساسی روباهرو اسات
که اهم آنها را میتوان بشرح زیر مطرح کرد:
• عدم حضور موثر در مسائل و معاهدات امنیتی،سیاسی،اقتصادی و فرهنگی منطقه ای و بین المللی،
• فقدان زمینه برای بهره مندی متناسب از چترهای حمایتی بین المللی،
• عدم اثربخشی موثر سیاست خارجی در توسعه ملی؛
• پایداری فضای دشمنی دو جانبه و متقابل بین ایران و ایاالت متحده آمریکا و تأثیر آن بر افزایش تهدیدهای خاارجی
از جمله امکان تلفیق آن با منابع پایدارتر مشاجره میان ایران و همسایگان؛
• تسلط فضای تردیدآمیز در روابط ایران با قدرتهای فرامنطقهای (تحتتأثیر رابطه نخست)؛
• عدم مشارکت مثثر در تدابیر صلح خاورمیانه و تسلط حداکثری فضای تقابل و تعارض با یک کشور غیرهمسایه؛
• تردید در روابط با برخی ازکشورهای همجوار و روند شکننده و توام با رقابت تخریبی در روابط فی مابین؛
• عدم اعتماد متقابل در روابط ایران و افغانستان تحت کنترل و سایه آمریکا؛
• اختالفنظرهای عمیق ایران و پاکستان و ایران ترکیه در روابط منطقهای؛
• وجود بسترهای بالقوه در زمینه مسائل حل نشده جنگ هشت ساله بین ایران و عراق و تسلط فضای بایاعتماادی و
تردیدآمیز در روابط دو جانبه بهواسطه حضور موثر آمریکا در عراق؛
• روند رو به گسترش بیاعتمادی و فاصلهگیری ایران از جمهوری آذربایجان؛
• تداوم اختالفات بین ایران باکشورهای عرب همسایه و بخصوص فقدان استراتژی مشاخ

در رواباط منطقاهای باا

کشورهای همجوار عربی؛
• بقای برخی از اختالفات مرزی و حل نشدن قطعی آن بهویژه در حوزه خلیجفارس.
• فقدان خط و مشی مشخ

در جریان موج قیامهای منطقهای در حوزه عربی اساالمی خاورمیاناه و شامال آفریقاا و
03

تأملی بر رویکردهای راهبردی در سیاستگذاری و اجرای سیاست خارجی ج.ا.ا

تبدیل برخی از فرصتها به تهدید بخصوص در ارتباط با مصر ،لیبی ،تونس و احتماال در سوریه و یمن؛
در مجموع،برآیند تمامی تحوالت (وضعیت) و منابع پایدار ونسبتاً پایدار مشاجره با همسایگان (موقعیات) کنونی،حااکی
ازتضعیف تدریجی ضریب امنیتی درمحیط استراتژیک پیرامونی و روند رو به افزایش آسیب پذیری جمهوری اسالمی ایاران
است،لذا تداوم چنین روندی میتواندتضعیف امنیت وفرآیند بحران زایی درایران را به همراه داشته باشد.
 -11فرصتها و توانمندیهای جاری در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
علیرغم موانع عدیده سیاسی و اجرایی موجود در حوزه های بین المللی و روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران ،دگرگونیها
و تحرکات مثبت و امیدوارکنندهای نیز در سیاست خارجی و روابط بین الملل ایران در جریان است که اهم آنها را مایتاوان باه
شرح زیر مطرح نمود:
• تاکید و تمرکز هوشمندانه بر حل بحران هستهای و رفع تحریمهای سیاسی -اقتصادی،
• تالش برای توسعه،حفاظت و تثبیت توانمندیهای بومی موثر در اقتدار بین المللی بخصوص در حوزه دانش هسته ای؛
• حمایت از محور مقاومت و تقویت حدود منافع حیاتی و حساس کشور ،
• شناخت متناسب از الگوههای جنگ روانی قدرتها و دول معارض در حوزه های بین المللی،
• توجه به گسترش همکاریهای منطقهای با روسیه؛
• گسترش همکاریهای چند جانبه با چین؛
• تالش برای بهبود نسبی در مناسبات ایران و اعضای شورای همکاری خلیجفارس؛
• تالش برای برقراری روابط مناسب و منطقی با ترکیه وارمنستان؛
• توسعه وگسترش روابط ایران با کشورهای آفریقایی با تاکید بر توسعه روابط سیاسی ،اقتصاادی و فرهنگای در ساطح
قاره آفریقا؛
• توجه ویژه به لزوم بهبود روابط ایران با قدرتهای غربی و توسعه و گسترش همکاریها با نگرشی منطقی به ظرفیتهای
بینالمللی در نگاه به غرب؛
• رفتار و مواضع منطقی درمسائل عراق و تالش برای بهبود روابط دو جانبه؛
• اتخاذ مواضع مناسب درمسائل افغانستان و تالش برای توسعه روابط با افغانستان وپاکستان؛
• تکوین و استمرار روابط منطقی و رو به گسترش با ترکمنستان ،تاجیکستان و قزاقستان؛
 -12مالحظات و توصیه های راهبردی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
سرزمین ایران گهوارهای لرزانی از وقایع طبیعی و متکثر فرهنگی،قومی و سیاسی است.دراین کشاورکنترل متناساب حاواد
طبیعی و تنظیم بهینه تحوالت و وقایع انسانی -سیاسی ،مستلزم تاکید بر تدابیر و اقدامات پیشگیرانه قبل ازهرگونه اقدام درمانی
است .از این رو در اوضاع کنونی ،هرگونه اقد ام در جهت توزیع نظام قدرت با پرهیز از تمرکز و تراکم در امور متعدد بخصاوص
برمحور گسترش مشارکت های مردمی و نیز سازماندهی متناسب مدیریت های سیاسی و فضایی با استفاده از الگوهاای عادالت
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فضایی و سیاسی ،عمالً میتواند منجر به کاهش مجموعه هزینههای داخلی و خارجی در اداره امور کشاور گاردد.

