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چکيده
پویاییهای منطقهای بهویژه بعد از وقایع بهار عربی ،بروز بحرانهای جدید ازجمله در
سوریه و عراق و بروز پدیده تروریسم داعش و تضعیف دولتها و بهتبعع بعازتعریف
نقش بازیگران منطقهای و فرامنطقهای برای پرکردن خأل قدرت ،زمینههای شکلگیری
راهبرد جدیدی در سیاست خارجی ایران را اجتنابناپذیر میکند که قابلیت سازگاری
با محیط در حال انتقال منطقهای را داشته باشد .فرضیه اصلی این مقاله این اسعت کعه
دو اصل تقویت «همکاریهای منطقهای» و «بازدارندگی تهدیعد از منطقعه» (بعهشعکل
سخت و نرم) باید بهنوعی تعادل در شرایط جدید برسند تعا جایگعاه ایعران در تعوازن
قوای منطقهای حفظ شود .بر این اساس ،نویسنده ضرورت ترکیب تدریجی دو راهبرد
جاری سیاست خارجی و معرفی راهبرد سومی را اجتنعابناپعذیر معیدانعد کعه از نن
بهعنوان «ایران قوی از درون» یاد کرده است.
واژگان كليدی :توازن قوا ،سیاست خارجی ایران ،منطقه قدرتمند ،قوی از درون،
همکاری منطقهای ،بازدارندگی.

 دانشیار روابط بینالملل ،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه نزاد اسالمی
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مقدمه
استراتژی سیاست خارجی ایران برای تقویت جایگاه خود در توازن قوای منطقعهای چیسعت و
چگونه در روند زمان دچار تکامل و سازگاری با محیط منطقهای شعده اسعتع علعی شعمخانی
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران معیگویعد" :رویکعرد منفعی دیگعران ،نعه بعهدلیعل ماهیعت
تهدیدنمیز فعالیتهای هستهای ،موشکی و منطقهای ،بلکه بهدلیل مخالفت ننها با قدرتمند شدن
ایران است .بر این مبنا تنها با تولید قدرت در حوزههای سخت و نرم (در منطقه) معیتعوان بعه
امنیت ملی و پایدار دست یافت( ".شمخانی )0۳۱7 :به واقع ،از نگاه نخبگان سیاسعی -امنیتعی
ایران یک رابطه مستقیم بین تقویت قدرت ملی ایران و حفظ جایگاه این کشور در توازن قوای
منطقهای وجود دارد .این مسئله هم بهلحاظ بهرهبرداری از امتیاز ژئوپلیتیک ایران در قالب ادغام
اقتصادی ایران با منطقه و هم بهلحاظ دفع تهدیدات متقارن (نمریکا و اسرائیل و اخیراً سعودی)
و نامتقارن (داعش و القاعده) امنیت ملی است.
در این چارچوب ،تمایل به تقویت "همکاریهای منطقهای" همواره در استراتژی سیاسعت
خارجی ایران قوی بوده است؛ اما همزمان نیاز داشته تا با اصل دیگر سیاسعت خعارجی ایعران،
یعنی "بازدارندگی تهدید از منطقه" (بهشکل سخت و نرم) بهنوعی تععادل برسعد .بازدارنعدگی
سخت بهمعنای حضور مستقیم نظامی و مستشاری در عراق ،سوریه و لبنان بعرای پیشعگیری از
تهدیدات مستقیم جریانهای تروریستی ضد امنیت ملعی کشعور اسعت .بازدارنعدگی نعرم هعم
بهمعنای تقویت ائتالفهای سیاسی و روابط با نیروها و نخبگعان محلعی بعرای تقویعت روابعط
ایران در سطح دولتهای دوست برای پرکردن خألهای سیاسی جاری در منطقه بهویژه پس از
تحوالت بهار عربی است .همین مسئله سبب شعده حضعور ایعران در منطقعه از سعوی رقبعای
ژئوپلیتیک این کشور در سطح منطقهای و فرامنطقهای "گسترش خواهانه" تلقی شعود .ایعن در
حالی است که ایران حضور منطقهای خود را بیشتر در قالب دفع "مشکالت منطقهای" و بعرای
افزایش "امنیت نسبی" ضروری میداند .اکنون بروز تهدیدات جدید بعرای امنیعت ملعی ایعران
ازجمله ظهور گروه تروریستی-تکفیری داعش از سال  1502و همچنعین شعکلگیعری ائعتالف
ضدایرانی با مشارکت سعودی -اسرائیل -نمریکعا پعس از ریاسعت جمهعوری ترامعس از سعال
 1507و خروج وی از توافق هستهای (برجام) که با هدف تضععیف نقعش و قعدرت منطقعهای
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ایران صورت گرفته ،سبب شده تا کفه ترازو در استراتژی سیاست خارجی ایران بعهنفعع اصعل
بازدارندگی سنگینتر شود.
بعد از انقالب اسالمی ،چگونگی حفظ جایگاه ایران در توازن قوای منطقهای به دو شکل
مطرح شده است :نخست" ،ایران بهعنوان قویتعرین کشعور منطقعه ".دوم" ،ایعران در یعک
منطقه قوی ".همانند همه کشورهای با سابقه و تاریخی ،ایران یک کشور خاص است که بعر
مبنای ویژگیهای دولت و ساختار حکومت خود ،تقاضاهای تاریخی ملت ،برداشت نخبگان
حاکم از دفع تهدیدات و راههای تأمین منافع و امنیت ملی ،موقعیت جغرافیایی و در نهایعت
نگاه و برداشت دیگران به خود ،رویکرد خعاص توسععه و راهبعرد سیاسعت خعارجی را در
محععیط ژئوپلیتیععک خععود تنظععیم مععیکنععد .جبععر جغرافیععایی ،یعنععی قرارگععرفتن در مرکععز
زیرسیستمهای منطقهای و انرژی بین المللی که توجه نظام بین الملعل را در هعر شعرایطی بعه
ایران جلب میکند ،همراه با جبر تاریخی -اجتمایی ،یعنی فارس و شیعهبودن در یک محعیط
سنی و متفاوت ،ضمن فراهمکردن فرصتها نقشسازی در محیط ژئوپلیتیک خود ،همزمعان
محدودیت های استراتژیکی را هم بهلحاظ تالش همه جانبه سایر بازیگران برای مهار نقعش و
قدرت منطقه ای ایران برای حفظ توازن قوای منطقهای فراهم میکند .این ویژگی به ایران این
ظرفیت و توان کامل را نمی دهد که استراتژی خود را بر مبنای یک "عمومیت" تنظعیم کنعد.
بر این مبنا و به منظور سازگاری با تحوالت جدید در محیط ژئوپلیتیک  ،ایران به ایعن نتیجعه
می رسد که کارنمدترین استراتژی سیاست خعارجی ایعن اسعت کعه چنعد اصعل کعالن را در
استراتژی خود تعریف کرده سپس باتوجعهبعه ویژگعیهعای ژئوپلیتیعک محلعی و منطقعهای،
سیاست خارجی خود را بر مبنای دو اصل ثابت "همکاری بیشتر منطقعهای" و "بازدارنعدگی
تهدید از منطقه" بهنوعی تعادل برساند .همین امر ،ایران را بهسعمت "قعویشعدن از درون"
سوق میدهد .ا ین موضوع وقتی حائز اهمیت بیشتری می شود که در نظر بگیریم یک دیدگاه
غالب در ایران معتقد است بهترین وضعیت توازن منطقهای برای این کشور وقتی اسعت کعه
قدرت مسط خارجی ،یعنی نمریکا بهگونهای متعهد به پیمانهای جدید سیاسعی -امنیتعی در
منطقه بهویژه با رژیمهای محافظه کار عربی حوزه خلیج فارس مثالً در قالب "ناتوی عربعی"
نشود ).(Bayoumy, Landy and Stobel: 2018
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الف .توازن بين همکاری و بازدارندگي در منطقه
بهطور کلی منطقه غرب نسیا جایگاه ویژهای در استراتژی سیاست خارجی ایران بعرای تقویعت
قدرت ملی کشور دارد .از یک سو ،مبنای همکاریهای منطقهای برای توسعه و رشد اقتصعادی
و از سوی ،دیگر ،مکانی برای بازدارندگی تهدید و ایجاد امنیت پایدار برای کشور است.

