
  

  

سیاست خارجی جمهوري اسالمی  راهبردهاي

  1404 انداز چشماهداف  به دستیابیایران در 
  

  28/5/1392 تاریخ پذیرش:      18/1/1392 تاریخ دریافت:

  

  ١*نیا محمد اکرمی

   چکیده

یافته  ، ایران را کشوري توسعه1404انداز جمهوري اسالمی ایران در افق  سند چشم

، آسیاي جنوب غربی سطح منطقه اقتصادي، علمی و فناوري درو داراي جایگاه اول 

بخش در جهان اسالم، همراه با تعامل  م با حفظ هویت اسالمی و انقالبی و الهامأتو

  .الملل ترسیم نموده است سازنده و مؤثر در روابط بین

ان منطقه آسیاي جنوب بازیگر ی از مهمترینجمهوري اسالمی ایران به عنوان یک

تدوین و اجراي به  بایست نسبت شده می انداز ترسیم دستیابی به چشماي بر غربی

با بررسی  اقدام نماید. این پژوهشسیاست خارجی راهبردهاي مناسب و اثربخش در 

 ها و تهدیدات ها، فرصت ها، ضعف قوت سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران و

با  اقدام و مناسب و نمونه جامعه آماريتعیین  نسبت به، پیش روي سیاست خارجی

 سیاست خارجی جمهوريرا براي ی یراهبردها، )SWOT( استفاده از روش دیوید

   ده است.کر تدوین و ارایه 1404 انداز چشمدستیابی به در ایران  اسالمی

  

  ، روش دیویدانداز ملی، آسیاي جنوب غربی چشمسیاست خارجی،  راهبرد، :ها هواژکلید

                                                                                                                                               
  دکتري مدیریت راهبردي از دانشگاه عالی دفاع ملی *

  

  60شماره مسلسل   1392تابستان  شماره دوم  سال شانزدهم  فصلنامه مطالعات راهبردي 
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 مقدمه

شـدن در   کی از مناطق بسیار مهم جهان است که با توجـه بـه واقـع   یمنطقه آسیاي جنوب غربی 

هـاي آزاد، منـابع    هاي مهم و دسترسی بـه آب  راه محل تالقی سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا، وجود آب

هـا   هاي تاریخی، فرهنگی، تمدنی، جمعیتی و هویتی و تنوع و تعدد حکومـت  سرشار انرژي، ویژگی

همـواره مـورد    ،هاي نظامی، فرهنگـی و امنیتـی   وجود فضاي رقابت، تعارض و تضاد و کشمکش و

هـاي تـاریخی،    اي دارد. ویژگـی  است. جمهوري اسالمی ایران در این منطقه جایگاه ویژه بودهتوجه 

فرهنگی، جمعیتی و جغرافیایی، موقعیت بسیار مهمی را به جمهوري اسالمی ایران بخشـیده اسـت.   

هم زدن ساختار سنتی،  ایران با بر انقالب اسالمی در ،که از حدود سه دهه گذشته بدین سوضمن آن

موجب احیاي فرهنگ اسالمی و تحول در سیاست خارجی ایران گردیده و نقش جدیدي از ایـران  

ـ  الملل ترسیم نمـوده اسـت.   به عنوان بازیگر مهم در سطح منطقه آسیاي جنوب غربی و نظام بین ه ب

ثرسـاختن سیاسـت   أبـا مت  ،والت اخیر در سطح منطقه خاورمیانه و مـوج بیـداري اسـالمی   تح ،ویژه

  است. را دگرگون کردهموقعیت کشورمان در منطقه  ،خارجی جمهوري اسالمی ایران

ساله تدوین و از  20انداز توسعه جمهوري اسالمی ایران در افق  سند چشم ،1382در سال 

گذاري، اتخاذ  ربط، مبناي قانون معظم رهبري به مبادي ذي با ابالغ آن از سوي مقام 1384سال 

ایـران را   ،1404مداران و اقدامات مجریان گردید. ایـن سـند در افـق     تصمیمات کالن سیاست

م با حفظ أسطح منطقه، تو یافته و داراي جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در کشوري توسعه

جهان اسالم، همراه با تعامل سازنده و مؤثر در روابط  بخش در هویت اسالمی و انقالبی و الهام

و بـراي نیـل بـه اهـداف      )20/3/92، 1404(پایگاه اطالع رسانی ایـران   الملل ترسیم نموده بین

  هاي گذشته) تدوین گردیده است. هاي چهارم و پنجم توسعه (در ادامه برنامه برنامه انداز نیز چشم

بـه اهـداف   دسـتیابی  بـراي   ،اي بـازیگر مهـم منطقـه    جمهوري اسالمی ایران نیز به عنـوان 

ایـن پـژوهش در نظـر دارد     سیاسـت خـارجی دارد.   راهبردهاي اثربخش درنیاز به  شده ترسیم

بـراي دسـتیابی بـه موقعیـت مطلـوب      سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایـران را  راهبردهاي 

  .نماید تدوین و ارایه آسیاي جنوب غربیدر منطقه  1404شده در سند چشم انداز ملی ترسیم

 ،جمهـوري اسـالمی ایـران و از سـوي دیگـر      به علت جهت گیري مستقل در سیاست خارجی

هاي ساختاري شـدیدي   ، محدودیتآسیاي جنوب غربی یایی ممتاز و حساس منطقهفموقعیت جغرا
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 .)72 :1387(صـفوي،   براي دستیابی کشور بـه موقعیـت هژمونیـک در منطقـه ایجـاد شـده اسـت       

در ثري ؤهمواره بـازیگر مـ   ،آسیاي جنوب غربی در جمهوري اسالمی ایران با دارابودن موقعیت مهم

دهد روابط ایـران بـا کشـورهاي منطقـه      شواهد موجود نشان می ،است. با این وجوداین منطقه بوده 

کـه زمینـه الزم    مـدون هاي راهبرد نبودرسد  نظر میه ب .)191: 1387 ،(محمدي است نهادینگیفاقد 

در حـوزه سیاسـت   بسـیار مهمـی   له ئمسـ  ،را فـراهم آورد  انـداز  به اهداف چشمایران  دستیابیبراي 

انجام فعالیت علمـی  مستلزم سیاست خارجی راهبردهاي کارآمد و اثربخش در اتخاذ خارجی است. 

توانـد   مـی  رجیاخاست. اتخاذ رویکرد راهبردي نسبت به سیاست  مدیریت راهبردي در چارچوب

را فـراهم آورد.  انـداز   در سـند چشـم  شـده   به موقعیت ترسیمجمهوري اسالمی ایران دستیابی زمینه 

سیاست خـارجی جمهـوري   در  مناسبمدون هاي راهبرد فقدانمسئله اصلی این پژوهش،  ،بنابراین

  .است 1404 انداز ملی در سال سند چشمشده در  دستیابی به جایگاه ترسیم اسالمی ایران براي

  اهمیت و ضرورت این پژوهش عبارتند از: دالیل

اند  اند و از مسئولین خواسته انداز به عنوان میثاق یاد کرده مقام معظم رهبري از سند چشم .1

و در سال ) 4/6/88اي:  (پایگاه اطالع رسانی حضرت آیت ا... خامنه آن را مبناي عمل قرار دهند

ساله کشور است که بـا دقـت و بـا توجـه بـه       20راه  انداز نقشه سند چشم«اند:  نیز فرموده 89

اطالع رسانی حضرت (پایگاه  »شرایط مورد توجه کامل باشد واقعیات تنظیم شده و باید در همه

از این منظر که حرکت در مسـیر   حاضر پژوهش ،اینبنابر .)8/6/88: (مدظله)اي آیت ا... خامنه

  داراي اهمیت است. ،نماید می شدن منویات رهبر معظم انقالب را تسهیل اجرایی

و علمـی   هـاي  انجام پژوهشمستلزم  انداز در سند چشم شده یابی به جایگاه تعیین دست .2

ف ددستیابی به ه آنکه عالوه بر مناسب،و راهبردي  علمیفقدان سازوکار  تفکر راهبردي است.

. از شـود  ایران مـی ، موجب انزوا و انفعال سیاست خارجی سازد می مذکور را غیرقابل دسترس

توانـد مـانع    بـا توجـه بـه اینکـه راهبردهـاي حاصـل از آن مـی       انجام ایـن پـژوهش    ،این نظر

  .گردد ضرورت محسوب مینوعی  ،سازي ایران در منطقه شود محدودسازي و منزوي

 يکشـورها  از کیهر و است یرقابت شدت به که یغرب جنوب يایآس يفضا به توجه با. 3

 بـا  متناسـب  حرکـت  هستند، خود تیموقع و نقش يارتقا دنباله ب یرقابت يفضا نیا در منطقه

ـ ا از منـتج  يراهبردهـا . اسـت  يراهبرد اعمال مدیریت مستلزم یجهان و يا منطقه تحوالت  نی
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ـ ا یاسـالم  يجمهـور  اعمال مـدیریت راهبـردي   يبرا ییمبنا تواند یم پژوهش  حـوزه  در رانی

  .ردیگ قرار یخارج استیس

کشـور و   و پژوهشی در مراکز علمی حوزه سیاست خارجی راهبردي در توسعه ادبیات .4

  موارد اهمیت این پژوهش است. دیگر از ،بازشناسی مبانی نظري موجود در این زمینه

  

  تحقیق و روش پیشینهالف. 