• مقابلاه

موثر با محدودیتهای هماهنگ بینالمللی ،نیازمند احیاي هویت تاریخی و ملی و نیز تحقق اندیشه اتحاد ملی و انسجام اسالمی
است تا منجر به بازیابی و ایجاد پیوند عمیق میان ریشههای اعتقادی ،هویتی،تاریخی و علل وجودی ،گردد.
• سیاست فرزند زمان است وتابع منافع ملی است .پس بهجای استمرار تعارضات در روابط خارجی بخصوص باقدرتهای
بینالمللی ،باید با مدیریت تنشها،تأمین منافع و امنیت ملی در سر لوحه سیاست خارجی قرار گیرند.
• اولویت اساسی در سیاست خارجی هر کشوری ،تأمین منافع مردم آن کشوراست .این است که سیاست خاارجی اداماه
دهنده سیاست داخلی است .زیرا ابتدا باید اولویت های داخلی کشور مشاخ

شاود ،ساپس بار مبناای آنهاا اولویاتهاای

سیاست های خارجی طراحی و پیگیری شوند .بنابراین کشوری که هدفش رشد و توسعه اقتصادی است ،سیاست خارجی آن
باید هموارکننده زمینههای قدرت اقتصادی باشند .سیاست فینفسه فاقد ارزش ملموس است اما نماد اهمیت آن با افازایش
ثروت ملی آشکار می گردد .از این رو توجه به منافع ملی در آینده سیاست خارجی ایران اهمیت بیشاتری ماییاباد .زیارا در
ایران گرایش به استراتژی رشد نسبت به استراتژی بقاي ملموستر است.
• احیاي و تقویت موقعیت ژئوپلیتیک ،ژئواکونومیک و ژئوکالچر ایران در تعامالت بینالمللی و تحقق منافع اساتراتژیک،
منوط به پیوند میان عناصر هویت اسالمی وایرانی در سیاست خارجی است .زیرا اسالمیت و ایرانی بودن ظرف اصلی و سایر
ابعاد هویتی مظروف آن هستند .از این رو با تضعیف این ظرف ،کارکرد منفی مظروفهای آن نیز با روند تصاعدی در روابط
خارجی انعکاس مییابند ،اما عکس این روند ،سبب اقتدار ملی و بینالمللی ایران میگردد.
• از آنجا که اهمیت ژئوپلیتیکی هرکشوری بر پایه فضای مناسبات منطقهای و جهانی و نیز روندهای سیاست بینالملل
در نوسان است ،این وضعیت برای جمهوری اسالمی ایران با توجه به پویایی مثلفه های داخلی و خارجی آن (اعم از ثابت و
متغیر) نه تنها از بازنمایی گستردهتری برخوردار است بلکه توجه به فضای باز ژئوپلیتیک ،زمینه مناسبی برای تبدیل عوامال
تهدید به فرصت و نیز بستری برای تأمین مطلوب اهداف استراتژیک در قالب طراحی استراتژی جامع ژئوپلیتیک است.
• روابط منطقه ای جمهوری اسالمی ایران بویژه با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس باید براساس واقعیتهای محیط
منطقه ای و مالحظات همسایگی تنظیم گردد .دیدگاه سیاسی حاکم بر عموم دولتهای عرب منطقه اساسا بار محاور ملای
گرایی عربی ،نفت و سیستم سیاسی لیبرال -سکوالریسم استوار بوده و لذا با این شرایط مسئله وحادت اساالمی در اذهاان
آنان عمال شعاری بوده و فاقد اولویت خاصی می باشد.
• درتحوالت کنونی نظام بینالمللی هیچ دولتی بدون سیاست خارجی توسعهگرا و تقویت بنیادهای اقتصادی ،نمیتواند
سیاست های خود را در هر دو حوزه داخلی وخارجی به صورت قدرتمند به پیش ببرد و متعاقباً هیچ اقتصاادی هام قدرتمناد
نخواهد شد مگر آنکه پشتوانهای از سیاستهای دقیق و مدبرانه به کمک آن آمده باشد.
• با توجه به مشخصات ذاتی و مختصات ویژه حوزه خلیج فارس ،مهمترین معیار در ایجاد زمینههای اولیه برای حرکت
به سوی هماهنگی و همگرایی منطقهای ،ایجاد باور عمومی به وجود تهدیدات مشترك است .در این حوزه هرگونه مقابله با
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تهدید مشترك فقط از طریق دستیابی به سازوکارهای امنیت جمعی میسر بوده که تحقاق آن نیاز سابب تقویات رواباط
منطقهای میگردد .با این همه ،چشمانداز پایداری در سیاستها و حفظ و گسترش تعامالت منطقاهای جمهاوری اساالمی
ایران در سطح خاور میانه و بهخصوص حوزه خلایج فارس،مساتلزم تعمیاق مجموعاهای از پیونادهای اقتصاادی و تنظایم
سیاستهای همگرایی و همکاری متقابل با محوریت دیپلماسی اقتصادی است.