 .4ادغام اقتصادی منطقهای
در حوزه رشد و توسعه اقتصادی کشور ،یک دیدگاه قوی در نخبگان حعاکم ایعران و همچنعین
حوزه روشنفکری کشور وجود دارد که یک روش مناسب برای رشد اقتصادی کشور ،باتوجهبه
تضادهای موجود بین ایران و غرب ،بهویژه پس از خروج ترامس از برجعام و ایجعاد تنگناهعای
جدید ژئوپلیتیک در زمینه تبادالت اقتصادی و انتقال تکنولوژی و سرمایه در روابعط بعا غعرب،
تقویت اتصال منطقهای و ادغام اقتصعادی در حعوزه همسعایگی اسعت (خرمشعاد ،فرجعی راد،
موسوی ،بیگدلی :شورای راهبردی روابط خارجی 0 ،شهریور  .)0۳۱1هرچنعد بنیعانهعای ایعن
گرایش بهنوعی با رویکرد تقویت "نگاه به شرق" همگعون معیشعود ،امعا ریشعه ایعن گعرایش
بهنوعی متمرکز بر ارزشگذاری بر اهمیت و پویاییهای همکاریهای منطقهای در ابعاد سیاسی
و اقتصادی در تقویت قدرت ملی ایران است .از این دیعدگاه ،گسعترش اتصعاالت شعبکههعای
جادهای ،ریلی ،هوایی و مالی و تجارت دوجانبعه از طریعق پعول ملعی بعرای انتقعال و صعدور
نیرویکار ،سرمایه و تولیدات ملی به رشد و توسعه اقتصادی کشعور کمعک معیکنعد و محعیط
امنیتی ایران را با ثبات میسازد .در این رویکرد ،منطق جغرافیا و اتصال سرزمینی و اسعتفاده از
مشترکات تاریخی -فرهنگی با محیط اطراف برای استفاده بهینه از منعابع قعدرت ملعی اهمیعت
بیشتری مییابد.
ثقل جغرافیایی و اتصال تاریخی-فرهنگی با ملتهای منطقه ،ایعران را در مرکعز پعنج زیعر
سیستم مهم منطقهای ،یعنی منطقه شامات ،قفقاز ،نسیای مرکزی ،نسیای جنوبی و خلیج فعارس
قرار داده است .از این دیدگاه ،ایران میتواند نقطه ادغام اقتصادی و تجارتهای کوچکتر بین
بنادر دریای سیاه و خلیجفارس و جذابیت تبادالت اقتصادی و توریسم برای روسعیه ،ترکیعه و
کشورهای قفقاز و بنادر غرب دریای سیاه با بلغارستان و رومعانی و مجموععه اروپعای شعرقی
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باشد .اتصال ریلی و زمینی با عراق ،سوریه و لبنان تا مدیترانه یک مسیر دیگر ادغعام اقتصعادی
است .تبادالت اقتصادی و انرژی زمینی و دریایی در حوزه خزر و نسیای مرکزی و افغانستان و
اتصال ننها با کشورهای نسیای جنوبی ،یعنی پاکستان و هند و همزمان تجارتهای دوجانبه بعا
کشورهای حوزه خلیج فارس مثل عمان ،قطر و کویت که دیدگاه متعادلی درخصوص روابط با
ایران دارند ،همگی در قالب استفاده صحیح از ظرفیعتهعای اقتصعادهعای محلعی بعرای رشعد
اقتصادی ایران حائز اهمیت میشوند.

 .2بازدارندگي در منطقه
همزمان یک دیدگاه غالب دیگر در میان نخبگان حوزه سیاستگذاری و گاه روشنفکری ایرانی
این است که راه حفظ امنیت پایدار از طریق "پیشگیری" از تهدید و تقویت جایگاه دولتهای
دوست با هدف پرکردن خألهعای امنیتعی حاصعل از وضععیت جنعب و بحعران در منطقعه یعا
بهعبارتی "گسترش حوزه اثربخشی" (متقی 01 :دی  ، )0۳۱7بهویژه در محیط پیرامونی اسعت.
همانند سایر کشورها ،تحوالت منطقهای بهویژه پس از تحوالت پس از وقایع بهارعربی از سال
 1500چالشهای جدید امنیت ملی ازجمله ظهور داعش از سال  1502و افزایش فعالیعتهعای
گروههای تکفیری وابسته به القاعده همزمان با ظهور بحرانهای منطقعهای ،در کنعار تهدیعدات
سنتی نظامی ،یعنی نمریکا و اسرائیل ،برای ایران فراهم کرده است .برای مقابله با این تهدیدات،
ایران یک سیاست دوجانبه را در پیش گرفت .از یک سو با یک سیاست تهاجمی با گعروههعای
تروریستی بهویژه داعش در میدان نبرد عراق و سوریه جنگید و مانع از تغییر روندهای جعاری
سیاسی -امنیتی در منطقه توسط قدرتهای رقیب همانند عربستان سعودی و ترکیعه بعه ضعرر
منافع خود شد .از سوی دیگر ،با ائتالف نظامی با روسیه بهعنوان یعک قعدرت برتعر نظعامی و
تقویت قوای نظامی در هوا و میدان نبرد ،سعی در حفظ نظام سیاسی فعلعی سعوریه داشعته تعا
توازن قوا را بهنفع خود و متحدان منطقهایاش حفظ کند .ورود روسیه بعه مععادالت منطقعهای
پویایی جدیدی به محیط ژئوپلیتیعک غعرب نسعیا داده و بعر اهمیعت جایگعاه ایعران در تعوازن
منطقهای افزوده است.
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رویکارنمدن دونالد ترامس در نمریکا و تالش وی و متحعدان منطقعهایاش بعرای معرفعی
دوباره ایران به اصطالح بهعنوان منبع فزاینده بیثباتی منطقهای یا بهعبارت صحیحتر جلعوگیری
از قدرتمندشدن ایران در توازن قوای منطقهای ،بر پیچیدگیهای نقش منطقهای و گرایش بیشتر
کشورمان بهسمت اصل بازدارندگی در راهبرد سیاست خارجی افزوده است .ترامعس از توافعق
هستهای چندجانبه ایران با قدرتهای جهانی خارج شد تا راه را برای اعمال تحریمهای جدید
و سخت اقتصادی علیه این کشور و بهعبارت دیگر تضعیف نقش ایران در منطقه همعوار کنعد
(برزگر :شورای روابط خارجی اروپا )1508 ،بحث اصلی ترامس این است که توافعق هسعتهای
بر قدرت منطقهای ایران بدون انجام هیچگونه تغییری در رفتار منطقهای ایران افعزوده اسعت .از
نگاه رئیسجمهور نمریکا ،توافق هستهای بعدترین توافعق ممکعن و بعه ضعرر منعافع نمریکعا و
متحدان منطقهای نن بوده و ازاینرو ،به منظور حفظ توازن قوای منطقعهای بهتعر اسعت توافعق
دیگری با ایران صورت گیرد که ابعاد گستردهتری از مهار نقش منطقهای ایران را شعامل شعود.
بر این مبنا ،ترامس شروط جدیدی ازجمله ضرورت محدودیت بر فعالیتهای موشکی ایران و
توقف دخالت در مسائل منطقهای ازجمله در ععراق ،سعوریه و یمعن را بعرای نغعاز معذاکرات
جدید با ایران مطرح کرده است (گرن و فلیس ،واشنگتن پست 0۳ ،اکتبر  .)1507اگر با دقت به
شروط جدید نمریکا که بهوسیله بعضی از کشعورهای اروپعایی بعهویعژه فرانسعه هعم حمایعت
میشود ،نگاه کنیم این نکته بهسادگی قابل درک است که هدف اصلی سیاسعت جدیعد ترامعس
تضعیف عنصر ایران در توازن قوای منطقه ای اسعت کعه بعا نقعش پشعت پعرده سععودیهعا و
اسرائیلیها پیگیری میشود.
این مفهوم بازدارندگی تهدید ،حتی در حوزه بهخطرافتادن امنیت اقتصادی ایران ،باتوجهبعه
سیاستهای جدید ترامس در اعمال تحریمهای سخت اقتصادی یا به اصطالح اعمال "حعداکثر
فشار" بهویژه با تمرکز بر "به صفر رساندن" فروش نفت ایران ،نیز حائز اهمیعت معیشعود .در
همین راستا ،حسن روحانی در سفر سوم جوالی  1508خود به سوئیس بهصراحت اعالم کعرد
که اگر ایران نتواند نفت خود را صادر کند ،دیگران در منطقه هم نمیتوانند (کلترویز :رویتعرز،
 ۳جوالی  .)1508این دیدگاه متعاقباً توسط نیت اهلل خامنهای رهبعری انقعالب اسعالمی معورد
تأیید قرار گرفت (رویترز 10 :جوالی  .)1508چنین واکنشی نشان از اهمیت و ضرورت توسل
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به اهرم "بازدارندگی" در منطقه در راهبرد سنتی سیاست خارجی ایران در کنترل حسعابشعده
تنگه هرمز در شرایط وجود تهدید (سرلشگر باقری 8 :شهریور )0۳۱7و نثار منفی نن بر امنیعت
انرژی بینالمللی است.