در مجمع تشخیص مصلحت نظام  »گیري منطقه آسیاي جنوب غربی شکل« اي با عنوان پروژه

گران انجام شده و شرح آن در قالب کتابی  رضایی و جمعی از پژوهشتوسط آقاي دکتر محسن 

توسط سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح به چاپ رسیده  1382در سال  »اي ایران منطقه«با نام 

هژمون و به محور قدرتمند  یجنوب غرب يایتواند در آس یران میق: چگونه ایسئوال تحقاست. 

ل یبه دل يا ران منطقهیا الف) نتیجه تحقیق عبارتست از: د؟ل شویتبد یجنوب غرب يایمنطقه آس

که در  یک و نقشیک و ژئواستراتژیتیو ژئوپل يو اقتصاد یو فرهنگ یو اسالم یرانی، اینقش تمدن

 ،انـه) دارد یقـاره، خاورم  ج فـارس، شـبه  یو قفقاز، خلـ  يمرکز يایتعامل (آس يها ن حوزهیکل ا

ـ اگـر ا  ب) .اسـت  یجنوب غرب يایمنطقه آسل یتشک ير برایناپذ اجتناب یضرورت ران بتوانـد  ی

خـود   يفعال و مؤثر را برا یپلماسیو اقتدار و د یافتگی از لحاظ توسعه یالزم داخل يها ییتوانا

در صـورت تـوان   ج)  ل شـود. یتبـد  يا ن امکان را دارد که به قدرت برتر منطقهیا ،فراهم سازد

 يو کارآمد ی، به شرط استحکام داخلیجنوب غرب يایران در منطقه آسیا ياز سو يساز بلوك

  افت.یدست خواهد  يا ران به قدرت برتر منطقهیدولت، ا

 استیس یابیارز يبرا یمفهوم یچارچوب« پژوهشی -علمی مقالههمچنین مقاالتی از جمله 

ي به نگارش در آمده روزآبادیف یدهقان جالل دیس توسط دکتر »رانیا یاسالم يجمهور یخارج

 .اسـت  دهیرس چاپ به در قالب یک کتاب 1389 سال در یاسالم آزاد دانشگاه توسط که است

 و معیارهـا  تعریـف  و تعیـین  براي مفهومی و نظري چارچوب ارایه نتایج این مقاله عبارتند از:

 منافع تأمین در موفقیت هاي ایران. مالك اسالمی جمهوري خارجی سیاست ارزیابی هاي مالك

 هـاي  ویژگـی  و الزامـات  از برخـورداري  و خارجی ساختاري محذورات و موانع بر غلبه ملی،
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 جمهـوري  خـارجی  سیاسـت  ارزیـابی  براي کلی مالك و معیار سه مطلوب، خارجی سیاست

  .است شده معرفی ایران اسالمی

 یاسـالم  يجمهـور  یخـارج  اسـت یس يهـا  شاخص و تیهو« دیگري با عنوان مقاله

. به نگـارش در آمـده اسـت    یچابک نیالبن ام و ارجمند يجواد جعفر محمد توسط ،»رانیا

 بهـار  ،1 شماره ،40 دوره( یاسیس علوم و حقوق دانشکده استیس فصلنامه در فوق مقاله

 رانیا یخارج استیس شاخص نیتر عمده مقاله: اصلی ال. سؤاست دهیرس چاپ به) 1389

ـ یامن کـرد یرو نتیجـه مقالـه:   دارد؟ قـرار  یتیهـو  مؤلفـه  کـدام  تأثیر تحت و است کدام  یت

» ییگرا تیامن« یتیهو مؤلفه تأثیر تحت که است رانیا یخارج استیس شاخص نیتر عمده

 یبررس را یخارج استیس و الملل نیب روابط در ییساختارگرا دگاهید ابتدا مقاله .دارد قرار

 بحث مورد رانیا یاسالم يجمهور در یخارج استیس يها شاخص و تیهو سپس ،نموده

  .است گرفته قرار

منطقه در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران  راهبردهاي تدویناین مقاله  هدف اصلی

سئوال اصلی این مقاله  .است 1404 انداز چشماهداف دستیابی به به منظور  جنوب غربیآسیاي 

اهـداف  دسـتیابی بـه    درهاي سیاسـت خـارجی جمهـوري اسـالمی ایـران      راهبرد«اینست که: 

راهبردهـاي   تـدوین  بر ایـن اسـاس،   »در منطقه آسیاي جنوب غربی کدامند؟ 1404انداز  چشم

  .پذیرد صورت می )SWOT( از روش دیوید و با استفاده علمی فرآیند طی سیاست خارجی

 خـارجی  سیاسـت  ،موجـود  مـدارك  و اسناد از ستفادهبا ا پژوهش این در عین حال، چون

، محقـق از  قـرار داده  بررسـی  را مـورد  غربـی  جنوب آسیاي منطقه در ایران اسالمی جمهوري

 با اي استفاده نموده است. پس از بررسی سیاست خارجی ایران در منطقه، زمینه -روش موردي

بـراي   راهبردهـایی  ،)SWOT(با استفاده از روش دیوید ها و  داده آوري جمع و نامه پرسش تهیه

  .ده استشتدوین و ارایه  1404انداز ترسیم شده در سند ملی  دستیابی ایران به چشم

نظــران مجــرب وزارت  و صــاحب گــانخبر ه آمــاري در ایــن پــژوهش عبارتنــد ازجامعــ

برخوردارند و متخصص  رتجربه کا سال 10 از حداقل که پژوهشیـ  و مراکز علمی امورخارجه

در زمینه سیاست خارجی و روابط بین الملل بوده و با منطقه مورد مطالعه آشنایی کافی داشـته  

براي تعیین حجم نمونـه از فرمـول    دکتري هستند.کارشناسی ارشد و و داراي مدرك تحصیلی 
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فرمـول   نفـري و بـر اسـاس    200با توجه به جامعه آماري تقریبی  است. هکوکران استفاده شد

  نفر تعیین شده است. 64/. تعداد جامعه نمونه 1کوکران با خطاي 

ابزارهـاي   بـا اسـتفاده از   هـاي میـدانی و کتابخانـه تخصصـی و     از روشمـورد نیـاز   اطالعات 

   .گردآوري شده است نامه و اسناد و مدارك دست اول پرسش

 اهـداف  بـه  دسـتیابی  در ایـران  اسالمی جمهوري خارجی سیاست کالن راهبردهاي ،مقاله این

 کـه  خـارجی  سیاسـت  کلـی  رویکرد. است نموده ارایه و تدوین راهبردي نگاه با را انداز چشم

 ایـن  کـه  دارد زیـادي  اهمیـت  بود، خواهد آینده در جهان و منطقه در ایران جایگاه کننده تعیین

 راهبـردي،  مطالعـات  در کاربردي هاي روش از یکی از استفاده با کالن نگرش یک در پژوهش

 سیاسـت  خصوص در زیادي هاي پژوهشدر واقع، . است داده قرار توجه مورد را موضوع این

 بـراي  راهبـرد  تـدوین  به یک  هیچ اما شده، انجام انداز چشم افق در اسالمی جمهوري خارجی

 نـوآوري  ،بنـابراین . انـد  نپرداخته) SWOT( دیوید روش از استفاده با ویژه به خارجی، سیاست

 بـا  راهبـردي  مـدیریت  حـوزه  تلفیق و خارجی سیاست مقوله به راهبردي نگرش در مقاله این

 است خارجی سیاست هاي پژوهش حوزه در) SWOT( روش کاربرد و خارجی سیاست حوزه

  . است بوده حوزهاین  گران پژوهش توجه مورد کمتر کنون تا که

  

  نظري  چارچوبب. 

. اسـت  درونـی  هاي توانایی و محیطی شرایط شناسایی براي کارآمد ابزاري SWOT تحلیل

 محـیط  شـناخت  بازاریـابی،  طـور  همین و راهبردي مدیریت در کارآمد ابزار این اساس و پایه

 هـم  TOWS مثـل  دیگـر  هـاي  شـکل  بـه  را آن کـه  SWOT حـروف . اسـت  سازمان پیرامونی

ــه Strength کلمــات ابتــداي نویســند، مــی ــه Weakness قــوت، معنــاي ب ــاي ب  ضــعف، معن

Opportunity و فرصت معناي به Threat 1392 عظیمی،( است تهدید معناي به(.  
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)  براي شناسایی و تدوین راهـبـردهـاي بـهـیـنـه بـه کـار SWOTروش تحلیل راهبردي (

ــ   ــ فرصـت، ضـعف    اهبردهـاي قـوت  باشد: ر کـه حـاصل آن چهار دسته راهبرد می رود مـی

تـجـزیـه و تـحـلیــل راهـبــردي مـرحــله بــسیار      ـ تهدید. ـ تهدید و ضعف ، قوتفرصت

شود. در این مرحله موقعیت بر حسـب   مـی مـحـسـوب راهبرديریزي  مهمی در فرآیند برنامه

هـا و تهدیدهایی که در محیط بیرونـی   هایی که در محیط درونـی و فـرصـت ها و ضعف قوت

  .)1390(احمدي، گیرد مورد ارزیابی قرار می وجود دارد،

  

  سیاست خارجیج. 