• جمهوری اسالمی ایران برای دستیابی به عالئق و منافع جامع در قالب مالحظات استراتژیکی نظام باینالملال ،بایاد
استراتژی ژئوپلیتیک خود را با مطالعه و بررسی دقیق استراتژی ژئوپلیتیک ممالک همسایه و توجه به تقدم کشورهای عراق،
ترکیه ،جمهوری آذربایجان ،بحرین ،عربستان ،امارات متحده عربی ،قطر ،کویت و نیاز باا شناساایی عالئاق منطقاهای در
سایرکشورهای همجوار تدوین کند ،زیرا در قرن بیستویکم محور تفکرات استراتژیک بر مبنای ترتیباات امنیات جمعای و
منظومه های ژئوپلیتیک است .بر این اساس مثلفهها و محورهای ژئوپلیتیک ایران بهگونهای است کاه از دامناه گساترده و
بازتاب مناسب درحوزه های استراتژیک همجوار برخوردار بوده و لذا رعایت همنوایی با کشورهای منطقه نیز امری ضاروری
میباشد ،در غیر این صورت با تقویت بحران ،تولید تهدیدها را بهدنبال دارد.
• ج.ا.ا به سبب ماهیت ایدئولوژیک خود و علیرغم مطلوبیتهاای ویاژه ژئوپلیتیاک ،در صاورت اصارار بار بکاارگیری
استراتژی نه شرقی و نه غربی ،فاقد فضای مناسب برای دستیابی به اتحاد و ائتالف با بازیگران نیرومند در نظام باینالملال
خواهد بود .زیرا رویکرد سیاست خارجی ایران پیش از آنکه بر تحوالت محیط باینالملال اساتوار باشاد از ضارورتهاای
ایدئولوژیک نشأت می گیرد .اگر این رویکرد در قالب جدیدی تحت عنوان "نه شرقی ،نه غربی؛ جهانی" تعریف شود آنگااه
نه تنها مفهوم انزواگرایانه از آن استنباط نمی شود بلکه به معنای اتخاذ یک رویکارد متعاادل جهاانی در سیاسات خاارجی
خواهد بود و می تواند مفید باشد.
•منافع یک کشور ثابت و همیشگی نیست و باید آنها را اولویتبندی کرد .این رهیافت از سیاستگذاران مایخواهاد کاه
دست به گزینش بزنند ،پارهای از من افع به هر قیمتی باید تأمین شوند و برخی دیگر ممکن است با توجه به اوضاع دگرگون
شوند .این وظیفه سیاست خارجی است که منافع را اولویتبندی کند .البته این به معنای چشم بستن بر نقش ایادئولوژی در
سیاست خارجی نیست ،زیرا ایدئولوژی یکی از منابع قدرت و سیاست خارجی است .اما چگونگی ایدئولوژی است که میتواند
در پیروزی و یا شکست سیاست خارجی کشورها نقش بزرگی ایفاي کند.
• تحوالت کنونی در ماهیت تهدیدات خارجی نسبت به ج.ا.ا سبب شده تا سیاست خارجی ایان کشاور در ابعااد ملای و
بینالمللی از اولویت ویژه ای برخوردار شود .زیرا در گذشته تهدیدهای خارجی علیاه ایاران اساسااً همتاراز و دارای ماهیات
منطقهای بودند ولی در فرآیند تحوالت کنونی نظام بینالملل و بخصوص با تعارضات جاری میان جمهوری اسالمی ایران و
ایاالت متحده آمریکا که در رأس هرم قدرت جهانی قرار دارد؛ ماهیت تهدیدهای خارجی ایران نیز دگرگون شده و از ابعااد
بینالمللی و غیرهمتراز (فرامنطقهای) برخوردار شده است .لذا این تحول نگرشها در روابط بینالمللی نسبت باه جمهاوری
اسالمی ایران ،این کشور را با اولویت هزینههای خارجی در جایگاهی متمایز از گذشته قرار داده است.
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• رویکردها وتظاهرات ملموس دردیدگاه غربی هانسبت به جمهوری اسالمی ایران بهعناوان یاک پدیاده امنیتی،سابب
گردیده تاعرصههای ورود ایران به تعامالت ومعاهدات بین المللی ازمسیر فنی و حقاوقی خاارج شاده وعمادتاً بامالحظاات
سیاسی -امنیتی،مطالبات قانونی آن نیز به چالش کشیده شود.به نحوی که بازتاب این تفکردرقالب تارویج ایاران هساتهای
باعنوان خطری برای صلح وامنیت جهانی،زمینهای برای ممانعت ازتوسعه ورشد تکنولوژی هساتهای درجمهاوری اساالمی
ایران شده است.
• پارادوکس تقابل-تعامل با محیط بینالمللی به سیاستهای ناهماهنگ میانجاماد ،زیارا پایاداری اساتقالل سیاسای
نیازمند ثروت ملی و سامان داخلی است .تحقق این امر منوط به تغییر عملی نگارش متولیاان کشاور باه اوضااع داخلای و
خارجی متناسب با روند سریع تحوالت است .این است که عدم پویایی اقتصااد ایاران ریشاه در خاساتگاههاای سیاسای و
سیاست خارجی دارد .از این رو مبنای روابط با محیط بینالمللی باید بر محور تعامل و رقابت تعریف و تبیین گردد.