 .3عنصر روسيه در توازن قوای منطقهای
عنصر جدید دیگر در راهبرد سیاست خارجی ایران در منطقه ،تعریف پویا از نقعش روسعیه در
توازن قوای منطقهای است که با یک مدیریت صحیح و متعادل میتواند به نقطه امتیاز ایران هم
در توسعه و ادغام اقتصادی منطقهای و هم بازدارنعدگی تهدیعد از منطقعه تبعدیل شعود .نقعش
روسیه در منطقه غرب نسیا بهویژه حضور فعال در بحران سوریه و اکنعون لیبعی و احتمعاالً در
نینده در یمن یک واقعیت جدید در توازن قوای در حال ظهور منطقعهای اسعتSuchkov: ( .

 )2018موفقیت سیاسی -امنیتی روسیه در بحران سوریه سبب شده که روسهعا فعالیعتهعای
سیاسی خود را در تمعامی میعدانهعای بحعران خیعز منطقعه افعزایش دهنعدValdai Club ( .

 )Conference, 2018از یک نگاه کالن روسیه یک بازیگر تأثیرگذار جدی در نظام بینالملعل
بهویژه در برابر زیاده خواهیهای فزاینده نمریکا است که با اتکا به بزرگی خعود معیتوانعد بعه
ایران در شرایط وجود فشارهای اقتصادی و تهدیدات خعارجی ،هماننعد تعالش بعرای توسععه
روابط اقتصادی دوجانبه و دورزدن تحریمها و همچنین مقابله با تهدیدات نظامی مستقیم علیعه
ایران ،کمک کند .البته گاه بهدلیل وجود ذهنیتهای منفی تاریخی ،اعتماد کامل به ایفعای نقعش
مثبت روسیه در جهت تأمین منافع ایران وجعود نعدارد و حعوزه تصعمیمگیعری و روشعنفکری
کشور همواره نگران هستند که روسیه منافع ایران را بهنفع خود یا یعک کشعور ثالعث ،معثالً در
معادالت با نمریکا در سوریه یا یک رقیب منطقهای مثل عربستان یا اسرائیل در قالب توافقهای
صلح منطقهای و فشار سیاسی به ایران قربانی کند .البته این نوع نگاه به نقش روسعیه از لحعاظ
متدلوژی و فهم روابط بینالمللی چندان دقیق نیست .روسها به ایران بهعنعوان یعک "دولعت"
( )stateقوی ملی احترام میگذارند و حس تهدید استراتژیک از قدرتمندشدن ایران در منطقعه
ندارند .ازنظر مسکو ایران نقطه اتصال به مسائل سیاست و قدرت در خاورمیانه اسعت و رشعد
همکاریهای همهجانبه سیاسی -امنیتی و اقتصادی با ایران در قالب یک اتصال منطقهای بهنفعع
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منافع و امنیت روسیه در مرزهای جنوبی ایعن کشعور اسعت (جاگاریعان 1۱ :دی  .)0۳۱7یعک
نمونه موفق همکاری سیاسی -امنیتی دو کشور در بحران سوریه است که معادله قوا را همزمان
بهنفع دو کشور تغییر داده است .انتظار این است که همکاریهای جعاری سیاسعی -امنیتعی بعه
یک قالب گسترده و جامعتر در حوزههای اقتصادی ،انرژی و توریسم تعمیم یابعد (سعنایی1۱ :
دی .)0۳۱7
ایران هم بهصورت عمومی نن حس تهدید راهبردی که به نمریکا دارد ،درخصوص روسیه
ندارد .مثالً ایران هیچوقت نگران نیست که روسیه به کشورمان حملعه نظعامی کنعد یعا هماننعد
نمریکا در پی به اصطالح "تغییر رژیم" باشعد .روسعیه نگرانعی جعدی از فعروختن تسعلیحات
پیشرفته نظامی یا انتقال فناوری هستهای به ایران ندارد .البته طرح این نکته که روسیه بعهدنبعال
منافع خود است امری کامالً طبیعی در صحنه بینالمللی است .روسعیه بعهخعوبی معیدانعد کعه
هرگونه طلب کردن منافع حداکثری از ایران به ضرر توازن قوای منطقهای خواهد بود و بر ایعن
مبنا نقش و منافع ایران را بهعنوان یک قدرت منطقهای تأثیرگذار در صعحنه میعدانی سعوریه و
منطقه میپذیرد و از مشروعیت نن حمایت میکند ( .(Lavrov: 2017نقشسعازی روسعیه در
شکلگیری "روند نستانه" و تعیین مناطق کاهش تنش در سوریه و بهدنبعال نن مالقعات سعران
سه کشور در سه دور مذاکرات سوچی ،ننکارا و تهران بر اهمیعت نقعش ایعران در یعک قالعب
قانونی و مشروع بینالمللی افزوده است.
مثال دیگر فهم دقیق مثلث روابط ایران -روسیه -اسرائیل در شعرایط کنعونی تعوازن قعوای
منطقهای است .ازنظر روسیه ایران و اسرائیل دو قدرت اصلی تأثیرگذار بر جریانهای سیاسی-
امنیتی منطقه هستند ،بهنوعی که نقطه تأمین منافع روسیه در حفظ هعمزمعان روابعط بعا هعر دو
کشور است .اصوالً روسیه تالش میکند تا با تمامی کنشگران اصلی منطقعه بعهطعور هعمزمعان
روابط متعادلی داشته باشد .اکنون روسها بهدنبال تنش بیشتر در منطقه نیستند و تالش میکنند
که بحران سوریه را به یک فرصت در شکلدهی یک نظم چندجانبهگرا تبدیل کننعد کعه منعافع
سیاسی -امنیتی و حتی اقتصادی این کشور را در منطقه غرب نسیا را به بهترین نحعوی تعأمین
میکند .بر این مبنا ،روسیه از یک منازعه و درگیری ناخواسته بعین ایعران و اسعرائیل احسعاس
خطر میکند )Kozhanov, August 6, 2018( .چعون چنعین منازععهای حساسعیت موضعوع
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اسرائیل را در نگاه ترامس افزایش میدهد و میتواند به اجبار منجر به مداخلعه نظعامی نمریکعا
ولو محدود در مرحله نهایی میدان نبرد سوریه شود که متعاقباً میتواند معادله قعوای کنعونی در
منطقه را به ضرر مسکو بهم زند و زحمات چندینساله روسیه را در کل منطقه بر باد دهعد .بعر
این مبنا ،روسیه خواهان ایجاد نوع جدیدی از تعادل قوا بین ایعران و اسعرائیل ولعو بعر مبنعای
"توازن وحشت" ( )Balance of Threatاسعت کعه دو طعرف در نتیجعه نگرانعی از تخریعب
گسترده یا نابودی یکدیگر به وضع موجود رضایت میدهند .منفعت اصعلی روسعیه در تعوازن
جدید منطقهای این است که همزمان دو طرف را قانع کند کعه منعافعاشعان در ایعن اسعت کعه
منازعه سرد کنونی بین ننها تبدیل به یک منازعه گرم و نظامی نشود.
این پویایی نقش روسیه بهنفع ایران هم است .چون ایران در زنجیره میدانی عراق ،سوریه
و لبنان دست برتر راهبردی دارد و اکنون ضرورتی نمی بیند کعه معادلعه قعوای کنعونی را بعا
بازکردن یک منازعه منطقه ای دیگر به ضرر خود به هم بزند .چنین تحولی احتماالً نمریکعای
منفعل و سرخورده از ورود به جنبهای منطقه ای را باردیگر درگیر مسعائل امنیتعی -نظعامی
منطقه می کند و ضمن اینکه موجب خوشحالی بنیامین نتانیاهو در پیگیری سیاسعت تضععیف
"دولت" ( )stateایرانی میشود ،حیات تازه ای به ائتالف ضد ایرانی رژیمهای محافظعهکعار
عربی به رهبری سعودیها می بخشد .بنابراین پویایی نقش روسیه در این بحعث نیسعت کعه
میت واند ایران را مجبور به عقعب نشعینی از بعضعی از مواضعع منطقعه ای خعود کنعد کعه در
مأموریت و توان این کشور نیست؛ بلکه هدف اصلی روسیه این است که ایران را قعانع کنعد
که منافع اش در شرایط کنونی حفظ وضع موجود در میدانهای رقابعت ژئوپلیتیعک و تثبیعت
توازن قوای جدید از طریق پی شبرد راه حل سیاسی و یک دیپلماسی چندجانبعه و پیشعرو در
شرایط پسا منازعه در منطقه است.