الملل و درارتباط  هاي دولت در صحنه روابط بین سیاست خارجی بازتاب اهداف و سیاست

ها، افراد بیگانه و حوادث و اتفاقـات   المللی، نهضت هاي بین ها، جوامع و سازمان با سایر دولت

   .)15: 1384(محمدي،  جهانی است

ــی کشــور، هــررجی در مفهــوم سیاســت خــا ــوط م ــابی   مرب ــدوین، اجــرا و ارزی ــه ت شــود ب

بـر   .)42: 1372،(کـاظمی  دارد مـرزي  که از دیدگاه خاص همان کشور جنبه برون هایی گیري تصمیم

بـرداري    سیاست خارجی یعنی فن و هنر (یا علم) شناخت امکانـات و بهـره   ،مبناي تعریف سیاست

   .)533: 1381 ،نیا حمیدي( محیط خارجی درست از آنها براي رسیدن به اهداف کشور در ارتباط با

هایی باشد که در صحنه روابط  تواند عملکرد و اتخاذ روش سیاست خارجی می  مجموع، در

هاي قدرت ملی بتواند یک دیپلماسی مناسـب را برقـرار و    الملل با حداکثر استفاده از مؤلفه بین

 ي رایج سیاست خارجی عبارتند ازها هینظربرخی از  حداکثر منافع ملی را به همراه داشته باشد.

ـ تیژئوپل ،گرایـی  واقـع و نو گرایـی  واقـع ، لیبرالیسم اقتصادي، صلح دموکراتیک، گرایی آرمان ، کی

  .)57: 1389آبادي، دهقانی فیروز(انگاري  سازهو  گفتمانی نظریه ،نهادگرایی نولیبرال

انقالب اسالمی ایران از ماهیت عقیدتی و فرهنگی برخـوردار اسـت و ایـن ماهیـت      چون

بخشی به نظام سیاسی، سیاست خارجی کشور را تحت تأثیرات اساسی قـرار داده   هویتن ضم

انگـاري انطبـاق    سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران با نظریه سـازه  رسد یم به نظر ،است

اي  انگـاري نظریـه   سـازه وب این نظریه بهتر قابل تبیین اسـت.  بیشتري داشته و در چارچ نسبتاً
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 بـه  انگاري سازه. الملل کاربرد پیدا نموده است هاي مختلف روابط بین جدید است که در حوزه

 مـورد  در خردگرایی شناختی هستی يها مفروضهانتقادي،  عام نظریه يکردهایرو از یکی عنوان

 را دیگري متفاوت يها گزارهو  اصول و طلبد یم چالش به را خارجی سیاست و الملل نیب روابط

تأثیر  چگونگی نقش و کند یانگاري از طریق رهیافت سیاست هویت تالش م . سازهدهد یم ارائه

جنسیت و نژاد در سیاسـت   فرهنگ، مذهب، قومیت، االذهانی مانند ناسیونالیسم، اجتماعات بین

  .)46 :1389 فیروزآبادي، انیدهق(و سیاست خارجی را توضیح دهد  الملل نیب

 عمـومی مقیـد و  به هنجارهـاي   الملل نیبمختلف در عرصه  انگاري، بازیگران سازه مطابق نظریه

ي ذهنی و هویـت آنـان معرفـی و    ها برداشتانگاري رفتار بازیگران را ناشی از  . مکتب سازهپایبندند

انگارانـه از   در تحلیل سـازه . کند یمربوط مآن بازیگران هنجارهاي  با بازیگران رارفتار  هر گونه تغییر

 هسـتند.  بـازیگران رفتـار   و تبیـین  بـراي توضـیح   یمسـتقل  يرهـا یمتغ سیاست خـارجی، هنجارهـا  

 ایـن  کـه  اسـت  انگـاري  سـازه  اصـلی  يهـا  مفـروض  از ،ها دهیاالذهانی و ا بین يهنجار يساختارها

کشورها  انگاري، طبق نظریه سازه. داردکشورها  منافع و هویت دهی شکل در سیسیأت نقش مفروض

 دهقـانی (بلکـه اقـدام آنهـا مبتنـی بـر منطـق تناسـب اسـت          ،کننـد  ینم بر اساس منطق نتایج رفتار

  .)56 :1389 فیروزآبادي،

سیاست خـارجی آن چیـزي    ،عمل برساختن است و بنا به گفته اسمیت ،سیاست خارجی

الکساندر ونت ایـن دیـدگاه را نـوعی     .)Smith ,1998 : 39( سازند ها آن را می است که دولت

ي مشـترك  هـا  انگارهو معتقد است ساختارهاي اجتماعی محصول  داند یمآلیسم ساختاري  ایده

انسانی است و بعد ساختاري آن به این معناست که نهادها و قواعد موجود داراي سرشتی عینی 

   .)80: 1384(ونت،  و محدودکننده براي بازیگران هستند

از آنجا مهم تلقـی   الملل نیببودن در سیاست  نقش هنجارها و هنجاري ،انگاران هاز نظر ساز

. هنجارهـا بـه دو روش بـر رفتـار     شـوند  یمـ گیـري هویـت    که هنجارها موجب شکل شود یم

. در روش اول ماننـد قواعـدي کـه هویـت کـارگزاران را تعیـین       گذارند یم ریتأثکارگزاران نیز 

 ،به عبارت دیگر .کنند یمکننده در رفتارهاي کارگزاران ایفا  و در روش دوم نقش تنظیم کنند یم

   .)Guzzini , 2000: 151( تکوینی و تنظیمی دارند راتیتأثهنجارها در رفتار کارگزاران 
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هـاي   هاي سیاست خارجی خود بـر مؤلفـه   کشورهاي انقالبی مانند ایران در پیگیري هدف

 خـارجی  سیاست مدل اساس بر .)Ajami, 1988: 89( توجه و تأکید دارندایستاري  -هنجاري

 هویـت  ،یالملل نیب و داخلی سطح دو در مشترك االذهانی بین هنجارهاي انگاري، سازه بر مبتنی

نافع م خود نوبه بهها  نقش این. کند یب مایجا را خاصی ملی نقش که دهند یم شکل را ایران ملی

که سیاست خارجی جمهوري اسالمی را هدایت کرده و به رفتار آن  کنند یملی خاصی را تعیین م

فکري  يونگی تأثیرگذاري ساختارهاگچ توان یم کارگیري این مدل، با به ،. بنابرایندهند یشکل م

و جهان بینی بر سیاست خارجی جمهـوري اسـالمی را بررسـی     مانند ایدئولوژي و عقیدتی، و

  تبیین کرد. در سیاست خارجی ایران را تعیین ومنابع غیرمادي  جایگاه منافع و

الزم است منابع هویتی نظـام   ،در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران

زیرا هویـت اسـالمی نظـام اسـت کـه منـافع و        ،جمهوري اسالمی ایران مورد توجه قرار گیرد

جدیـدي بـه ایرانیـان در    . انقـالب اسـالمی هویـت    دینما ین ماهداف سیاست خارجی را تعیی

گفتمـان انقـالب    ،چارچوب مرزهاي ایران بخشیده، هویتی که مبتنی بر اسالم اسـت. در واقـع  

و باورهاي اسالمی براي  ها ارزشاسالمی باعث تحول هویت ملی و ارایه هویت جدید بر پایه 

جارهایی است رفتار خارجی ایران بر اساس هن ،انگاري بر اساس نظریه سازه .تایرانیان شده اس

اسالمی تأکید دارد. هنجارهـایی کـه نقـش محدودکننـده     ـ که مستقیم بر منافع و هویت ایرانی  

  .شوند یمبازي کرده و به مثابه معیاري براي رفتار محسوب  ها دولتبراي 

بر اساس هنجارهاي موجود در متون مذهبی تشیع، واحد تحلیل نه دولت سـرزمینی بلکـه   

فراسوي مرزهاي ایجادشده توسط استعمار قـرار دارد. مستضـعفین و    امت اسالمی است که در

که بایـد بـه کمـک آنهـا شـتافت. از همـین رو،        ابندی یممظلومان جهان نیز در این واحد معنا 

سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران باید در خدمت اهداف امت اسالمی بوده و منافع آنها 

   .)40: 1383پور،  (قهرمان را در اولویت قرار دهد

ي فرهنگ اسالمی است که به نوعی ها ارزشیکی از  ،جویی به همراه صدور انقالب عدالت

ارزش در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران تبـدیل شـده اسـت بازتـاب ایـن ارزش را      

بخش  خواه و آزادي ي عدالتها جنبشدر تأکید حمایت از مسلمان جهان یا حمایت از  توان یم

ـ نما یمـ قاعده نفی سبیل که هر گونه سلطه را بر نظام اسـالمی رد   ،همچنین مالحظه نمود.  ،دی
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موضوعی برگرفته از هویت اسالمی است که در سیاست خارجی جمهـوري اسـالمی بـروز و    

بندي داراالسـالم و دارالکفـر و وظیفـه دولـت اسـالمی در مقابلـه بـا         تقسیم .ظهور یافته است

دهقـانی  ( اسـت در سیاسـت خـارجی ایـران مـورد توجـه      دارالکفـر و حفـظ داراالسـالم نیـز     

   .)59: 1389آبادي، فیروز

ی جمهـوري اسـالمی ایـران نقـش     سیاسـت خـارج  ر اصـول فقهـی اسـالم د    ،در مجموع

سیاسـت خـارجی ایـران را برسـاخته هویـت       توان یم ،ي ایفا نموده است. بنابراینا کننده تعیین

انگاري که بـه مقولـه هویـت و هنجـار اصـالت و اهمیـت        سازهه اسالمی و در چارچوب نظری

  .)62: 1389 فیروزآبادي، دهقانی( تبیین نمود ،دهد یم

  

  جمهوري اسالمی ایراني سیاست خارجی ها آموزهد. 