• تجربه تنهایی استراتژیک ایران در فرآیند سیاست خارجی موقعی قابل تکرار است که تالش برای ارتباط با کشورهای
کماثر در نظام بین الملل حتی بصورت تشریفاتی و سیاسی مورد هدف و پیگیری جدی قرار گیرد .تأکید بر استمرار این شیوه
در تعامالت بینالمللی ،ضمن بسته شدن فضای ژئوپلیتیک کشور و افزایش هزینههای سیاسی ایران ،منافع یک جانبهای را
بهسوی کشور های غیرهمگن و فاقد عمق استراتژیک در روابط دیپلماتیک هدایت کارده و زمیناهای بارای تکارار تنهاایی
استراتژیک ایران علیرغم روند تحوالت نوین در نظام بینالملل است.
• عدم پیوستگی سیستمی میان سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسالمی ایران که رابطهای علت و معلولی باا تزلازل
اقتصادی و سیاسی کشور دارد ،نمادی از عدم همگامی با فرآیند توسعه در حوزههای اقتصادی -سیاسی و فرهنگای کشاور
است .به عبارتی دیگر معاد له سیستمی در سیاست داخلی و خارجی ایران و نیز تاأثیرات طبیعای آن در تعاامالت منطقاهای
بهگونه ای است که هرگاه از هماهنگی برخوردار باشند ،روند توسعه ملی شدت می گیرد و عکسم آن نیز وجود دارد .این امار
حاکی از آن است که ایران اکنون در مرحلهای تاریخی قرار دارد ،بنحوی که هرگاه با افزایش دامنه مباحثات میان ایاران و
آمریکا مواجه هستیم ،سیاست خارجی ایران از اولویت بیشتری نسبت به تحوالت داخلی آن برخوردار میباشد .لذا هم اکنون
این سیاست خارجی است که تعیینکننده سرنوشت جمهوری اسالمی ایران در سیاست داخلی و تعامالت بینالمللی است.
• یکی از ریشههای اساسی مخالفتهای هماهنگ بینالمللی و باه ویاژه منطقاهای علیاه جمهاوری اساالمی ایاران،
فروپاشی توازن منطقهای با سقوط برخی ساختارهای سیاسی مخالف جمهوری اسالمی ایران است که منجر به افزایش نفوذ
ایران در سطح منطقه گردیده است ،بگونهای که زمینههای اعاده قدرت تاریخی را برای ایران فراهم آورده است .بنابراین از
آنجایی که در نظام بینالمللی کشوری که اعاده قدرت بیشتری میکند ،بصورت طبیعی با مخالفت دولتهای دیگر (رقباای
بالقوه) مواجه می گردد ،روند کنونی اقتداریابی منطقهای جمهوری اسالمی ایران نیز تحت این شارایط ،مایتواناد تاابعی از
همین معادله باشد و موج گستردهای از شیعه هراسی و سایر تالشهای تخریبی(قومی -مذهبی) را علیه جمهاوری اساالمی
ایران به همراه داشته باشد.
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•امروزه به رغم تالشهای توسعهای مداومی که در ایران صورت میگیرد ،سایه گسترده ریسک سیاسی حاکم بارروابط
خارجی جمهوری اسالمی عاملی اساسی برعدم تحقق توسعه متناسب در این کشور است .از ایان رو توجاه ماوثر باه لازوم
طراحی استراتژی جامع سیاست خارجی با تفکیک کشورها ،حوزههاا و منااطق و نیاز اولویات اساسای در عملیااتی کاردن
دیپلماسی منطقهای که از تاکیدات قانون اساسی است ،نقشه راه مطلوبی برای مقابله با این روند است.
• تکثرگرایی ویژگی نهادینه ژئوپلیتیک و همزاد با بستر محیط جغرافیایی ایران زمین است .تجربه تحاوالت تااریخی در
ساختارهای سیاسی حاکم بر ایران ،حاکی از تعامل و یا تقابلی آشکار در مجموعه مولفههای متکثر محیطی ایران میباشاد.
هرگاه حاکمیت ها در صدد محدود سازی و ایجاد انقباض در ابعاد گوناگون جامعه برآمدهاند ،زمینههای انحاراف و فروپاشای
آنان مهیا شده است و برعکس تضمین و استمرار حاکمیتها در گرو انبساط امور و توجه به شیوههای متکثر در ابعاد متنوع
جامعه بوده است.از این رو تکثرگرایی یک پدیده نهادینه شده طبیعی و مثلفهای پویا بر بستر ژئوپلیتیک باز ایران است کاه
هرگونه بیاعتنایی و یا تالش برای بسته شدن فضای جامعه ،زمینههای تولید بحران داخلی و خارجی را افزایش میدهد.
• منطقه خاورمیانه به دلیل مثلفههای استراتژیک ،اساسیترین محور سطحبندی نظام باینالملال و آزمایشاگاه تبیاین
سلسلهمراتب قدرت در نظام نوین جهانی است .کشور ایران بهعنوان مرکز این آزمایشگاه از ویژگیها و بنیادهای ژئوپلیتیکی
متعددی برای طراحی و اعمال الگوهای قابل تعمیم در سطح منطقه خاورمیانه برخاوردار اسات .از ایان رو تحقاق اهاداف
منطقهای قدرتها ،عموما منوط به همراهی متقابل با این کشور است ،در غیر این صورت رشد بحران بر بستر جغرافیاایی و
ژئوپلیتیک ایران شتاب میگیرد.