ب .رويکردهای سياست منطقهای ايران
از زمان بروز انقالب اسالمی ،دو راهبرد اصلی سیاست خارجی در جهت تقویت جایگاه ایعران
در توازن منطقهای تکامل یافتند:
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 .4قدرت منطقهای
بعد از جنب ایران و عراق ( ،)0۱88-0۱85حفظ تعوازن منطقعهای ازنظعر ایعران بیشعتر بعا تعم
سازندگی و توسعه از طریق تقویت رویکرد تعاملی و تنشزدایی با کشورهای منطقعه و جهعان
تعریف میشد .مبنای این نگاه جدید ،نیاز ایران به تکنولوژی و ورود سرمایههای جدیعد بعرای
به جریان انداختن روند توسعه و رشد اقتصادی کشور و بهتبع افزایش توان ملعی بعهخصعوص
جذب سرمایهگذاریها و تکنولوژی پیشرفته در حوزه انرژی بعود .در همعین چعارچوب ،سعند
چشمانداز بیست ساله توسعه ایران تصویب شد .در این سند بهصراحت پیشبینی شعده اسعت
که ایران باید در سال  1510به قدرتمندترین کشور منطقعه ازحیعث تعوان نظعامی ،اقتصعادی و
علمی و فناوری تبدیل شده باشد (چشمانداز  15ساله) .بعضی از دیدگاهها معتقدند که بهرغعم
هدفگذاری توسعهای ،چشمانداز توسعه ایران با واکنشهای نسبتاً منفی از درون منطقه روبرو
شد و این بحث که ایران سعی دارد با اجرای طرحهعای جعاهطلبانعه اقتصعادی و نظعامی و بعا
بهرهگیری از موقعیت برتر ژئوپلیتیک خود توازن قوا را بهنفع خود در منطقه تغییر دهعد (نشعنا:
 .)11۳ ،0۳۱0این دیدگاه در ادامه میافزاید :در چنین وضعیتی "سایر کشورهای منطقه در ایعن
فاصله منفعل و منتظر نمیمانند تا ما بتوانیم بهراحتی فاصله خود را با ننها کعم کعرده سعپس از
ننها سبقت بگیریم .بدیهی است که همه رقبای منطقهای نیز هدف مشابهی را برای تبدیل شعدن
به قدرت نخست در منطقه دنبال میکنند و شاید حتی در برخی شاخصهعا هعم از معا جلعوتر
باشند؛ بنابراین نفس این رقابت ،دشوار و نفسگیر است( ".نشنا.)115 ،0۳۱0 :
مشکل اصلی رقبای منطقهای ایران بهویژه عربستان سعودی و اسرائیل یا حتعی ترکیعه ایعن
است که ننچه این کشور بهعنوان تقویت قدرت ملی خود ،چه در قالب اقتصادی یعا سیاسعی-
امنیتی در نظر میگیرد ،همزمان به ضرر منافع ملی و سایز قدرت خود در توازن قوای منطقهای
در نظر میگیرند .مثالً وقتی صحبت از همکاری منطقهای معیشعود ،کشعورهای عربعی حعوزه
خلیج فارس نن را نوعی باخت برای منافع خود در توازن قوای منطقعهای در نظعر معیگیرنعد،
چون فکر میکنند ایران وزن بیشتری دارد و ازاینرو برای متعادلکعردن قعدرت نن حتمعاً الزم
است یک بازیگر قدرتمند خارجی (نمریکا) در نظم منطقهای حضعور داشعته باشعد .بعه همعین
دلیل ،بعضی از دیدگاهها که پیشتر هم اشاره شد معتقدند که در بحعث چشعمانعداز و مفهعوم
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"قدرت اول" منطقهشدن ،نوعی بدبینی سیاسی -امنیتی به نقش به اصطالح "گسترشخواهانه"
ایران به بهای تضعیف قدرت دیگران وجود داشته است (نشنا.(110-115 ، 0۳۱0 :