اسـالمی   يهـا  ارتباط با کشورهاي مسلمان براي تحکـیم ملـت   برهمواره  (ره) امام خمینی

بـه منصـه بـروز     یالملل نیتأکید وافر داشتند تا از این رهگذر، قدرت معنوي اسالم در عرصه ب

مجبـور بـه خضـوع     مسلمان يها ملت ،در نتیجهو  برسد و ذخایر و منابع اسالمی شکوفا شود

ایشـان معتقـد بودنـد تفـاهم و ارتبـاط       .)226 :10ج  (صحیفه نـور،  بیگانگان نشونددر مقابل 

گـامی عمـده در راسـتاي حضـور مسـلمانان در       توانـد  یمیان کشـورهاي اسـالمی، مـ    صحیح

 ،صـحیفه نـور  ، مبارزه با ظلم و استکبار جهانی تلقی شـود ( یالملل نیگیري ب تصمیم يها عرصه

    .)83 :1و ج  79 :10ج 

 بدو مسئولیت رهبري،از نیز  ظله) (مد يا خامنهحضرت امام  انقالب اسالمی معظم رهـبـر

، بـا ارائـه   اشراف نسبت به حوزه سیاسـت خـارجی  ـرت و یاتکا به تجارب اجـرایـی، بـصـبا 

اتخاذ سیاست خـارجی پویـا و اثـربخش     در را مسئوالنو راهـکـارهاي اساسی و مهم،  تدابیر

 ، امکاناتها تیاز همه ظرف سیاست خارجی اند. ایـشـان اسـتـفـاده کـارگزاران نمودهراهنمایی 

: کننـد  یو تأکیـد مـ   داننـد  یکشور ضـروري مـ  سیاست خارجی  را براي پیشبرد ها يمند و توان

و مـجـامـع جـهـانـی حـضـور کامالً  يا عـرصـه ارتـبـاطـات دوجـانـبـه و منطقه در بـایـد«

هـاي ضـرورت نــظام اسـالمی اهـدافمان را     مؤلفه فـعـال داشـتـه بـاشـیـم و بـا شـنـاخـت

   .)83/ 5/ 26 :)ظله (مد يا خامنهرسانی حضرت امام  اطالعپایگاه ( »دنبال کنیم
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تـقـویـت روابـط جـمـهـوري اسـالمی با کشورهاي آسیایی و اروپایی یکی دیگر از 

دیـدار بـا سـفرا و     در ایشـان  .اسـت  دهبو مقام معظم رهبري مباحثی است که مورد توجه

   :اند فرمودهسیاست خارجی  متولیان

، بارها هم به دوسـتان  دانم یممن تقویت روابط با آسیا را هم یک فصل بسیار مهمی «

هنـوز   متأسـفانه که ما باید به آسیا یک نگاه جدي بکنیم.  ام گفتهدر وزارت خارجه این را 

. رندیگ ینمبا مالزي را، با هند را جدي  معاملهکسانی هستند که حتی معامله با روسیه را، 

، میل دلشان همیشه به یک کشور اروپایی است، ولو آن کشور اروپـایی،  دارند ینمدوست 

آن را بر معامله با چـین و بـر    - فرض کنید هلند یا دانمارك –یک کشور درجه سه باشد 

باید با آن مبارزه کنید؛ اگر در جـایی   .! این یک خطاستدهند یممعامله با روسیه ترجیح 

  .)25: 1390ظله)، (مد اي (حضرت امام خامنه »ییدوجود دارد آن را از وزارت خارجه بزدا

سند و این اهمیت و اعتبار  ردر مقاطع گوناگون بانداز، مقام معظم رهبري  درباره سند چشم

مقام معظـم رهبـري از    .)6/2/88 همان،(اند  لزوم تعقیب آن توسط مسئوالن کشور تأکید نموده

اند آن را مبناي عمل قرار دهند  اند و از مسئولین خواسته انداز به عنوان میثاق یاد کرده سند چشم

در ایـن   نیز 1389در سال ایشان  .)4/6/88 ،ي(مدظله)ا م خامنهرسانی حضرت اما (پایگاه اطالع

ت ساله کشور است که با دقت و با توجه به واقعیا 20انداز نقشه راه  سند چشم«اند:  فرموده باره

  .)8/6/88 همان،( »تنظیم شده و باید در همه شرایط مورد توجه کامل باشد

ي ها آموزهدر طراحی و اجراي سیاست خارجی، اصول عزت، حکمت و مصلحت از جمله 

در تمـامی مقـاطع مـورد تأکیـد     و سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران است کـه همـواره   

مقام معظم رهبري در مقـاطع گونـاگون بـر    . (ره) و مقام معظم رهبري بوده است حضرت امام

اینکه گفتیم «فرمایند:  یم. ایشان در این زمینه اند د فرمودهاصول عزت، حکمت و مصلحت تأکی

، حکمت این است. حکمت این است که شما بتوانید مواضع طرف »مصلحت عزت، حکمت،«

هم نیستند. حکمت و عزت  مواضع خودتان نزدیک کنید؛ اینها در تضاد با مقابل را حکیمانه به

ند؛ باید در جهت مصالح ملى باشند؛ و در درجه اول باید بـا حفـظ   هست هم و مصلحت مکمل

   .)18/4/1370 (همان، »هویتى همراه باشند عزت ملى و عزت
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   ساله جمهوري اسالمی ایران تانداز بیس سند چشمسیاست خارجی در . 1

  هجرى شمسى 1404جمهورى اسالمى ایران در افق انداز  برخی از فرازهاي متن سند چشم

 عبارتست از:

شـده و   ریـزى   با اتکا به قدرت الیزال الهى و در پرتو ایمان و عزم ملى و کوشش برنامـه  -

 :ساله انداز بیست قانون اساسى، در چشم ها و اصول مدبرانه جمعى و در مسیر تحقق آرمان

ه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه، یافته با جایگا ایران کشورى است توسعه -

بخش در جهان اسالم و با تعامـل سـازنده و مـؤثر در روابـط      با هویت اسالمى و انقالبى، الهام

 :هایی خواهد داشت انداز چنین ویژگی جامعۀ ایرانى در افق این چشم .الملل بین

سـاالرى دینـى، توسـعۀ     ردمبخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحکیم الگـوى مـ   الهام -

گرایى اسالمى و  کارآمد، جامعۀ اخالقى، نواندیشى و پویایى فکرى و اجتماعى، تأثیرگذار بر هم

 (ره). هاى امام خمینى اى بر اساس تعالیم اسالمى و اندیشه منطقه

(پایگـاه   ت، حکمت و مصلحتبر اساس اصول عزداراى تعامل سازنده و مؤثر با جهان  -

 .)25/4/89، 1404رسانی ایران  اطالع

ي داخلی و ها طیمحدرك و تبیین صحیح و کامل از قدرت و توان ملی، شرایط و مقتضیات 

در  ،از ایـن رو  .و تهدیدهاي موجـود بسـیار حـائز اهمیـت اسـت      ها فرصتخارجی، شناخت 

شـده   تنظـیم » ساله کشور انداز بیست سند چشم« ،ریزي بلندمدت جمهوري اسالمی ایران برنامه

که پس از تأیید مقام معظم رهبري، براي اجرا به دولت و سایر نهادهاي نظام جمهوري اسالمی 

یی ها شاخصدر خصوص منافع و اهداف کالن ملی و سیاست خارجی  .ایران ابالغ شده است

فناوري در سطح منطقه، قرارگرفتن در جایگاه نخسـت اقتصـادي    -نظیر کسب رتبه اول علمی

بخش در  انقالبی، الهام -یافته در عین حفظ هویت اسالمی شدن به کشوري توسعه منطقه، تبدیل

)، در سـند  الملـل  نیبـ جهان اسالم، داراي تعامل سازنده و مؤثر با سـایر کشـورها (در روابـط    

  ).25/4/89 ،1404 ایران رسانی اطالع پایگاه( انداز لحاظ شده است چشم

 انداز، انتخـاب  اساسی رسیدن به اهداف چشمشرط اصلی و  ،در حوزه سیاست خارجی  

راهبـردي اسـت. ایـن امـر      بلندمـدت و  جامع،با رویکرد  اعتالي موقعیتفرآیند مناسب براي 

. تاسـ  اي منطقـه جهـانی و   فعلـی و آینـده  شـرایط  صحیح اوضاع و تشخیص درك و نیازمند 
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وضـعیت و   در طـور مسـتمر جمهـوري اسـالمی ایـران را      ها و تهدیدات گوناگون بـه  فرصت

هـا و مقابلـه بـا     برداري از فرصت بهره .دهد می قرارجدید هاي  انتخاب گزینهموقعیت جدید و 

 سـند دقیـق  سازي  پیادهو الزامات توجه به  در گرومسیر اعتالي موقعیت تهدیدهاي موجود در 

 يو اقتصـاد  یو فرهنگ یو اسالم یرانی، ایل نقش تمدنیبه دل يا ران منطقهیا توسعه ملی است.

