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 مقدمه
های بارگ آن برخالف دوران جنگ  سگگگرد کگک  قرکت دررق در دام  و ق دو دز ی اگ و   ی  

امقلل با پراکنر ی دررق مواجک است؛  ا جا ی کک شر، در فضای کنووی، و ام بینمحسگو  می 

سخن بک میان آمره است.  أثیر ا ن پراکنر ی دررق،  2و ق غیردز ی ا حتی  1و ق چنر دز یاگ 

ای اسگگت. در واد ، های منزقکامقلل و ا جاد فضگگای جر ر کند در محی شگگرن و ق بینسگگیا 

در مناطق، کاهد  مسگگتقیقهای بترگ سگگنتی موقوماغ غربیب برای در یری  وان و ارادۀ دررق

اگوۀ دوای مودهی بک غیرمستقیق و جهتبیشگتر ما ل هستنر اگ طر ق حضور   بک وحوی کک افتک؛ 
کک  ای هستنرهای ووظهور و منزقکای ا فای وقد کننر. بک هقین وس ت، ا ن دررقمنزقک سگیا  

کوشگگنر در فضگگای جر ر کند، دررق و وفود خود را اور و میبک باگ گراوی فعا    ر ل شگگره

های هقکاری و فرصگگت شگگرن منزق وئواکووومیو وار قاء بخشگگنر. در چنین شگگرا زی، حاکق

                                                                                                                                        
 مررس تی رب داوشگاه امقللنیب رواب   روه یولق ئتیه وضو  
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1. Multipolar Order 

2. Nonpolar Order 
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شگگکوفا ی وهفتک در آن، و ق و ث اق وسگگ ی را برای برخی مناطق مماونر شگگر( آسگگیاب بک ارم ان 

ث ا ی، جن  و در یری در ، موج  بی1آورده اسگت. در مقابل، سیزرۀ منزق وئوپلیتیو وحشت 

   برخی اگ مناطق د گر مخاورمیاوک بک ونوان وقووک بارگ آنب شره است.

امقللی و مودعیت ج رافیا ی خود، در ن، جقهوری اسالمی ا ران با  وجک بک وقد بیندر ا ن میا

میاوۀ دو منزقک با دو منزق متفاوق واد  شگگره اسگگت؛  کی، آسگگیا در مفهوم کلی آن کک بک و ر  

در حا  حرکت است و د گری، خاورمیاوک کک در دام  2رسگر بیشتر بک سوی وئواکووومی امیر می

  رفتار شره است.  وئوپلیتیو وحشت 

 

 الزام راهبردی تحول پارادایمی در سیاست خارجی ایران

ای بک ضگگرورق و اهقیت چرخد سگگیاسگگت خارجی ا ران اگ وئوپلیتیو وحشگگت خاورمیاوک  

 های  صاوری، او اشتی و مُسریدر ا ن امر وهفتک است کک شاهر بحرانوئواکووومی امیر آسیا ی 

کردن اگ هقکاری و بک و  ه هقکاری ادتصگگادی و صگگح تدر خاورمیاوک هسگگتیق؛ بک وحوی کک 

. در چنین شرا زی بیشتر بک شوخی ش یک است  اریای م تنی بر هقهقگرا ی و ا جاد و ق منزقک

گده، ا ر افق د گر خود را بگک ورای خاورمیاوک و جنو  غر  آسگگگیا   در هقین شگگگرا   بحران

با منزق وئواکووومیو، چارچو  هقکاری بینیق کک اسگاساغ   سگتر  دهیق، مناطق د گری را می 

ره شگگان حفش شگگاور کک و ق و ث اق وسگگ ی منزقکای میان خود  ن یق کردهو ردابت را بک  ووک

است. بر ا ن اساس، سیاست خارجی جقهوری اسالمی ا ران ویاگمنر  وجک بک دو مسئلک کلیری 

 است:

زق/پارادا ق وئوپلیتیو و اگ ای در خاورمیاوک در چارچو  منامکان باگساگی و ق منزقک .1

امنیتی، ا ر وگو یق وگامقکن، بسگگگیار دشگگگوار اسگگگت. ا ن منزقک در دام    -طر ق غل گۀ و گامی  

های وئوپلیتیو وحشت  رفتار شره است. منادشاق دومی، مذه ی،  رور سق، فروپاشی در یری

ک بک چشگگق های داخلی و غیره با ماهیتی  صگگاوری، او اشگگتی و مُسگگری در منزقها، جن دومت

راگ اوکننر. در شرا   موجود، چشقاوتها را  رسگیق می های بیخورور و  صگو ری اگ در یری می

                                                                                                                                        
1. Geopolitics of Fear 

2. Geo-economics of Hope 
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سگگاگی  وسگگ   رسگگر، چون وک امکان و ارادۀ و قای وامحتقل بک و ر میباگسگگاگی و ق منزقک

های بترگ وجود دارد؛ وک شگگرا   برای ا جاد و ق ه موویو  وسگگ   و دررق واحر  دررق

 خورد.مهیاست؛ و وک دوروقای و قی م تنی بر هقکاری و هقگرا ی بک چشق می ایمنزقک

ا ران بگا  وجگک بک مودعیت ج رافیا ی خود، در میاوۀ دو منزقک با دو منزق متفاوق درار    .2

 رفتگک؛ آسگگگیگا در مفهوم کلی خود بگا منزق وئواکووومیگو و خگاورمیگاوک با منزق وئوپلیتیو.       