• امروزه به لحاظ تأثیرات گسترده فن آوریهای تکنولوژیک ،طیف قابل توجهی از جامعاه ایاران طالاب توساعه رواباط
بینالمللی وتقویت سیاست خارجی هستند .بر این اساس پیشبینی میشود که در کسب قدرت برای اداره کشاور و ترکیاب
آینده ساختار سیاسی جمهوری اسالمی ایران ،شانس موفقیت با تفکرات و جریانات سیاسی است کاه اولویات آنهاا مساائل
بینالمللی باشد.
• با مروری بر فرآیند تحوالت در ساختار قدرت بینالمللی از جنگ جهانی دوم به بعد و بهویژه سیر حضور برنامهریازی
شده ایاالت متحده آمریکا در منطقه خاورمیانه و نیز روند دگرگونیهای جاری در این منطقه کاه محاور اساتراتژی انارژی
جهان صنعتی است ،استراتژی دشمن تراشی در خاورمیانه تدبیری مستمر برای تخلیه کشورهای نفتخیز منطقه از ذخایر و
نقدینگی ارزی است .آمریکا همواره سعی برآن داشته تا متناسب با اوضاع جاری در قالب استراتژیهای تاوازن منطقاهای و
به ویژه در حوزه عربی منطقه ،کنترل کامل دادهها و ستادههای کشورهای خاورمیانه را کاه عمادتاً باا بحارانهاای متعادد
مواجهاند ،در اختیار گیرد .این شیوه در اوضاع کنونی بهنحوی است که با توجه به وجوه برتر ایران نسبت به کشورهای عربی
و به ویژه با ترویج ایران بهعنوان تهدیدی پویا برای منطقه،زمینههای رشدوگسترش اضطراب درمیان حاکمان اعراب را باه
دنبال داشته ومنافع اقتصادی کالنی رابه سوی غرب سرازیرکرده است.این است که درصورت لازوم و بااساتمرار تعارضاات
میان آمریکا با ایران ،حتی ادامه شرایط نه جنگ ونه صلح ،مطلوبترین وضعیت را برای آمریکابه هماراه دارد ،حاال آنکاه
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هزینههای گوناگون ایران به شکلی تصاعدی و روزافزون افزایش مییابند.
• امروزه اساسیترین تهدیدها بهویژه با رویکرد های ژئوپلیتیکی برای کشور ایران ،تاکید بر ایدئولوژیگرایی صارف در
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است .زیرا هرگونه دامن زدن به نگرشهای افراطی و تفکارات تکفیاری در قالاب
شیعه گرایی رادیکال (به عنوان واکنشی به جریانات تکفیری سنی) در سطوح ساختار سیاسی و اداری کشور یاک تهدیاد و
خطری غیرقابل انکار در جهت تضعیف موقعیت ژئوپلیتیک ایران در نظام بین الملل و عمالً به معناای همراهای باا جریاان
تکفیر در منطقه خواهد بود.
• موقعیت منحصر بهفرد ژئوپلیتیک ایران در صفبندی جدید نظام بینالملل این کشور را به مرکز ثقل تقابل قدرتها
برای شکل گیری جنگ سرد جدید تبدیل کرده است .شروع این تقابال تاالش ایان قادرتهاا در یاارگیری بارای اهاداف
استراتژیک در پرونده هستهای ایران و به ویژه دستیابی به جریان تولید ،توزیع و مصرف انرژی است.
• امروزه حضور گسترده و هدفمند قدرتهای باینالمللای در منطقاه خاورمیاناه و باهخصاوص در حاوزه اساتراتژیک
خلیجفارس ،سبب شده تا مبانی حقوقی و روند تنظیم روابط همجواری میاان کشاورهای ایان منطقاه در صاورت هرگوناه
تعارض با منافع قدرتهای ذینفع ،عمال به فرصتی سیاسی برای دخالتهای گوناگون قدرتهای فرامنطقهای تبدیل شود.
• روابط گسترده و استراتژیک همسایگان ایران با غرب سبب گردیده تا روابط منطقهای ج.ا.ا نیز بهطور طبیعی غیرعادی
شده و تحت الشعاع فضای تقابلی با غرب قرار گیرد .این فرآیند باه لحااظ تحاوالت شاگرف تکنولوژیاک و الزاماات بلاو
اجتماعی ایران ،به اساسیترین چالش موجود در سیاست خارجی و توسعه ملی کشور تبدیل شده است.
• کشور ایران با وجود برخورداری از متغیرهای مولد قدرت ،اما به لحاظ فقدان جایگاه متناسب در صفبندیهای جدیاد
نظام بینالملل ،عمال با افزایش گسترده هزینههای غیرمفید مواجه میباشد.