و قفقاز،  يمرکز يایتعامل (آس يها ن حوزهیکه در کل ا یک و نقشیک و ژئواستراتژیتیو ژئوپل

 يایل منطقـه آسـ  یتشـک  ير برایناپذ اجتناب یضرورت، انه) داردیخاورم و قاره ج فارس، شبهیخل

و اقتـدار و   یافتگی از لحاظ توسعه یالزم داخل يها ییران بتواند توانایاست. اگر ا یجنوب غرب

 يا ن امکان را دارد که به قدرت برتر منطقهیا ،خود فراهم سازد يفعال و مؤثر را برا یپلماسید

، به شرط یجنوب غرب يایران در منطقه آسیا ياز سو يساز ل شود. در صورت توان بلوكیتبد

 افـت. یدسـت خواهـد    يا ران بـه قـدرت برتـر منطقـه    یـ دولت، ا يو کارآمد یاستحکام داخل

ن کشور در چارچوب یر است که ایپذ امکان یهنگام يا ران به قدرت مسلط منطقهیا شدن لیتبد

ـ  يا خـود در روابـط منطقـه    يرگـذار یت تأثیـ حرکت کنـد و از ظرف  یالملل نیب و  یالمللـ  نیو ب

ـ بـا ا  .دیدر منطقه استفاده نما یالملل نیب يها نسبت به رقابت ،نیهمچن ـ ا ،ن حـال ی  یران زمـان ی

ـ پ یجهـان  یل بر هژمونیتحم راهبردل شود که از یتبد يا به قدرت هژمون منطقه تواند یم  يروی

  .)157: 1382(رضایی و دیگران، کند 

 در ،1404 سـال  تـا  را کشـور  کـالن  گیـري  جهـت  و کلـی  مسـیر  ،سـاله  بیسـت  انداز چشم

 تعیـین  جهـان  بـا  ثرؤم و سازنده تعامل راهبرد بر مبتنی و گرا برون اي توسعه برنامه چهارچوب

 رویکـردي  بـا  منسـجم  خـارجی  سیاسـت  تـدوین  و طراحـی  ضـرورت  ،بنابراین .است نموده

 احسـاس  پـیش  از بـیش  کشور، ساله بیست انداز چشم سند اهداف تحقق راستاي در گرا توسعه

 همـاهنگی  در بایـد  گرا توسعه خارجی سیاست که شود می ناشی آنجا از ضرورت این. شود می

 انـداز،  چشـم  با مرحله به مرحله و گام به گام یصورت به و بوده ساله بیست انداز چشم سند با کامل

 اهـداف  قبـال  در را خـود  وظیفـه  و نقـش  و کـرده  طی ،1404 سال تا را ساله بیست مسیر این

(دهقـانی   دهد انجام کشور توسعه تحقق و ملی منافع نیتأم راستاي در سند، این در شده تعیین

 .)136: 1387فیروزآبادي،
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، جمهوري اسالمی 1404انداز  براي تحقق اهداف سند چشم ،گران نظر بعضی از پژوهشاز 

  گانه است: ایران ناگزیر از انجام این اقدامات شش

  ي.ا ي، به صورت پویا، منعطف و شبکهمدیریت دگرگونی هنجار -1

  سازي و ایجاد مقبولیت. چهره -2

  بینی بودن. اعتمادسازي و قابل پیش -3

  المللی. اي و بین زدایی و اقناع بازیگران اصلی منطقه حساسیت -4

  اي. دهنده منطقه ساز و شکل ایفاي نقش نمونه -5

  .)70: 1387 (واعظی، اي ایجاد دستگاه دیپلماسی حرفه -6

و  هـا  تیمحـدود بدیهی است تعامل مثبت و سازنده جمهوري اسالمی ایران در منطقـه بـا   

ي ها بهانهقبل با  ها سالي که از ا امنطقهکشورهاي فر ،موانع متعددي نیز مواجه است. از یک سو

و از سـوي   انـد  نموده، اقدام به بسط حضور و نفوذ خود اند ا کردهمختلف در منطقه حضور پید

عامل آمیز، ت دارابودن رویکردهاي رقابتی و حتی منازعه لیبه دلبرخی از کشورهاي منطقه  ،دیگر

 ستي، ایاالت متحده آمریکاا منطقهفرا يها س قدرت. در رأتابند ینمو بسط روابط با ایران را بر

که عالوه بر آنکه رأساً و مستقیماً در تضاد و تعارض سیاسی بـا جمهـوري اسـالمی ایـران در     

 ي گسترده از رژیم صهیونیستی، سیاست خـارجی ایـران را  ها تیحما لیبه دلمنطقه قرار دارد، 

  )70: 1387 واعظی،( ي زیادي مواجه ساخته استها چالشبا 

ي که جمهوري اسالمی ا منطقهنقش آمریکا در منطقه آسیاي جنوب غربی یعنی  ،در مجموع

ایران در سند توسعه ملی خود قلمرو اصلی پویایی سیاست خارجی تعریف نمـوده و در افـق   

آمیز و مخرب است. سیاست ایاالت  تعارض، کند یمبلندمدت، اعتال و برتري را در آن جستجو 

متحده در جنوب غرب آسیا بر هم زننده روند توسعه جمهوري اسالمی ایـران و مـانع اصـلی    

بخش مهمی از سیاست خـارجی   ،به همین دلیل .تعامل سازنده ایران با کشورهاي منطقه است

آمریکا بر حرکت کشور در آمیز  متمرکز بر ممانعت از تأثیرگذاري رفتار تعارض ستیبا یمایران 

ي ها راهمتضمن  ستیبا یمباشد. این سیاست الزاماً  1404انداز  ی به اهداف چشمابی دستمسیر 

ي هـا  اسـت یسي قدرت ملی باشد؛ بدین معنـا کـه مقابلـه بـا     ها مؤلفهی ایران به سایر ابی دست

تا ایران به سطح قابل توجهی از قدرت در  طلبد یمي، ا نطقهماي و فرا منطقهي ها قدرتمعارض 
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عبـور از  سطح منطقه دست یافته باشد تا بتواند مسیر اعتالي موقعیت را با موفقیت طی نماید. 

ثر ؤو مـ  مناسـب  راهبردهـاي و اجراي  تدوین مستلزمشرایط مطلوب  شرایط موجود به سمت

اهـداف و  درك موجـود و   وضـع درسـت   شـناخت مطالعـه و  در گـرو   راهبردهـا اسـت. ایـن   

 مـدیریت راهبـردي   کـاربرد بدیهی است . ها و بررسی محیط داخلی و خارجی است أموریتم

درك فراگیر اهداف، راهبردها باشد. این حرکت سراسري نیازمند  تواند بسیار مؤثر و کارساز می

 کشـورها امـروزه تمـامی   . است ریزان و مجریان کشور ها توسط کلیه طراحان، برنامه و سیاست

ها منـوط   گیري از فرصت بهرههستند و  المللی اي و بین منطقه تأثیر شدید تغییرات محیط تتح

امــروزه بــا معتقدنــد  نظــران ت اســت. بسـیاري از صــاحب تحــوالبـه درك ســریع و صــحیح  

حیات راهبردي قادر به  مدیریتبدون توجه به  ها دولت گرفتن تحوالت در سطح جهان، شتاب

   .)24: 1382همکاران، (رضایی و و پیشرفت نیستند

ی جمهوري اسالمی ایران به تـوان  ابی دستید ؤم 1404انداز  برداشت اجمالی از سند چشم

و سـایر   شـود  یمـ کنندگی در منطقه است. این تـوان آخـرین سـطح توانـایی محسـوب       تعیین

ملـی  ي قـدرت  ها مؤلفه؛ بدین معنا که هدف نهایی از ارتقاء ردیگ یمي قدرت را به کار ها مؤلفه

نمودن  ی به برتري سیاسی و توان تعیینابی دست ،مانند آن در سطوح علمی، فناوري، اقتصادي و

جمهـوري اسـالمی ایـران نیازمنـد      ،روندها و نتایج آنها در سطح منطقه اسـت. در ایـن مسـیر   

زیـرا امـروزه بـا انزواطلبـی و      ،برقراري روابـط و گسـترش مناسـبات خـود در منطقـه اسـت      

امکان تعامل و تأمین نیازها وجود نـدارد. ایـن موضـوع در     ،ي مشارکتیها هحوزمحدودسازي 

  ی به قدرت اول منطقه از اهمیت زیادي برخوردار است.ابی دستاعتال و طی مسیر 

  

 ساله پنجم . سیاست خارجی در قانون برنامه پنج2

برنامـه  وسوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، قـانون   در اجراي اصل یکصد و بیست

) مصوب مجلس شوراي اسالمی 1390 – 1394( ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران پنج

ساله به حوزه دفاعی،  به دولت ابالغ گردیده است. فصل هفتم قانون برنامه پنج 1389در بهمن 