 .2منطقه قوی
محدودیتهای استراتژیک ناشی از بهمزدن توازن قوا که در قالب فعالیتهای هستهای و موشکی
ایران منجر به واکنش سایر بازیگران منطقهای و فرامنطقهای شد که درنهایعت بعا توافعق هسعتهای
ایران (برجام) با قدرتهای بزرگ در جوالی  1500بهگونهای حل شد .تعداوم و تقویعت حضعور
منطقهای و فعالیتهای موشکی ایران که برگرفته از حس تهدید سنتی ایران از منطقه و مربوط بعه
حفظ قدرت بازدارندگی نن است ،معانع از افعزایش همکعاریهعای منطقعهای بعهمنظعور جعذب
سرمایهگذاری و تکنولوژی شرکتهای خارجی ،بهویژه غربعی ،در ایعران شعد کعه هعدف اصعلی
دولت تکنوکرات روحانی در دستیابی به توافق هستهای با هعدف رفعع تحعریمهعای اقتصعادی و
همچنین حل یک معضل استراتژیک با قدرتهای بزرگ بهویژه نمریکا بود .بعر ایعن مبنعا ،دولعت
عملگرای حسن روحانی به معرفی استراتژی جدید سیاست خعارجی در منطقعه پرداخعت .ایعن
سیاست که بر مبنای کاهش تنش با قدرتهای منطقهای و گسترش همکاریها بهویژه با عربسعتان
سعودی بوده ،سعی داشته تا تصویری متعادلتر از سیاست منطقعهای ایعران ترسعیم کنعد .راهبعرد
جدید نظم منطقهای را بهگونهای تعریف میکند کعه هعیچیعک از بعازیگران منطقعهای در شعرایط
حاضر قابلیت هژمونشدن را ندارند (نشنا )111 ،0۳۱0 :و اساساً منطقه به هعیچ بعازیگری چنعین
امکانی را نمیدهد و هیچ بازیگری نیز بهتنهایی قادر به پایان بازی یا تحمیل نظم امنیتعی مطلعوب
خود به منطقه نیست (ظریف ،خبرگزاری نیو عرب 15 ،مارس .)1508
بر این مبنا استراتژی اعالمی دولعت حسعن روحعانی بعرای حفعظ تعوازن قعوای منطقعهای
اینگونه تعریف گردید« :دولتهای کارنمدتر در منطقهای قویتر» بعهجعای «قدرتمنعدترین در
منطقهای ضعیف» .از این دیدگاه" ،قدرت برتر" بودن نهتنهعا راهحلعی بعرای مشعکالت منطقعه
نیست؛ بلکه خود بخش عمدهای از مشکل در منطقه تصور میشود (نشعنا .)111 :0۳۱0 ،فهعم
نظری و سیاستگذاری رویکرد جدید سیاست خارجی این است که "قدرتمندشدن دولعتهعا
امروز در رابطه مستقیم با میزان کارنمدی ننها در داخل کشورشان و در ارتباط با ملعتهایشعان
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سنجیده میشود .اگر دولتی بتواند کارنامه قابل قبولی در کارنمدی (بهمعنای حداکثر بهعره وری
از منابع با کمترین میزان فساد و بیشترین میزان مشروعیت و مقبولیت نزد مردم) کسعب نمایعد،
خواهد توانست مدلی برای قدرت سرنمد منطقهای تعریف نماید .قدرتمندشدن یک دولعت در
هر منطقه بهطور مستقیم به قدرتمندسازی فضای داخلعی و نیعز باثبعاتسعازی کعل نن منطقعه
بستگی دارد .تنها در یک منطقه باثبات است که یک دولت کارنمد و دارای مشعروعیت داخلعی
امکان الگوسازی در بیرون از مرزهای خود را مییابعد و معیتوانعد احتعرام دیگعران را جلعب
نماید" (نشنا.)11۳ ، 0۳۱0 :
این دیعدگاه معتقعد اسعت کعه ارزش اسعتراتژیک منطقعه خاورمیانعه بعه دالیلعی همچعون
غیراستراتژیکشدن نفت در نیمقعرن نینعده ،افعزایش تصعاعدی معضعالت منطقعه ،ناکارنمعدی
مخرب سیاست قدرتهای بزرگ و بازیگران منطقعهای و از میعانرفعتن زیرسعاختهعا و نیعز
تغییرات جبرانناپذیر اقلیمی در بخشهای وسیعی از منطقه روبهکاهش است .همزمعان از ایعن
دیدگاه ،قدرت اول شدن و قدرت اول ماندن در خاورمیانه بسیار پرهزینه است .چون تعامل بعا
حاصل جمع صفر و تخریب زیرساختها در منطقه به روندهای پایداری تبدیل شده و از ایعن
لحاظ قدرتشدن و قدرتماندن در چنین منطقهای بعرای هعر کشعوری هزینعه سعنگینی دارد.
بهویژه از دو جهت ،یکی مخالفت حداکثری قدرتهای بزرگ و نیز سایر رقبعای منطقعهای بعا
هرگونه بهمخوردن توازن قوا بهنفع یک کشور و دیگری ،هزینههعای بازسعازی منطقعه کعه بعر
دوش قدرت توسعهطلب است (نشنا .)111 ،0۳۱0 :از لحعاظ تعأثیرات سیاسعتگعذاری ،ایعن
رویکرد بهطور ضمنی خواهان تقویت اصل "همکاریهای منطقهای" و تکیه بر رویکرد توسعه
و اقتصاد در برابر اصل "بازدارنعدگی" و تکیعه بعر رویکعرد ژئوپلیتیعک در سیاسعت خعارجی
بهمنظور تقویت قدرت ملی ایران است.
مخالفان چنین دیدگاهی در خصوص عملیاتی شدن چنین راهبعردی تردیعد دارنعد .بحعث
نخست این مخالفان این است که راهبرد "منطقه قوی" بهطور ضمنی برای تعامل بعا عربسعتان
سعودی بهعنوان مهمترین رقیب ژئوپلیتیعک و ایعدئولوژیک ایعران در تعوازن قعوای منطقعهای
طراحی شده است .این در حالی اسعت کعه منطقعه محعدود بعه عربسعتان نمعیشعود و اینکعه
سعودیها در هر شرایطی خواهان نزدیکی روابط با ایران نیستند (زارعی 01 :دی  .)0۳۱7بحث
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دوم اینکه عملیاتیکردن راهبرد منطقه قوی اساساً بهدلیل وجود تضادهای همهجانبه مربعوط بعه
همبستگی هنجاری -ارزشی ،ارتباطاتی ،ماهیت ساخت قدرت و سیاست و همچنین نگاههعا و
برداشتهای متفعاوت در خصعوص تعأمین منعافع اقتصعادی و سیاسعی -امنیتعی بعین ایعران و
کشورهای عربی منطقه ،بهویژه عربستان سعودی ،امکانپذیر نیست و از این لحاظ یک راهبعرد
ناکارنمد برای تأمین امنیت و منعافع ملعی ایعران اسعت (متقعی 01 :دی  .)0۳۱7از ایعن لحعاظ،
وابستگی سیاسی -امنیتی کشورهای عربی منطقه بهویعژه کشعورهای حعوزه خلعیج فعارس بعه
نمریکا و غرب ،ننها را در تضاد دائمی با ایران قرار معیدهعد .حاصعل کعالم اینکعه از دیعدگاه
مخالفان ،راهبرد "منطقه قوی" بیشتر نرمانگرایانه بوده و با مدل توازن قوای منطقهای سعازگار
نیست .چون مهمترین بازیگر خارجی ،یعنی نمریکا بهطور سنتی همچنان خواهان مهار قعدرت
و نقش منطقهای ایران از طریق فشارهای سیاسی و اعمال تحعریمهعای اقتصعادی بعا کمعک و
حمایت همین کشورهای منطقه است که ایران امیدوار به همکاری با ننهاست.
منتقدان راهبرد "منطقه قوی" همچنین معتقدند که مدل رفتاری جمهوری اسالمی ایران بعد
از جنب معطوف به گسترش حوزه اثربخشی بوده و بهدلیل همعین ویژگعی ،ایعران ژئوپلیتیعک
تهدید هم دارد که این کشور را به اجبار بهسمت اصل بازدارندگی و افزایش امنیت نسبی خعود
از طریق پرکردن خألهای ناشی از بیثباتی و نشوب سیاسی در منطقه سعوق معیدهعد .از ایعن
دیدگاه ،اگر ایران خأل قدرت شکل گرفته در عراق را پر نمیکرد مطمئناً نیروهعایی ایعن کعار را
انجام میدادند که مخاطرات امنیتی بسیار زیادی برای جامعه عراق برای امنیت منطقه ای و برای
امنیت ملی جمهوری اسالمی داشت .همچنین از این دیدگاه ،اکنون با وجعود قعوه بازدارنعدگی
متحدین منطقهای ایران از قابلیت الزم برای مقابلعه بعا تهدیعدات جعاری بعرای خعود و ایعران
برخوردارند (متقی 01 :دی .)0۳۱7