• در تعامالت با آسیای مرکزی ،با توجه به اینکه ایران خود از تولیدکنندگان بزرگ نفت وگاز در باازار جهاانی انارژی
است ،در بحث انتقال انرژی از خاك ایران بهلحاظ استعداد ملی و ظرفیتهای ژئوپلیتیکی این کشور ،بهتراست که باهجاای
ترانزیت ،با اقدام به شیوه خرید و فروش مبادلهای (سوآپ) ،انتقال انرژی صورت گیرد .زیرا با این عمل ،ضمن احیاي مزیات
ژئوپلیتیکی محور دسترسی شمال -جنوب کشور ،خرید و فروش و یا مبادله انرژی کشاورهای همجاوار از ایان مسیرسابب
میگردد تا مسأله تصمیمگیری و چگونگی منافع اقتصادی آن نیزدر اختیار ایران قارار گیرناد .ایاران مایتواناد پلای بارای
تعامالت جهانی این کشورها باشد.
• از آنجا که سیاست خارجی هر کشوری از یکسو با ابعاد استراتژیک سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و نظاامی و از ساوی
دیگر از اولویتهای درجهبندی شدهای نسبت به مناطق مختلف برخوردار است و نیز شکلگیری رفتار خارجی آن کشور که
تلفیقی از این دو نگرش است ،لذا ج.ا.ا هم با تعمیق عوامل فرهنگی میتواند سیاست نگااه باه شارق را در قالاب تحکایم
همگراییهای منطقهای و بهخصوص در بخش های اقتصادی و فرهنگی با کشورهای افغانستان ،ترکمنستان ،تاجیکساتان،
هندوستان و پاکستان توسعه دهد.
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• ورود ایران به اتحادیههای منطقهای با هدف تقویت همگراییها در سیستم صاادرات و واردات حامالهاای انارژی و
بهویژه با تالش برای تشکیل ساختارهایی سازمانی در قالاب سارمایهگاذاریهاای مشاارکتی باا ساایر کشاورهای دارناده
محصوالت انحصاری انرژی از جمله نفت ،گاز و انارژی هساتهای ،مایتواناد ضامن توساعه همگرایایهاای منطقاهای و
فرامنطقهای و یارگیری بین المللی ،اقدامات اساسی برای تدوین استراتژی انرژی و تحکایم حضاور ماثثر ایاران در تعامال
مطلوب با نظام بینالملل را انجام دهد .مهامتارین دساتاورد ایان تفکار ،فاراهم آوردن زمیناههاای مقابلاه باا اساتراتژی
محدودسازی تعامالت انرژی ج.ا.ا ،از سوی قدرتهای معارض با اهداف استراتژیک آن است.
• توسعه معاهدات منطقهای وهماهنگی سیاسی -امنیتی برمحور مشترکات استراتژیک و نرمافزاری با تعدیل ایدئولوژی
گرایی ،زمینهای برای فعلیت بخشی به ظرفیتهای ژئوپلیتیک وژئواستراتژیک ایران است.
• براساس رویکردهای ژئوپلیتیکی و تاریخی ،توسعه روابط خارجی ایران به سمت غرب از بنیادهای استراتژیک برخوردار
است ،در حالی که این نگرش با نگاه به شرق و بهخصوص گسترش روابط با روسیه از مبناهایی تااکتیکی برخاوردار اسات.
بنابراین با توجه به مبانی ژئوپلیتیک ،هرگونه جایگزینی و یا تحول در این دو نگرش سبب افازایش هزیناههاا و تضاعیف
منافع ملی در سیاست خارجی می شود و لذا باازنگری در معمااری و مهندسای سیاسای و اساتراتژیک ج.ا.ا مساتلزم توجاه
واقعبینانه به این مسأله است.
• از آنجا که وجه ایدئولوژیکی تنها یکی از ابعاد گسترده قلمرو نفوذ فرهنگی ایران در منطقه وکشورهای همجوار است،
لذا با توجه به تدابیر استراتژیک مخالفین نظام ج.ا.ا برای گسترش اضطراب در میان کشورهای منطقه و بهخصوص در حوزه
عربی نسبت به خطر ایدئولوژیگرایی در ایران (ایران هراسی) و نیز تمسک به آن جهت انزوای بینالمللای ایاران ،باهنظار
میرسد که فرصت مغتنمی برای تقویت سایر ابعاد قلمرو نرمافزاری ایران در منطقه فراهم شاده تاا باا تماایز میاان مناافع
ایدئولوژیک و استراتژیک ،بستر مطلوب برای تبلور ریشههای گسترده قدرت نرم هویت ایرانی با پیشینهای بیش از دوهازار
سال حاکمیت سلسلههای امپراتوری ایرانی ،فراهم گردد.
• با توجه به ضرورت اعمال جامع ظرفیت های قانون اساسی بر محور ژئوپلیتیک اسالم ،مادل مطلاوب رواباط خاارجی
برای ج.ا.ا ب اید با تأکید بر مبانی ژئوپلیتیک و اولویت منافع ملی ،مصالح کالن ایدئولوژیک ،واقعیات عینی و بیرونی سیاست
بین الملل و نیز بازخوردهای جهانی سیاست اتخاذ شده ،در قالب عمل به مدل و الگوی تعریف شادهای از سیاسات خاارجی
باشد.
• چنانچه ایران بتو اند با نگرش به امکانات ژئواکونومیکی جهان اساالم و موقعیات ژئاوپلیتیکی خاود باه یاک امنیات
اقتصادی با اولویت منطقهای و سپس جهانی دست یابد ،نه تنها نیازی به اقدامات بازدارنده رقابتی و پرهزینه نظامی نادارد،
بلکه این اقدام ضمن فعلیت بخشی به توان بالقوه این کشور ،سبب توسعه و پایداری در برتاری قادرت منطقاهای و حتای
حضور مثثر بینالمللی آن با کمترین هزینه میگردد.