  .)30/4/1389، 1404(پایگاه اطالع رسانی ایران  سیاسی و امنیتی مربوط است
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ي از نظـرات  ریـ گ بهـره وزارت امور خارجه موظف است با  ،این قانون 210بر اساس ماده 

ن، موقعیت، اقتدار و نقـش  أو نهادهاي مسئول و به منظور اعتالي ش ها سازمانکارشناسان کلیه 

و بسـط   الملـل  نیبـ ي اقتصادي در منطقه و نظام ها فرصتجمهوري اسالمی ایران و استفاده از 

  .نمودن ارائه دهد ي مناسب را براي اجرائیها استیس، الملل نیبخواهی در روابط  گفتمان عدالت

ثر ؤساله پنجم توسعه، وزارت امور خارجه را ملزم به بسط روابط و حضور فعـال و مـ   قانون پنج

 ،همچنـین  .)210ند ب ماده (بی نموده است الملل نیبي و ا منطقهي ها سازماندر مناسبات دوجانبه و 

ي اقتصادي، حقوقی، سیاسی، فرهنگی ها تیظرفي منطقه و اسالمی با استفاده از کشورهاکاري با  هم

سـاله توسـعه قـرار     ی براي کاهش حضور نظامی بیگانگان در منطقه مورد توجه قانون پنجالملل نیبو 

(ب) قانون نیز به تقویت روابط بـا همسـایگان و موضـوعاتی ماننـد اعتمادسـازي،       گرفته است. بند

  . در حوزه تمدنی ایران اسالمی پرداخته است ژهیبه وگرایی در سطح منطقه  همزدایی و  تنش

دهنـده اهتمـام ایـن     ي اخیر نشانها سالي وزارت امور خارجه در ها برنامهبررسی و مرور 

کاري با همسایگان و کشورهاي  وزارتخانه به موضوعاتی همچون تعامل چندجانبه، گسترش هم

یی و اعتمادزدایی در منطقه است. در راستاي تقویت تعامل چندجانبـه، ایـران   زدا تنشاسالمی، 

ي مربـوط بـه افغانسـتان و عـراق، اتحادیـه      هـا  اجـالس یی نظیر اکو، شـانگهاي،  ها سازماندر 

ي اســالمی و اتحادیــه هــا يهمکــارکشــورهاي حاشــیه اقیــانوس هنــد، دي هشــت، ســازمان 

  . ي آسیایی حضور فعال داشته استها يکار هم

ساله توسعه و رویکرد این قانون نسبت به حضـور فعـال،    با توجه به قانون پنج ،در مجموع

بخش ایران در مناسبات و روابط خارجی و تقویت روابط حسنه بـا همسـایگان و    ثر و الهامؤم

گرایی، وزارت امور خارجه  زدایی و هم کشورهاي مسلمان منطقه و ضرورت اعتمادسازي، تنش

شده توسط قانون گـام برداشـته اسـت. طبیعتـاً بـا       ي مناسب در مسیر ترسیمها استیسبا اتخاذ 

ي بزرگ نسبت به جمهوري اسالمی ایـران و تـالش   ها قدرتتوجه به رویکرد خصمانه برخی 

سازي ایران، دستگاه سیاست خـارجی کشـورمان بـا     سازي و منزويبراي محدود ها قدرتاین 

آنکه روابـط خـارجی برخـی از کشـورهاي      ژهیبه و. و مشکالت زیادي مواجه است ها چالش

ي قرار داشته که مخالف هر گونـه  ا امنطقهي فرها قدرتي ها استیساز  متأثرمنطقه به نحو بارز 

  ي در آسیاي جنوب غربی هستند.ا منطقهگرایی  کاري و هم سازوکار چندجانبه و هم
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  منطقه آسیاي جنوب غربی. 3

پنج زیرسیستم قابل شناسایی است. آسـیاي میانـه، قفقـاز، خلـیج      ،در آسیاي جنوب غربی

(رضایی و  گردند هاي آسیاي جنوب غربی محسوب می زیرسیستم ،قاره فارس، خاورمیانه و شبه

، حوزه خلیج فارس شامل کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس .)99، 1383 دیگران:

ـ     خاورمیانه  قفقـاز شـامل    ،اردن، لبنـان، سـوریه و   هدر قالـب کشـورهاي عـراق، سـوریه، ترکی

شـامل کشـورهاي ترکمنسـتان،    آسـیاي مرکـزي    ،کشورهاي ارمنستان، آذربایجـان، گرجسـتان  

هاي جغرافیایی  حوزه  . به این ترتیب،پاکستان و افغانستانقاره شامل  ازبکستان، قزاقستان و شبه

هـر منطقـه، ایـران داراي    شوند. در  یادشده به عنوان محور سیاست خارجی ایران محسوب می

 ،(محمدي باشد اي مواجه می هاي ویژه منافع خاصی است و در عین حال با تهدیدات و فرصت

گاتنگ با هم در ارتبـاط  اي تن به گونه ،هاي منطقه آسیاي جنوب غربی زیرسیستم .)192 :1387

از نظر جغرافیـایی در کـانون و مرکـز ثقـل آنهـا قـرار دارد (رضـایی و مبینـی          و ایران هستند

   .)247 :1390 ،دهکردي

 سـاختار  در تفـاوت « از انـد  عبـارت بـوده   خاورمیانه در موجود هاي چالش ،گذشته از

 و گرایـی  ملیـت « ،»منطقـه  کشـورهاي  قـدرت  نـابرابر  سـطح « ،»منطقـه  کشورهاي سیاسی

 هـاي  نگرش«و » سرزمینی اختالفات« ، »منطقه کشورهاي سیاسی ثباتی بی« ،»گرایی قومیت

  ».کشورها امنیتی

دهنـده تهدیـدات متعـدد در پـیش      شناسی راهبردي منطقه آسیاي جنوب غربی نشان محیط

عالوه بر تهدیدات مستقیم ناشی  ،روي سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران است. بنابراین

ایاالت متحده آمریکا، همراهی کشورهاي منطقه  ژهیبه و ،يا امنطقهي فرها قدرتي ها استیساز 

ی به جایگاه برتر در منطقه تهدیدات ابی دستي این کشورها با ایران بر سر ها رقابتبا آمریکا و 

  روي سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران قرار داده است. ازیادي را فر

یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر مسایل راهبردي منطقه آسیاي جنـوب غربـی، گسـترش    

آغـاز و بـه بسـیاري از کشـورهاي      1389موج بیداري اسالمی در این منطقه است که از سـال  

در سـطح  منطقه در حوزه جنوب غربی آسیا، خلیج فارس و شمال آفریقا گسترش یافته است. 
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یش از هر زمان دیگري موازنه قـدرت در خاورمیانـه را دسـتخوش    اي، بیداري اسالمی ب منطقه

   .)1391(فرازي، تغییر و دگرگونی کرده است 

ي آینـده ایـن   هـا  يهمکـار  ،بیداري اسالمی بر روابط کنونی کشورهاي منطقـه و همچنـین  

مـدت باعـث بـروز     اگر چه در کوتـاه  ،میانهتحوالت اخیر منطقه خاور .گذار استریتأثکشورها 

ی در کشورهاي منطقه و ثبات یبي سیاسی مانند تفاوت رویکردها، اختالفات سیاسی و ها چالش

، ولی در امنیتی نسبت به مسائل اقتصادي شده –در نتیجه در اولویت قرار گرفتن مسائل سیاسی

مدت با برقراري ثبات در کشورهاي منطقه، افزایش نقش مردم در اداره کشورها، اسـتقالل  بلند

گرایی و افزایش مطالبات اقتصادي مردم و پیوند کارآمدي  مکشورهاي منطقه، تقویت اسالبیشتر 

هـاي مناسـبی بـراي کشـورهاي      ي جدیـد، فرصـت  ها حکومتاقتصادي و مشروعیت سیاسی 

 ایجـاد خواهـد گردیـد    تـر  قیـ عمو  تـر  يجدي اقتصادي ها يهمکارخاورمیانه جهت برقراري 

  .)1391(پورمحسنی، 

اي موجود، اهداف و منافع بـازیگران   اسالمی با تأثیرگذاري بر نظم منطقه بیداري ،همچنین

نظـم پیشـین در خاورمیانـه دچـار      ،منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. در اثر بیداري اسالمی

  .)171: 1391(دهقانی فیروزآبادي و فرازي،  ه استتغییرات جدي به زیان منافع آمریکا شد

 ،خـواه  متحدانش در کاهش نقـش ایـران در منطقـه و انجـام تغییـرات دل     ناتوانی آمریکا و 

دهی  بر موازنه قدرت در منطقه و ناکامی در شکل آمریکا يرگذاریکاهش نفوذ و تأث دهنده نشان

   .)Pollack, 2012( استبه نظم مورد نظر خود در خاورمیانه 

   از: ندجمهوري اسالمی ایران در قبال بیداري اسالمی عبارت يها فرصت ،طور خالصه به

  اي آمریکا. هاي منطقه هاي انقالبی با سیاست مخالفت نهضت .1

  هاي منطقه براي رژیم صهیونیستی. تبعات منفی انقالب .2

  سقوط سران مرتجع وابسته و مخالف انقالب اسالمی ایران. .3

  گرا در کشورهاي انقالبی. هاي اسالم گروه گیري افزایش مطالبات اسالمی و قدرت .4

  اي از مطالبات مردم فلسطین. هاي مردمی و منطقه افزایش حمایت .5

  اي ایران. . افزایش فضاي مانور منطقه6
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  هاي بیداري اسالمی براي ایران نیز عبارتند از: چالش