 قی در سگیاسگت خارجی ا ران دابل درا است، ومی هرچک   های اوجام چرخد پاراددشگواری 

رورق شود، ضهای وئوپلیتیو، و امی و امنیتی خاورمیاوک/جنو  غر  آسگیا بیشگتر می  در یری

ت  ابر. بر هی اسو اهقیت چرخد بک سگوی سگاختارهای وئواکووومیو آسیا ی ویت افتا د می  

ای ا ران ویسگگگت؛ چون د خاورمیاوککردن و خا قۀ وفوا ن چرخد پگارادا قی بگک معنگای رهگا    

وادعیاق ج رافیا ی و وئوپلیتیو، حضگگور ا ران در خاورمیاوک را برای حفش امنیت ملی کشگگور  

وینی اسگگگت کک بتواور  -حیگا ی سگگگاختگک اسگگگت. من ور اگ چرخد پارادا قی،  حومی دهنی  

، و امی -مامنیتیهای وفود مخاورمیاوک، جنو  غر  آسیا، آسیای مرکتی و...ب و ووع وفود حوگه

  بنری وقوده و با  خصیص بهینۀ منابادتصادی و فرهنگی و ...ب را در راستای مناف  ملی اومو ت

محورب امنیت پا رار و محرود کشگور، با ا خاد سگیاست های دستاوردمحور مو وک صرفاغ رسامت  

 شکوفا ی ملی را بک ارم ان آورد. 

 -خود ی واونر در سگگگیکلود را دارور و میها معیارهای درووی صگگگر( و کذ  خپارادا ق

های مهق اگ د ر سگگگا ر هگای موضگگگووی خگاد مورد والدۀ خود مو وک حوگه  ارجگاع، حوگه 

ای مزرح کننر کک پاسگگد درسگگت بک آن  ووکهاب را بک ونوان مسگگائل اصگگلی و حیا ی، بکپارادا ق

داشگگتک باشگگر. بک و ارق د گر،  هاب وجودویت در د  هقان پارادا ق مو وک د گر پارادا ق« مسگگائل»

حل/پاسگگد درسگگت ویت اگ د  هقان شگگود کک راهای طرح میدر  و پارادا ق بک  ووک« مسگگئلک»

رسر سیاست خارجی ا ران در شکل کلی خود، اگ چنین آفت پارادا ق استخراج شود. بک و ر می

ارجی کشگگگور برد؛ بگک ا ن معنگا کک پارادا ق غام /حاکق بر سگگگیاسگگگت خ  پگارادا قی رو  می 

رح ای ط ووکارجاع، مسائل حیا ی کشور را بک -و امیب در سگیکلی خود  -ای امنیتیمخاورمیاوک

ها ویت صگگرفاغ در هقین پارادا ق و کنر کک پاسگگد اوحصگگاری سگگیاسگگت خارجی کشگگور بک آنمی

باورمنران و مجر ان آن دابل حصگگو  باشگگر و چون پارادا ق معیارهای صگگر( و کذ  درووی  
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های واشگگی اگ ا ن پارادا ق غام ، ظاهراغ منزقی و  ذاریدارد، هقک چیت در سگگیاسگگت  خود را

 کنر. معقو  جلوه می

 کنر، ط یعتاغ بک آنهای امتحاوی خود را  صحیح میدر واد ، بک اصگزالح، چون خود  بر ک 

مسائل  ور وافرهنگیب می -دهر. در صور ی کک پارادا قی د گر مآسیا ی ادتصادیوقرۀ د ومی می

های اساساغ متفاو ی در سیاست خارجی ای کامالغ متفاوق طرح کرده و بک پاسدحیا ی را بک  ووک

ای جر ر در سگیاسگت خارجی در دام  پارادا ق وئواکووومی   رو، باگ کردن پنجره برسگر. اگ ا ن 

ی و ویت لامیر آسگگگیا ی برای پرهیت اگ آفت اوحصگگگار را ی پارادا قی و ویت  أمین امنیت پا رار م

 های کند استرا   و کشور حیا ی است.افتا د  ت نک

 