 .3قوی از درون
کارشکنی نمریکا در اجرای کامل اصول برجام که با خروج ترامس از ایعن توافعق هسعتهای شعد،
زمینههای پیدایش یک راهبرد جدید در سیاست خارجی ایران را فراهم کرده کعه معیتعوان از نن
بهعنوان راهبرد "یک ایران قوی از درون" یاد کرد .شکلگیری چنین راهبردی خود نتیجعه تمایعل
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ایران برای سازگاری با محیط جدید ژئوپلیتیک و حفظ جایگعاه خعود در تعوازن قعوای منطقعهای
است .برجام بهنوعی سععی داشعت تعا بعین دو جنبعه سیاسعت خعارجی ایعران ،یعنعی ضعرورت
همکاریهای منطقهای برای اتصال به جامعه بینالمللی و جذب سرمایهگذاریهای بعینالمللعی از
طریق برقراری ثبات در منطقه از یک سو و بازدارندگی تهدیدات امنیعت ملعی از درون منطقعه از
سوی دیگر ،تعادل ایجاد کند .اکنون مشخص شده که توسل به راهحل خارجی (بهویژه غربی و یا
حتی شرقی) باتوجهبعه تجربعه برجعام و همچنعین پیچیعدگیهعای مصعالحه احتمعالی در روابعط
قدرتهای بزرگ چندان برای غلبه بر تنگنای جدید ژئوپلیتیک ایران بهویژه مقابله با تحعریمهعای
تحمیلشده بینالمللی با رهبری نمریکا کارساز نیست .همزمعان ،تمایعل مکعرر ایعران بعه تقویعت
همکاریهای منطقهای با سنب اندازیهای مکرر و ضدیت سعودیها و اسرائیلیهعا بعا برجعام و
نقش فزاینده منطقهای ایران به چالش کشیده میشود .رقبای منطقهای ایران خواهان نقش پررنعب
نمریکا و در صورت لزوم ورود نظامی نمریکا بعه صعحنه مععادالت منطقعهای بعرای مهعار نقعش
منطقهای ایران هستند .اروپا ،روسیه و چین هم در این وضعیت با حفظ مواضع مصالحهجویانعه و
البته توازن مثبت بهنفع جبهه نمریکا ،بهراستی خواهان پرهیز از یک منازعه دیگر در منطقه هستند.
خروج ترامس از برجام ایران را بهسمت استراتژی "نگاه به درون" سوق داده اسعت کعه از
یک دهه گذشته هم بهنوعی زمینههای نن در سیاست خارجی ایران پدیعدار شعده اسعت .ایعن
استراتژی مبنای تقویت قدرت ملی ایران در عرصه منطقعهای و جهعانی را بعیش از هرچیعز در
"خود اتکایی اقتصادی" خروج اقتصاد ایران از جنبعه روزمرگعی و جنبعه اسعتراتژیکگعرفتن و
"بهرهبرداری از برتری ژئوپلیتیک" خود میداند .در حوزه اقتصادی ،تمرکز ایعن اسعتراتژی بعر
تعامل دوجانبه یا چندجانبه در محیط همسایگی در منطقه بزرگتر خاورمیانه و تکیه بر اتصعال
منطقهای و افزایش تبادالت اقتصادهای محلی بهعنوان مالک رشد و توسعه اقتصادی قرار دارد.
در حوزه سیاسی هم بهرهبرداری از برتری ژئوپلیتیک ایران برای تقویت رویکردهای تععاملی و
تالشهای جمعی و چندجانبهگرا در جهت حل بحرانهای جاری و ایجعاد ثبعات و امنیعت در
منطقه حائز اهمیت میشود (برزگر 7 :نذر  .)0۳۱1بر همین مبنا بوده که محمعد جعواد ظریعف
وزیر امور خارجه دو ابراولویت سیاسعت خعارجی ایعران را تمرکعز بعر "مسعائل اقتصعادی" و
تقویت روابط در "حوزه همسعایگی" و منطقعه تعریعف معیکنعد( .ظریعف 0۱ :معرداد )0۳۱1
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سیاست "نگاه به درون" با تکیه بر منابع قدرت ملی تالش میکند تا ظرفیت مسعتقل اقتصعادی
و سیاسی -امنیتی ایران را برای یک سیاست خارجی فعال و تعاملی فراهم کند.
در نخرین تحول مربوط به تشریح راهبرد سیاست خارجی ایران در چارچوب یعک منطقعه
قوی ،محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس "دیالوگ رایسینا" در دهلینو بعا
نگاهی ترکیبی به اهمیت همزمان دو اصعل "همکعاری منطقعهای" و "بازدارنعدگی تهدیعد" در
روند ایجاد یک منطقه قوی و بهعبارتی تجمیع همکاریهعای ملعی بعرای ثبعات بیشعتر توجعه
بیشتری کرده است .این امعر خعود نشعانهای از ضعرورت شعکلگیعری یعک راهبعرد سعوم در
استراتژی سیاست خارجی ایران است که قابلیت سازگاری با محیط در حال تحول منطقعهای را
داشته و همزمان قادر به برقراری نوعی تعادل بین محدودیتهای اسعتراتژیک ناشعی از ایفعای
اجتنابناپذیر نقش سایر بازیگران و منابع موجود ایران برای ایفای یک نقش فعال منطقعهای و
تداوم یک بازی بزرگ ژئوپلیتیک باشد .از دیدگاه ظریف ،یک منطقه قوی دارای ویژگعیهعای
زیر است" :نخست ،ثبات سیاسی و سرزمینی درونی؛ دوم ،اتکا به تعوده معردم بعهعنعوان منبعع
مشروعیت ،امنیت و سعادت؛ سوم ،هماهنگی هویتهای ملی با شعهروندی منطقعهای؛ چهعارم،
تضمین صلح در منطقه با مشارکت تمعامی کشعورهای منطقعه از طریعق نهادهعا ،سعازمانهعا و
ترتیبات ویژه منطقهای؛ پنجم ،اعتماد ،تجارت و تعامل بیشتر با و بین کشعورهای منطقعه تعا بعا
قدرتهای بیرونی و خارجی؛ ششم ،روابط اقتصادی و تعامالت مردم با مردم و تبدیل جنب به
گزینهای پرهزینه و بیاعتبار؛ هفتم ،فرهنگی منطقهای که امنیت ملی را معادل با امنیت منطقهای
قرار دهد و هشتم ،یک محیط منطقهای باثبات( ".ظریف 0۱ :دی .)0۳۱7
وزیر خارجه ایران همچنین بر التزام متقابل و جمعی کشورهای منطقه به اصعول و اهعداف
زیر تأکید کرد" :نخست ،حفظ تمامیعت ارضعی و ثبعات کشعورهای منطقعه از طریعق تقویعت
حکمرانی داخلی و اجتناب از تهاجم خارجی؛ دوم ،ترویج حکمرانی خوب در سرتاسر منطقعه؛
سوم ،بهکارگیری خویشتنداری راهبردی از سوی تمامی بازیگران منطقهای؛ چهارم ،منع اشعاعه
تسلیحات هستهای و تسلیحات کشتار جمعی و پرهیز از رقابتهای تسلیحات متعارف پرهزینه
و بیثباتساز؛ پنجم ،ترویج موازنه منطقعهای و نپعذیرفتن اسعتیالجویی از سعوی قعدرتهعای
منطقهای و فرامنطقهای؛ ششم ،تقویت صالحیتها و حکمرانی منطقهای اقتصادی؛ هفتم ،التعزام
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به چندجانبه گرایی؛ و هشتم ،ارتباطات و بهره برداری کارنمد از مسیرهای ترانزیتی بین شعمال
و جنوب و نیز بین شرق و غرب" (ظریف 0۱ :دی .)0۳۱7

ج .قابليتهای بهكارگيری راهبرد جديد سياست خارجي
راهبرد "ایران قوی از درون" بیشتر بر اتصال ثبات ایران به ثبات منطقعهای تأکیعد داشعته و سععی
دارد تا با یک رویکرد تعاملی بر وزن و موقعیت منطقهای و بینالمللی کشور بیافزاید .شکلگیعری
چنین سیاستی بیش از هر چیز نتیجه تالش ایران برای سازگاری استراتژی سیاست خارجی خعود
با محیط جدید ژئوپلیتیک و تثبیت جایگاه خود در توازن قوای در حال ظهور منطقهای است.