  هاي ناسیونالیستی در کشورهاي انقالبی منطقه. گرایی و جنبش رشد ملی .1

  هاي سلفی. پیدایش و تقویت گروه .2

  .)134-128: 1391بین و پرتو،  افزایش قدرت مانور ترکیه (جهان .3

منطقه آسیاي جنوب غربی در وضعیت کنونی با تحوالت گسـترده و پرشـتاب    ،در مجموع

اره از . گرچـه تحـوالت ایـن منطقـه همـو     دینما یمدوران گذار را طی  ،مواجه است و در واقع

اما در وضعیت فعلی سـرعت و گسـتردگی تحـوالت نسـبت بـه       ،ي برخوردار بودهشتاب زیاد

ی به اهـداف سـند   ابی دست به منظورگذشته بسیار افزایش یافته است. جمهوري اسالمی ایران 

ناگزیر از اعمال مدیریت راهبردي در حوزه سیاست خارجی است. اتخاذ رویکـرد   ،انداز چشم

نگر نسبت به منطقه از الزامـات سیاسـت خـارجی جمهـوري      کالن، سیستمی، اقتضایی و آینده

  انداز است. ی به اهداف سند چشمابی دستاسالمی ایران براي تضمین 

  

  تدوین راهبردهاي سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران در منطقه هـ. 

جمهوري اسـالمی ایـران در    سیاست خارجیمنظور تدوین راهبردهاي ه بدر این پژوهش، 

بـا اسـتفاده از مبـانی     استفاده گردیده است. ابتـدا  SWOTاز روش غربی  آسیاي جنوبمنطقه 

یابی  وي جمهوري اسالمی ایران براي دستها و تهدیدات فرار ها، فرصت ها، ضعف قوت نظري

خبرگــان و  و تکمیــل آن توســط نامــه پرســشبــا طراحــی  و احصــا انــداز چشــم اهــدافبــه 

  ارزیابی قرار گرفته است.مورد  ثیر آنهاأ، تنظران صاحب

  

  ها و تهدیدها ها، فرصت ها، ضعف تعیین قوت. 1

(IFE) بر اساس نظر خبرگان، عوامل داخلی
1
(EFE) خارجی و 

2
  : است به شرح زیر و وزن آنها 

  

                                                                                                                                               
1. Exteranl Factors Evaluation 
2. Internal Factors Evaluation 
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و سازوکارهاي چند جانبـه   ها سازمانتجربه حضور در   1

  يا منطقه

  قوت  233/0  2/3  073/0

توانـایی تأثیرگــذاري بـر سیاســت خـارجی برخــی از       2

  کشورهاي منطقه

  قوت  182/0  9/2  063/0

  قوت  329/0  7/3  089/0  و ژئواستراتژیک ایران در منطقه کیتیژئوپلموقعیت    3

  قوت  273/0  5/3  078/0  انقالب اسالمی در سطح منطقهبخشی  توانایی الهام   4

  قوت  168/0  8/2  060/0  ساختار سیاست خارجی منسجم   5

نیروي انسانی متخصص و کارآمد در دستگاه سیاست    6

  خارجی

  قوت  230/0  92/2  079/0

  ضعف  - 108/0  93/1  056/0  زدایی با برخی از کشورهاي منطقه عدم تنش  7

  ضعف  - 140/0  20/2  064/0   منطقه گري در سطح ضعف کنش  8

سازي برخـی   تصمیم هايعدم مشارکت فعال در فرآیند  9

  يا منطقهي ها سازماناز 

  ضعف  - 136/0  16/2  063/0

ضعف در تولید هنجارهاي مشـترك و اشـاعه آنهـا در      10

  سطح منطقه

  ضعف  - 108/0  93/1  056/0

ضعف در تغییـر نگـرش بعضـی از کشـورهاي منطقـه        11

  جمهوري اسالمی ایراننسبت به 

  ضعف  - 104/0  90/1  055/0

ي بـین  ا منطقـه فقدان درك مشترك نسبت به تحـوالت    12

  مسئوالن حوزه سیاست خارجی

  ضعف  - 159/0  12/2  075/0

گرایــی در  عـدم توجــه و حمایـت کــافی از چندجانبـه     13

  دستگاه سیاست خارجی 

  ضعف  - 130/0  10/2  062/0

ي سیاست ها حوزهفقدان مدیریت راهبردي در برخی از   14

  خارجی

  ضعف  - 106/0  80/1  059/0

  ضعف  - 128/0  10/2  061/0  الزم در دستگاه سیاست خارجی ساختارهاي نبود  15

جبري جمع    1  30/0   
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  فرصت  143/0  70/2  053/0  در منطقه  یاسالم يداریب  1

چندجانبه  يها و سازوکارها از سازمان یدر برخ رانیا و نفوذ تیعضو  2

  يا منطقه

  فرصت  143/0  70/2  053/0

تمایل برخی از کشورهاي منطقه نسبت به سـازوکارهاي چندجانبـه     3

  يا منطقه

  فرصت  125/0  73/2  046/0

  فرصت  138/0  66/2  052/0  ریاست ایران بر جنبش عدم تعهد  4

  فرصت  121/0  65/2  046/0  ي اخیرها سالي آمریکا در منطقه در ها استیسشکست برخی   5

  فرصت  120/0  63/2  046/0  يا منطقهوکارهاي چندجانبه زو سا ها سازمانوجود   6

بسـیاري از  ي گسترده در روابط ایران بـا  ها توافقوجود قراردادها و   7

  کشورهاي منطقه

  فرصت  138/0  66/2  052/0

  فرصت  143/0  70/2  053/0  ي در ایرانا منطقهي ها سازماناستقرار دبیرخانه برخی از   8

ـین برخـی از    ي مشـترك فرهنگـی، تـاریخی و اقتصـادي    ها نهیزم  9 ب

  کشورهاي منطقه

  فرصت  183/0  06/3  060/0

بودن افکار عمومی بسـیاري از کشـورهاي منطقـه نسـبت بـه       مثبت  10

  جمهوري اسالمی ایران 

  فرصت  147/0  20/3  046/0

عملکرد سازوکارهاي چند جانبـه  و گیري  با شکله مقابله نظام سلط  11

  ي ا منطقه

  تهدید  - 142/0  23/2  064/0

ي هــا اســتیسهمراهـی و تبعیــت بعضــی از کشـورهاي منطقــه از     12

  يا منطقهي فرا ها قدرت

  تهدید  - 129/0  16/2  060/0

  تهدید  - 109/0  10/2  052/0  شدن جمهوري اسالمی ایران در سطح منطقه  امنیتی  13

  تهدید  - 144/0  40/2  060/0  ي سیاسی برخی از کشورهاي منطقهها رقابتاختالفات و   14

  تهدید  - 123/0  32/2  053/0  ثباتی در سیاست خارجی برخی از کشورهاي منطقه بی  15

  تهدید  - 114/0  85/1  062/0  ي در منطقها ا منطقهحضور و نفوذ بازیگران فر  16

  تهدید  - 162/0  35/2  069/0  ساختارهاي سیاسی متفاوت و نامتجانس کشورهاي منطقه   17

  تهدید  - 120/0  95/1  062/0  ي سیاسی در بعضی از کشورهاي منطقهها بحرانمنازعات و   18

    - 36/0    1  جبري جمع  
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  1تعیین موقعیت و اقدام راهبردي. 2

هاي صفحه قبل، نمودار موقعیت راهبردي سیاست  شده بر اساس داده بر محاسبات انجام بنا

 .گـردد  یمـ خارجی جمهوري اسالمی ایران در منطقه آسیاي جنوب غربی به شرح زیر تعیـین  

ـ نما یما تعیین ر SWموقعیت روي محور  ها ضعفو  ها قوتي امتیاز ها نیانگیمجمع جبري   دی

 41/1) +-11/1=(30/0 .دیآ یمدست ه ب 30/0عدد  ،که پس از جمع جبري

را تعیـین   OTر و تهدیدات موقعیـت روي محـو   ها فرصتي امتیاز ها نیانگیمجمع جبري 

  40/1) + -04/1=( -36/0. دیآ یمدست ه ب -36/0که پس از جمع جبري عدد  دینما یم
 

.  