• پیگیری و اعمال سیاست های دوران جنگ سرد در سیاست خارجی جمهوری اساالمی ایاران ،خطاایی اساتراتژیک و
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تهدیدی گسترده علیه منافع ملی است که به دلیل عدم درك تحوالت ژئوپلیتیکی و موقعیت جدید در ساختار قدرت جهانی،
بسیاری از فرصتها را تبدیل به تهدید میکند.
• ظهورنظام جمهوری اسالمی بعنوان یک پدیده جدید حاکمیتی و سیاسی در ایران که تلفیقی از تعامل سازنده دیانت و
سیاست در امر کشورداری است ،با اعمال استراتژی توسعه نسبت به بقاي و ترویج و تحقق سیاستهای اساالمی در مقابال
اسالم سیاسی ،نه تنها میتواند مبین مشروعیت و مقبولیت متقابل جمهوریت و اسالمیت بهواسطه حضور همهجانبه مردم در
عرصه های گوناگون حاکمیت و اداره امورکشور باشد ،بلکه مستند به آموزههای اساسی اسالم و دستورهای الهی قرآن کریم
است که دنیا را مزرعه آخرت دانسته و تحقق آرمانهای معنوی را منوط به اطالع از مواهاب طبیعای و حاکمیات بار اماور
جامعه میداند.
• سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران عمدتاً متأثر از نوعی جبار ژئوپلیتیاک و رویکردهاایی اساتراتژیک در قالاب
قابلیتهای منطقهای است .به نحوی که روند تحوالت در منطقه هرچه در راستای ثبات منطقهای باشد ،سابب هامافزایای
منافع مشترك میان ایران و غرب سیاسی شده و برعکس این روند ،زمینههای توجه به گسترش روابط با روسیه و نگااه باه
شرق را فراهم میکند .این فرآیند همواره میدانی بزرگ برای تدارك مذاکرات بین ایران و غرب را فراهم میآورد .زیرا ایران
بهدلیل قابلیتهای متعدد سیاسی -اقتصادی و جمعیتی ،بهطور طبیعی در نگرشهای اساتراتژیک غارب ،قادرتی غیرقابال
جایگزین در منطقه است که استمرار و تولید مناسب این موقعیت ،مستلزم استفاده از همه امکانات مشتمل برطیف وسیعی از
ابزار تهدید و تطمیع ،منازعه و مصالحه ،نمایش قدرت و انعطاف است .بر این اسااس اساتراتژی منطقاهای و رویکردهاای
روابط و تعامالت منطقهای ایران باید بهگونهای طراحی شوند که جنگ و صلح در آن بر مناسبات منطقهای تأثیرات گسترده
داشته باشند .این بستر ،سببی برای ممانعت از انزوا و زمینه ای جهت توجه به ایجاد پیوندهای ماثثر بارای تاأمین مطلاوب
منافع ملی با همراهی همسایگان دور و نزدیک است.
• از آنجا که تهدیدات بهطور کلی در سه دسته داخلی ،مرزی و بدون مرز تقسیمبندی مایشاوند ،سیاساتهاای حاوزه
دفاعی -امنیتی نیز باید تابعی از اهداف استراتژی کالن امنیتی و همگام با تناسب ژئوپلیتیکی در چیدمان ،استقرار ،آموزش و
امور پشتیبانی نیروهای مسلح نسبت به پدیدههای قالب جغرافیایی و در توازن با جهتگیری استراتژیک کشور باشاند .زیارا
امروزه امنیت پایدار مثلفهای فراملی و ترکیبی همسان از عوامل و ابعاد متعدد استراتژیک است.
• تحقق اهداف استراتژیک و ژئوپلیتیک ج.ا.ا در چشمانداز تدابیر بلندمدت این کشور برای دستیابی به جایگااه برتار در
منطقه خاورمیانه ،مستلزم تعامل با قدرتهای مثثر بینالمللی و تثبیت نظمی سیاسی -استراتژیک در مشارکتی مثثر با سایر
کشورهای منطقه است .زیرا قواعد حقوقی حاکم بر نظامهای بینالمللای و منطقاهای پاس از ایجااد یاک نظام سیاسای-
استراتژیک بهوجود میآیند .بهعبارتی دیگر در صفبندی های قدرت ،کشورها ابتدا بایاد در نبردهاایی سیاسای -اقتصاادی
جایگاه خود را پیدا کنند ،سپس متناسب با آن ساختاری تبیین میشود که بر اساس آن جانمایی کشورها تعیین میگردد .لذا،
ضرورت دارد ج.ا.ا از طریق مذاکراتی مسالمتآمیز با کشورهای منطقه به آنان این پیام روشن را بدهد که ایران خواهان این
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نیست که قدرت برتر در منطقه ای ضعیف باشد بلکه پیشرفت و ارتقاي همه جانبه منطقاه مای تواناد تاأمین کنناده مناافع
همگان باشد .با توجه به اتهام های موجود در محافل رسمی و افکار عمومی جهان عرب درباره نقش غیر سازنده ایاران در
منطقه و تالش برای کسب قدرت هژمونیک مطلق ،گام اول ابتکار عمل دیپلماتیک در این زمینه باید از سوی ج.ا.ا برداشته
شود .اگر ج.ا.ا بهدنبال حفظ ،تثبیت و یا گسترش موقعیت کنونیاش در خاورمیانه است ،باید سیاست خارجی خود را متناسب
با این استعدادها و بر محور مبانی ژئوپلیتیک طراحی و اجرا کند.