 .4پذيرش همزمان توسط ايران و منطقه
ازلحاظ متدولوژی ،این راهبرد جدید میتواند بهطورهمزمان مقبول ایران و منطقه باشعد؛ یعنعی
ایران در شرایط عادی ،معیار افزایش قعدرت ملعی خعود را در درون و نعه الزامعاً در خعارج از
مرزهای ملی خود میبیند .بر این مبنا ،حضور ایعران در منطقعه محعدود و هدفمنعد و تنهعا در
شرایط بروز ناامنی در واکنش به تهدیدات فوری امنیتی ،چه بهشکل افراطگرایی یا تروریسم ،و
چه بهشکل اخاللهای امنیتی دولتهای رقیب در محیط نسیبپذیر پیرامونی ،برای جلعوگیری
از سرایت ناامنی از منطقه به درون مرزهای ملی صورت میگیرد .اغلب دیعدگاههعای غربعی و
تحلیلگران عربی هدف ایران از شکلدهی هستههای مردمعی مقاومعت در منطقعه را بعا هعدف
پیگیری اهداف "گسترشخواهانه" خود در منطقه ارزیعابی معیکننعد .بایعد توجعه داشعت کعه
شکلگیری همه نیروهای مقاومت محلی طرفدار ایران ،همانند حزباهلل در لبنان ،حشدالشعبی
در عراق و حتی حوثیها در یمن برای دفع تهدید فوری خارجی در مرحله اولیعه یعا حفعظ و
بقای گروه سیاسی -قومی خود در ساختار قدرت کشور مدنظر در مرحله بعدی ،با کمک ایران
سازماندهی شدند .این امر خود نشان از ماهیت تدافعی این نیروها و اهداف منطقهای ایعران در
واکنش به تهدیدات فوری دارد .از این لحاظ ،توجیه حضور ایعران در ععراق بعرای مبعارزه بعا
داعش با توجیه حضور ایعران در سعوریه در بلندمعدت متفعاوت اسعت .در ایعن راسعتا ،ایعران
بهصراحت اعالم کرده که بهدنبال تأسیس پایگاههای نظامی در سوریه و حضعور دائعم در ایعن
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کشور بهخاطر افزایش نفوذ منطقهای (ظریف :خبرگزاری اسپوتینب ) 1508 ،یا حتی ایجاد یک
جبهه جدید علیه اسرائیل ننگونه که بعضی از تحلیلگران غربی مطرح میکننعد ،نیسعت .دلیعل
اصلی ایران هم نگاهی از حساسیت و تعهد دائمی نمریکا به حفظ امنیت اسرائیل از یک سعو و
مخالفت و حساسیت افکار عمومی داخل ایران به تداوم یک حضور پرهزینه در منطقه از سوی
دیگر است که میتواند به بهای توسعه و رشد اقتصادی ایران تمام شعود .البتعه ایعن بعهمعنعای
خروج کامل ایران از سوریه نیست .در همین ارتباط و در واکنش به تهدیدات نتانیاهو مبنی بعر
تداوم حمله اسرائیل به مواضع نیروهای ایران در سوریه در صورت عدم خروج سریع نیروهای
نظامی ایران از خاک این کشور ،سردار محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران میگویعد کعه
ایران "هم تمامی مستشاران نظامی و انقالبی و هم تجهیزات و سالحهایی که بعرای نمعوزش و
توانمندسازی مبارزین مقاومت اسالمی و حمایت از مردم مظلوم سوریه ،در این کشور اسالمی
داریم را حفظ خواهیم کرد( ".جعفری 11 ،دی  )0۳۱7این بدان معناست که ایران سعی دارد تا
حضور سخت نظامی خود را به حضعور نعرم در حعوزه ائعتالفسعازی سیاسعی بعا نخبگعان و
گروههای سیاسی در حکومتهای فراگیر ملی همانند سوریه و عراق تغییر دهعد .تجربعه معدل
عملکرد و رفتاری ایران هم نشان میدهد که در بحرانهای دیگر منطقه مثل افغانستان یا عراق،
ایران هیچگاه بهدنبال تأسیس پایگاههای دائم نظامی در این کشورها نبوده است .چون به وجود
ننها در شرایطی که میتواند نفوذ خود از طریق نیروهای محلی طرفدار خود حفظ کند ،نیازی
نداشته است .ضمن اینکه این نیروها هم به وجود و حمایت ایران برای حفظ جایگعاه سیاسعی
خود در حکومت کشورشان و روابط منطقهای نیاز دارند .نقش ایران در ملغیکعردن رفرانعدوم
استقالل کردستان عراق نشان از دسترسی ایران به منابع نفوذ سیاسی -امنیتی محلعی در شعرایط
بحران دارد.

 .2هماهنگي با واقعيتهای "دولت" در ايران
راهبرد "ایران قوی از درون" با واقعیتهای جاری "دولت" و سعاختار سیاسعی-اقتصعادی در
ایران هم بیشتر هماهنب است .این راهبرد زمینههای تئوریک پذیرش در سطوح قدرت داخلعی
و حوزه روشنفکری و عموم مردم را دارد .اکنون یک بحث جعدی در درون کشعور در جریعان
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است که توانایی ها و منابع اقتصادی موجود کشعور قعادر بعه پشعتیابی معداوم از یعک حضعور
گسترده در منظقه گستردهتر خاورمیانه و میدانهای مختلف در قالب "بازی بزرگ ژئوپلیتیعک"
با بازیگران منطقهای و فرامنطقهای نیست و اینکه چنین راهبردی میتواند انرژی و منابع کشعور
را به ضرر توسعه و رشد اقتصادی به تأخیر بیاندازد .بر این مبنا ،یک بحث این است کعه بهتعر
است کشورمان هزینههای حضور مستقیم منطقهای خود را بعد از دفع تهدیدات مستقیم نسعبت
به امنیت ملی ،مثل دفع تهدید گروههای تروریستی و جلوگیری از سقوط دولتهای دوست در
منطقه ،کاهش داده و با راهبردهای غیرمتقارن و کم هزینهتر معثالً بسعیج شعبکههعا و نیروهعای
سیاسی محلی اهداف سیاست خارجی خود دنبال کند .از این لحاظ ،ایران باید بیشعتر بعه فکعر
قویشدن از درون در ابعاد استراتژیک و مستقل اقتصادی و نظامی باشد و از ایعن طریعق و بعا
بهرهگیری از امتیاز ژئوپلیتیک خود به ایجاد محیط امن و ثبات در حوزه همسایگی بپردازد .یک
ایران قوی از درون ارزش استراتژیک نقش سیاسی -امنیتی کشعور را در مععادالت منطقعهای و
بینالمللی افزایش میدهد و قدرتهای جهانی ازجمله روسیه ،چین ،اروپا و حتی نمریکا را در
مرحله بعد بهسوی ایران میکشاند .با رشد منازعات منطقهای و تقابعل قعدرتهعای بعزرگ در
عصر فراجهانیشدن ،گرایش عمومی روابط بینالمللی حاضر هم بهسعمت خوداتکعایی و نگعاه
به درون با هدف ایجاد منافع و رشد داخلی و تمرکز بعر پویعاییهعای ادغعام منطقعهای اسعت.
کشورمان هم از این وضعیت مستثنی نیست .اکنون موفقیت کشورها در این امر نیازمند تجمیعع
همکاریهای ملی بین دولتهای قوی و با ثبات بعهویعژه در منطقعه خاورمیانعه اسعت تعا هعر
کشوری سهم خود را از امنیت و توسعه و ارتباطات ایفا کند.