    

    

  

  

 دهـد  یمـ نشان  S-T در ماتریس تعیین موقعیت و اقدام راهبردي در ناحیه pشدن نقطه  واقع

 .نقاط قـوت اسـت  (عوامل داخلی) از حد متوسط باالتر و تفوق با  ها ضعفو  ها ن قوتمیانگی

دهنـده وجـود    اسـت کـه نشـان    تـر  نییپـا و تهدیدها حد متوسـط   ها فرصتمیانگین مقابل، در 

  .ستها فرصتتهدیدات بیشتر و مؤثرتر نسبت به 

                                                                                                                                               
1. Strategic Position and Action Evaluation (SPACE) 
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  SWOTبااستفاده از روش هاي راهبردي  تعیین گزینه. 3

تهدیـدات و  هـا و   ، فرصتها ، ضعفها دادن قوت ، پس از تعاملها با توجه به نتایج ارزیابی

  گردد. میتدوین و ارایه  زیر راهبردهاي ، TWو  SO ،ST ،SWهاي تشکیل ماتریس
  

 اختالفات آمیز مسالمت فصل و . حل1

 از فـارس  خلـیج  حـوزه  کشـورهاي  با ها سوءتفاهم و ها اختالف آمیز مسالمت فصل و حل

 در حضـور  و منطقـه  در ایـران  موقعیـت  از استفاده با متقابل ارتقاي درك و اعتمادسازي طریق

   .آنها از برخی بر ریاست و اي منطقه هاي سازمان
  

  آمریکا نفوذ و حضور با مقابله .2

 از ایـران  اسالمی جمهوري) همسایگان( پیرامونی محیط در آمریکا نفوذ و حضور با مقابله

 بـا  موجـود  هـاي  بهانه بردن بین از و همسایه کشورهاي خارجی سیاست بر تأثیرگذاري طریق

  .چندجانبه و دو سازوکارهاي از استفاده
  

  سازي . ثبات3

 افزایش طریق از) عراق و افغانستان در ویژه به( کشور پیرامونی محیط در ثبات حفظ و ایجاد

  .فعال دیپلماسی از استفاده با چندجانبه سازوکارهاي و بازیگران دیگر با تعامل و همکاري
  

  منطقه سازي. رها4

 حضـور  از منطقه رهایی و اي فرامنطقه هاي قدرت با منطقه کشورهاي از برخی راهی هم با مقابله

 ها سازمان تصمیمات و مقررات به دهی شکل در مشارکت و سازنده تعامل طریق از بیگانگان نفوذ و

  .دیپلماسی حوزه در تجربیات از استفاده با موجود اي منطقه چندجانبه سازوکارهاي و
  

  سیاسی فشارهاي سازي . خنثی5

 سـازي  شـفاف  افزایش طریق از ایران اسالمی جمهوري علیه سیاسی فشارهاي سازي خنثی

 از اسـتفاده  بـا  اي منطقـه  موجـود  سازوکارهاي چارچوب در سازنده تعامل و خارجی سیاست

   .چندجانبه و فعال دیپلماسی
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  سازي ایرانمحدود و سازي منزوي بامقابله . 6

 در فعـال  مشـارکت  و تعامـل  افزایش طریق از ایران محدودسازي و سازي منزوي با مقابله

  .چندجانبه و دو دیپلماسی از استفاده با اي منطقه هاي سازمان و سازوکارها کلیه
  

  يا منطقهنهادسازي . 7

 بـر  تأثیرگذاري و تعامل طریق از جدید اي منطقه چندجانبه سازوکارهاي و ها سازمان ایجاد

  .چندجانبه و دو فعال دیپلماسی کارگیريه ب با منطقه بازیگران سایر خارجی سیاست
  

  سازي . ممانعت از امنیتی8

 سیاست در شفافیت و اعتمادسازي طریق از ایران اسالمی جمهوري شدن امنیتی از ممانعت

  .اي منطقه سازوکارهاي و ها سازمان در چندجانبه و فعال دیپلماسی کارگیريه ب با خارجی
  

 يا منطقه مشروعیت . ارتقاي9

 با مقابله تداوم و هنجارسازي طریق از ایران اسالمی جمهوري اي منطقه مشروعیت ارتقاي

 و هـا  سـازمان  در ایران موقعیت از استفاده با منطقه در صهیونیستی رژیم و آمریکا هاي سیاست

  .چندجانبه سازوکارهاي
  

  يا منطقهي ها بحرانگیري از  . پیش10

 استفاده با منطقه تحوالت بر نظارت طریق از اي منطقه هاي بحران و منازعات گیري از پیش

  اي. منطقه چندجانبه سازوکارهاي و ها سازمان در حضور موقعیت از
  

  عیجم سازي. اعتماد11

 چندجانبـه  سـازوکارهاي  و هـا  سـازمان  به منطقه کشورهاي اقبال و اعتماد افزایش و ایجاد

  .گرایانه واقع و شفاف دیپلماسی کارگیريه ب با هماهنگی و تعامل طریق از اي منطقه
  

  . هنجارسازي12

 از ایـران  اسـالمی  جمهوري به نسبت منطقه کشورهاي عمومی افکار مثبت نگرش تقویت

  .عمومی و رسمی فعال دیپلماسی از استفاده با مشترك هنجارهاي اشاعه و تولید طریق
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  اي نهادمند منطقه آفرینی . نقش13

 اکـو،  اسالمی، هاي کاري هم سازمان مانند چندجانبه سازوکارهاي و ها سازمان نقش تقویت

 تصـمیمات  بـه  دهـی  شـکل  و کـار  دستور تنظیم در مشارکت طریق تعهد از عدم و هشت دي

  .آنها از برخی بر ریاست و حضور موقعیت از استفاده با سازوکارها و ها سازمان
  

  تعامل گسترده. 14

 قـانون  چـارچوب  در( اي منطقـه  چندجانبـه  سـازوکارهاي  و هـا  سـازمان  کلیه در عضویت

 موقعیـت  از اسـتفاده  بـا  منطقـه  کشـورهاي  بـا  سـازنده  تعامل و اعتمادسازي طریق از) اساسی

  .متخصص انسانی نیروي و تجربیات ،)ژئوکالچر و ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک(

  

  يگیر نتیجه

 انـداز  چشـم  اهـداف دستیابی بـه  براي جمهوري اسالمی ایران  ،شده اساس تحقیق انجام بر

بـا   و تعـاملی  کارانـه  محافظـه  بایست رویکرد رقـابتی،  وب غربی میدر منطقه آسیاي جن 1404

د و ببـر از بـین   را هـاي محـیط داخلـی    ، ضعفنمایداتخاذ را ها  برداري از فرصت حداکثر بهره

برداري  بایست بهره است از نقاط قوت نیز می. بدیهی نمایدخنثی را تهدیدهاي محیط خارجی 

نقاط ضعف را پوشـش داد و از  با نقاط قوت، باید  عمل آید و تا آنجا که ممکن استه بهینه ب

هاي ناشی از بیداري اسـالمی اسـتفاده راهبـردي     ویژه فرصته ب ،هاي موجود در منطقه فرصت

نوب غربی آسیا کـه محیطـی   جمنطقه دهد با توجه به موقعیت  نمود. نتایج این تحقیق نشان می

پرتالطم و پرشتاب از نظر تحوالت سیاسی اجتماعی دارد، چنانچـه جمهـوري اسـالمی ایـران     

اسـت،   1404انداز ملی در افق  شده در سند چشم خواهان دستیابی به اهداف و موقعیت ترسیم

جی، راهبردهـاي اثـربخش   مدیریت راهبردي نسبت به محیط داخلی و خار الزم است با اعمال

  ده مورد از اهم آنها تدوین و ارایه شده است را اجرایی سازد.چهارکه در این مقاله 

هاي آمریکا در منطقه،  با توجه به گسترش موج بیداري اسالمی در کشورهاي عربی، چالش

ـ   بحران اقتصادي اروپا و رقابت منظـور اجـراي صـحیح    ه هاي کشورهاي منطقه با یکـدیگر و ب

  :گردد ه میئپیشنهادهاي زیر ارااثربخشی آنها  افزایش اهبردها ور
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به همه راهبردها در یک دوره زمانی معین  گردد یم. به منظور اثربخشی مطلوب، پیشنهاد 1

 زمان در دستگاه سیاست خارجی به مورد اجرا گذارده شوند. هم طور

ي بیگانه در این منطقه که ها قدرت. توجه به موقعیت منطقه آسیاي جنوب غربی و مطامع 2

همواره در ضدیت با اهداف، منافع و موقعیت ایران بوده، الزم است دستگاه سیاست خـارجی  

ي ا منطقهاي فرها قدرتکشور ساختار مشخص و مستقلی براي جلوگیري از نفوذ و تأثیرگذاري 

  آمریکا در اختیار داشته باشد.  ژهیبه و

ـ  . موج بیداري اسـالمی فرصـت کـم   3 ري را بـراي گسـترش پیـام انقـالب اسـالمی و      نظی

توجه مضاعف به این  ،هنجارهاي جمهوري اسالمی ایران در منطقه ایجاد نموده است. بنابراین

ي دولتی و غیردولتی، سازوکارهاي مناسبی ها تیظرفبا استفاده از  طلبد یمعامل مهم تأثیرگذار، 

  ایجاد شود.   براي تقویت، کمک و هدایت بیداري اسالمی در منطقه 

ي، ا امنطقـه ي و فرا منطقـه . توجه به گستردگی منطقه آسیاي جنوب غربی، تکثر بازیگران 4

اجـراي   رسـد  یمـ تنوع مسایل موجود در منطقه و وجود نهادهاي تأثیرگذار داخلـی، بـه نظـر    

ي مناسـب و بـه موقـع بـا     هـا  یهماهنگراهبردهاي مطلوب در حوزه سیاست خارجی نیازمند 

 ،ي داخلی و همکاري با بازیگران ذیربط در منطقه و جهان اسـت. بنـابراین  ها دستگاهنهادها و 

  ي الزم را در این زمینه به عمل آورد.ها یهماهنگ قبالًوزارت امور خارجه  گردد یمپیشنهاد 
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