• ازآنجاکه ساختار نظام سیاسی و نوع حاکمیت در ایران با عنوان نظام جمهوری اسالمی تبیین شده اسات،پس اعماال
نگرش های ایدئولوژیک در آن امری اجتناب ناپذیر و اولویتی اساسی است.اما با توجه به ظرفیاتهاای ژئوپلیتیک،ضاروری
است که اعمال نگرشهای ایدئولوژیکی درقالب طراحی و بیان سیاستهای اسالمی باتمایز نسبت به نگارشهاای اساالم
سیاسی و برمحور مبانی ژئوپلیتیک باشد.
• بستر ژئوپلیتیک ایران و ضرورتهای سیستماتیک آن همواره بگونهای است که در ارتباط تنگاتنگ با نظام بینالملال
بوده و مروج رشد و توساعه ملای اسات .لاذا ساوابق تااریخی وهمچناین روناد اوضااع کناونی تحاوالت باینالمللای باا
جهتگیری های استراتژیک جاری در نظام بین الملل ،حاکی از آن اسات کاه مطلاوبترین گارایش اساتراتژیک بارای ج.ا.ا،
جهت گیری اتحاد و ائتالف متقابل با قدرتهای موثر بخصوص در حوزه بلوك غرب است .اوضاع جاری حااکم بار تحاوالت
منطقه خاورمیانه و ظرفیت متناسبی که برای گسترش نقش آفرینی ج.ا.ا در شکل گیری یک خاورمیانه جدید فراهم گردیاده
است ،حاکی از آن است که در صورت برقراری و تثبیات تعاامالت اعتماادآفرین متقابال میاان ج.ا.ا باا قادرت هاای ماثثر
فرامنطقهای ،کشور ایران به سطح برتر قدرت منطقهای دست مییابد.
• تحقق گفتمان توسعه گرایی در کارکرد اجرایی جمهوری اسالمی ایران ،مستلزم نگرش عملای و حضاور تنگاتناگ در
مجامع سیاسی بینالمللی با بُرد رسانه ای در سطوح جهانی بوده تا ضمن پرهیز از تشدید انزواگرایی و رفتارهاای قهارآمیاز،
منجر به اقدامات مشترك از قبیل تأسیس بازار مشترك اسالمی و دستیابی به وحادت عملای در جهاان اساالم بار محاور
ژئوپلیتیک اسالم گردد .زیرا توجه به این مهم یکی از اساسیترین راههای تأمین منافع مشترك در میان کشورهای اسالمی
خواهد بود.
• ایران باید تضمین امنیت غذایی را مبنای اصلی در حفظ ثبات و پیوند میان سیاستهای داخلی و خارجی قارار دهد.لاذا
چنانچه ایران به دنبال دستیابی به جایگاهی مشخ

در سطوح اقتصادی و سیاست منطقهای و بینالمللی میباشد،ضرورت

دارد با اولویتی ویژه ضمن تاکید برجهت گیری استراتژی جامع توساعه ملای بار محورتوساعه پایدارکشااورزی صانعتی کاه
تضمینکننده امنیت غذایی کشور است ،زمینههای باروری باالترین سطح از مزیتهای نسبی طبیعی وانساانی کشاور را در
قالب رویکردهای اقتصاد مقاومتی ،فراهم نماید.
• کارکرد تاریخی سرزمین ایران اتصال شاهراه های تجاری دنیا به یکدیگر باوده اسات .حفاظ و احیاای ایان کاارکرد
تاریخی می تواند عالوه بر تأمین منافع ملی ایران ،بازیگران بسیاری از در نظام بین الملل منتفع کند که از جمله مهمتارین
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آنها میتوان به مورد زیر اشاره نمود :موقعیت جغرافیایی بیهمتای ایران میان خلیجفارس و دریای خازر ،باه ایاران امکاان
می دهد که از راه اختصاص دادن برخی از بنادر فراوانش در خلیجفارس به هر یک از کشورهای محاصره شاده در خشاکی
خزر -آسیای مرکزی ،فرصت الزم را بهدست می آورد تا ژئوپلیتیک شمالی خود را به ژئوپلیتیک جنوبی ارتبااط دهاد؛ ایان
اقدام نه تنها موقعیت جغرافیایی منحصربه فرد ایران را به موقعیت ژئوپلیتیک بی همتایی در نظام جهانی تبدیل خواهد کارد،
بلکه کشورهای منطقه خزر -آسیای مرکزی را از امکان دسترسی مستقیم به راههای بازرگانی بینالمللی بهرهمناد نماوده و
کشورهای خلیج فارس را نیز از فرصت مناسب برای به دست آوردن نقشی مثثر در بازرگانی انارژی منطقاه خازر -آسایای
مرکزی ،برخوردار خواهد کرد .با این اقدام ،ایران به کانون و مرکز ثقل دیپلماسی اقتصادی و نیز محوری اساسی در پایداری
امنیت منطقه ای و نیز حفظ و تقویت همگراییهای منطقهای تبدیل میگردد

23