 .3اتصال بين منافع منطقهای و منافع فرامنطقهای
در نهایت راهبرد جدید میتواند پلی بین تقاضاها و منافع بازیگران منطقهای و منعافع بعازیگران
فرامنطقهای باشد .مثالً روسیه از یک ایران مستقل و قوی از درون که قادر بعه تعأمین امنیعت و
مبارزه با افراطگرایی در مرزهای جنوبی ایعن کشعور و همچنعین تقویعت چندجانبعهگرایعی در
منطقه خاورمیانه باشد ،حمایت میکند .چین چون خواهان ثبعات در منطقعه بعرای جریعان نزاد
انرژی برای تداوم رشد اقتصادی خود اسعت از یعک ایعران قعوی در درون حمایعت معیکنعد.
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کشورهای اروپا بهدلیل اضعطرار ژئوپلیتیعک ناشعی از سعیل پناهنعدگان و مهعاجرین از منطقعه
خاورمیانه و شمال نفریقا به درون مرزهای خود ،از یک منطقه بعا ثبعات در شعرق مدیترانعه بعا
مشارکت فعال نقش ایران ،بهمنظور "پیشگیری" از سرایت تهدیدات امنیتی بعه درون مرزهعای
خود حمایت میکند .ترکیه و هند بهدلیل تجارت اقتصادی و انرژی و همچنین اعتقاد به ادغعام
منطقهای برای توسعه و امنیت هم همین نگاه به ایعران را در قالعب تعأمین منعافع خعود دارنعد.
اهمیت این مسئله وقتی بیشتر درک میشود که اکنعون ترامعس یعک جنعب اقتصعادی و فشعار
سیاسی را با ابزار تحریمها و افزایش تعرفه کاالها با اکثر این کشورها نغاز کرده اسعت .همعین
امر ،ضرورت تقویت یک نظم چندجانبهگرا را در منطقه و جهان اجتنابناپذیر میکند.
در زنجیره روابط بینالمللی ،جمهوری اسالمی ایران قاعدتاً باید با کشورهایی که در اقتصاد
و سیاست جهانی دارای نقش و نفوذ درخور توجهی هستند ،تعامل معقولی داشته باشد .از ایعن
لحاظ ،ایران باید زنجیره تداوم روابط با قدرت های مختلف از اروپا گرفتعه تعا چعین ،روسعیه،
هند ،ترکیه و ...را حفظ کند و اساساً راهبرد سیاست خارجی خود را به ضرر طرف سعوم معثالً
در قالب نگاه به غرب یا به شرق بر یک مبنای ایدئولوژیک هدایت نکند .از ایعن لحعاظ ،معثالً
گرایش به توسعه روابط همهجانبه با چین و روسیه الزاماً نباید به ضرر روابعط بعا اروپعا تلقعی
شود .حفظ روابط متناسب با اروپا (و حتی نمریکا در شرایط وجعود تععامالت برابعر سیاسعی)
میتواند ارزش راهبردی ایران را در نوع نگاه روسیه یا چین افزایش دهعد .در ایعن خصعوص،
بهویژه روابط با چین در پرتو حفظ روابط ایران با اروپا در مجموعه غرب حائز اهمیت بیشتری
میشود ،چون چین یک اقتصاد جهانی شده و وابسته به منابع مالی و تجاری با غرب دارد .یک
دیدگاه در ایران معتقد است که اگعر چعین و روسعیه احسعاس کننعد ایعران غیعر از پیونعدهای
همهجانبه با ننها گزینه دیگعری در اختیعار نعدارد ،بعهصعورت طبیععی ممکعن اسعت درصعدد
حداکثریکردن منافع و مطالبات خود از کشورمان برنیند (رضایی.)2۳-21 ،0۳۱1 :
در راهبرد جدید ،ایران باید رویکرد ائتالف محور و تکیه کامل بر دیگران ،اعم از غرب یعا
شرق ،را در اندیشههای تئوریک و سیاستگذاری خود کنار گذاشته و بیشتر با هعدف تقویعت
اعیار همهجانبه قدرت ملی و با تکیه بر ثقل جغرافیایی و اتصال تاریخی بعا ملعتهعای منطقعه
روابط منطقهای و فرامنطقهای خود را تنظیم کند و از نسعیبپعذیری خعود بعهویعژه در حعوزه
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اقتصادی بکاهد .قدرتهای جهانی بهدنبال منافع خود هستند و بر این مبنعا مقیعاس طبیععی در
تعیین میزان روابط ایران با روسیه ،چین یا اروپا همین اعیار قدرت ملی اسعت .عصعر سیاسعت
ائتالفسازی در سطح بینالمللی بهشکل سنتی نن به پایان رسیده و روابط بینالملل کنونی نگاه
به این طرف یا نن طرف را نمیپذیرد( .برزگعر :عصعر اندیشعه ،نبعان  )0۳۱7بعر ایعن اسعاس،
جمهوری اسالمی ایران نباید در جستجوی ائتالف بهویژه با قعدرتهعای جهعانی علیعه کشعور
ثالث بهویژه در سطح منطقهای شود؛ بلکه باید روابط دوجانبه و حتی سهجانبه خود را تقویعت
نموده و امنیت و منافع خود را در سایه وجود ثبات در حوزه همسایگیاش جسعتوجعو کنعد.
چنین ویژگی سبب میشود تا قدرتهای فرامنطقهای همخواهان روابط همهجانبه و عمیقتر بعا
کشورمان باشند .بیتردید ،چینیها ،روسها ،اروپاییها و سایرین تنها زمانی با ایران بعه روابعط
متعادل میرسند که به این درک از هزینه فایده برسند که تقویت روابط با ایعران بعهنفعع منعافع
اقتصادی و سیاسی -امنیتی ننهاست.

نتيجهگيری
روند انتقال سیاسی به یک نظم جدید منطقهای در نتیجه بروز تحعوالت جدیعد ازجملعه بعروز
پدیده تروریسم داعش ،بحرانهای منطقهای مثل سوریه و تداوم نشوب و بعیثبعاتی در ععراق،
حضور فعال روسیه ،بازتعریف نقش بازیگران منطقهای همچون ترکیه و عربستان ،شکلگیعری
ائتالف ضد ایرانی ترامس -نتانیاهو -بعن سعلمان در منطقعه و اخیعر ًا اععالم خعروج نیروهعای
نمریکایی از سوریه و افغانستان از سوی ترامس ،همگعی ضعرورت بعازنگری راهبعرد سیاسعت
خارجی ایران در منطقه را اجتنابناپذیر کرده که قابلیت سازگاری بعا محعیط اطعراف خعود را
داشته باشد .در این پژوهش دو راهبرد اصلی سیاست خارجی کشور ،یعنی "قدرت منطقعهای"
و "منطقه قدرتمند" و دیدگاههای مخالف و موافق بهکارگیری ننها بحث شد .همچنعین بحعث
شد که تمرکز اصلی هر دو راهبرد این است که یک رابطه قوی بین تولید قدرت ملی در حوزه
رشد اقتصادی ،ثبات و امنیت کشور از یک سو و حضور در منطقه و ایفای نقعش فععال بعرای
دفع تهدیدات فوری امنیتی از سوی دیگر وجود دارد .بر این مبنا ،چالش اصلی راهبرد سیاست
خارجی ایران در منطقه در شعرایط حاضعر ایعن اسعت کعه چگونعه بعین دو موضعوع تقویعت

راهبرد سياست خارجي ايران در توازن قوای منطقهای

213

"همکاریهای منطقهای" و "بازدارندگی تهدید از منطقه" نوعی تعادل و سازگاری برقرار کند.
راهحل نویسنده طراحی یک راهبرد سوم در سیاست خارجی ایران است که همزمعان قعادر بعه
برقراری نوعی تعادل بین محعدویت هعای اسعتراتژیک ناشعی از ضعرورت ایفعای نقعش سعایر
بازیگران منطقهای و فرامنطقهای برای ایران از یک سو و در نظرگرفتن منابع موجعود اقتصعادی
کشور برای ایفای یک حضور مداوم و پرهزینه در قالب یک بازی بزرگ از سوی دیگعر باشعد.
"استراتژی نگاه به درون" که حاصل تکامل و سازگاری بین دو رویکرد قبلی سیاست خعارجی
ایران است ،خواهان تقویت اقتصاد استراتژیک کشور از طریق تنوعسازی فعالیتهای اقتصعادی
و اتصال منطقهای از یک سو و بهرهبرداری از ثقل جغرافیایی ایران برای دفع تهدیعدات فعوری
امنیتی است تا نقش استراتژیک نن برای قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای افزایش یابد .خروج
نمریکا از برجام نقش مهمی در پیدایش زمینههای این راهبرد در سیاست خارجی ایعران داشعته
است .تردیدی نیست که یک ایران باثبعات و قعویتعر کعه احسعاس امنیعت بیشعتری از رونعد
تحوالت منطقهای کند تمایل بیشتری به تقویت همکاریهای منطقهای خواهعد داشعت .برجعام
تنها در شرایطی شکل گرفت که ایران حس کرد در یک بازی برابعر سیاسعی قعادر بعه تقویعت
جایگاه خود در توازن قوای منطقهای خواهد شد .اگر اصول برجام بهطور کامل اجعرا معیشعد
بیتردید گرایش به همکاریهای منطقهای هم در ایران تقویت میگردید .بعا خعروج ترامعس از
برجام حس بیاعتمادی استراتژیک از تهدیدات منطقهای افزایش یافت.
ایران توسعه و امنیت پایدار خود را در حفظ موقعیت خعود در تعوازن منطقعهای معیبینعد.
گرایش ایران به همکاریهای منطقهای یا بازدارندگی تهدید از منطقه تا حد زیادی بسعتگی بعه
جهت حرکت تحوالت منطقهای و بهویژه نینده روابط ایران و نمریکا دارد .ننچه مشخص است
اینکه اکنون به دالیل مربوط به بازدارنعدگی ،ایعران خواهعان تعداوم حضعور فععال در مسعائل
منطقهای برای حفظ جایگاه متناسب خود در توازن قوای منطقهای اسعت .تجربعههعای حضعور
ایران در لبنان ،عراق و افغانستان نشان میدهد که ایران حضور فعال در محیط اطعراف خعود را
ضرورتی برای حفظ امنیت پایدار و تقویت قدرت ملی خود میدانعد .در ایعن رونعد ،گعرایش
ایران از حضور سخت و نظامی در منطقه بهتدریج به حضور نعرم و افعزایش نفعوذ سیاسعی از
طریق اتصال با گروههای سیاسی منطقه و حفظ نفوذ در دولتهای دوست تغییر مییابد.
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