
 

 

 راهبرد سياست خارجي ايران

 يادر توازن قواي منطقه
 5۳/01/0۳۱7 تاریخ پذیرش: 50/05/0۳۱7 تاریخ دریافت:

 كيهان برزگر

 چکيده
در ازجمله  یدجد یهابروز بحران ی،بهار عرب یعبعد از وقاویژه به یامنطقه هاییاییپو

 یفتبعع بعازتعر  ها و بهدولت یفداعش و تضع یسمترور یدهو عراق و بروز پد یهسور

 یریگشکل هایینه، زمقدرت پرکردن خأل یبرا یاو فرامنطقه یامنطقه یگراننقش باز

 یسازگار یتکه قابل کندیم یرناپذرا اجتناب یرانا رجیخا یاستدر س ییدراهبرد جد

مقاله این اسعت کعه   این اصلی  یهرا داشته باشد. فرض یادر حال انتقال منطقه یطبا مح

شعکل  )بعه  «از منطقعه  یعد تهد یبازدارندگ»و  «یامنطقه هاییهمکار» یتدو اصل تقو

در تعوازن   یعران ا یگعاه برسند تعا جا  یدجد یطدر شرا عادلت ینوعبه یدسخت و نرم( با

دو راهبرد  یجیتدر یبضرورت ترک یسندهنوبر این اساس، حفظ شود.  یامنطقه یقوا

کعه از نن  دانعد  یمع  یرناپعذ را اجتنعاب  یراهبرد سوم یو معرف یخارج یاستس یجار

 .است کرده یاد «از درون یقو یرانا» عنوانبه

از درون،  یمنطقه قدرتمند، قو سیاست خارجی ایران،توازن قوا،  :واژگان كليدی

 ای، بازدارندگی.منطقه یهمکار

                                                                                                   
 الملل، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه نزاد اسالمیدانشیار روابط بین k.barzegar@hotmail.com 
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 مقدمه
و  یسعت چ یامنطقعه  یخود در توازن قوا یگاهجا یتتقو یبرا یرانا یخارج یاستس یاستراتژ

 یشعمخان  یشعده اسعتع علع    یامنطقه یطبا مح یچگونه در روند زمان دچار تکامل و سازگار

 یعت ماهدلیعل  بعه نعه   یگعران، د یمنفع  یکعرد رو": گویعد یمع  یرانا یمل یتامن یعال یشورا یردب

مخالفت ننها با قدرتمند شدن دلیل بهبلکه  ی،او منطقه یموشک ای،هسته هاییتفعال یدنمیزتهد

بعه   تعوان یمع  (در منطقه)سخت و نرم  یهاقدرت در حوزه یدمبنا تنها با تول ینبر ا است. یرانا

 یتعی امن -یاسعی ( به واقع، از نگاه نخبگان س0۳۱7: ی)شمخان ".یافتدست  یدارو پا یمل یتامن

 یکشور در توازن قوا ینا یگاهو حفظ جا یرانا یقدرت مل یتتقو ینب یمرابطه مستق یک یرانا

در قالب ادغام  یرانا ژئوپلیتیک یازاز امت یبرداربهرهلحاظ به مسئله هم ینوجود دارد. ا یامنطقه

 (یسعود یراًو اخ یلو اسرائ یکامتقارن )نمر یداتدفع تهدلحاظ به با منطقه و هم یرانا یاقتصاد

 است. یمل یتو نامتقارن )داعش و القاعده( امن

همواره در استراتژی سیاسعت   "ایهای منطقههمکاری"در این چارچوب، تمایل به تقویت 

 ،نیاز داشته تا با اصل دیگر سیاسعت خعارجی ایعران   زمان هماما  است؛ خارجی ایران قوی بوده

نوعی تععادل برسعد. بازدارنعدگی    بهشکل سخت و نرم( )به "بازدارندگی تهدید از منطقه"یعنی 

حضور مستقیم نظامی و مستشاری در عراق، سوریه و لبنان بعرای پیشعگیری از   معنای به سخت

 های تروریستی ضد امنیت ملعی کشعور اسعت. بازدارنعدگی نعرم هعم      تهدیدات مستقیم جریان

قویعت روابعط   های سیاسی و روابط با نیروها و نخبگعان محلعی بعرای ت   تقویت ائتالفمعنای به

ویژه پس از های سیاسی جاری در منطقه بهکردن خألهای دوست برای پرایران در سطح دولت

وی رقبعای  همین مسئله سبب شعده حضعور ایعران در منطقعه از سع     تحوالت بهار عربی است. 

تلقی شعود. ایعن در    "گسترش خواهانه"ای ای و فرامنطقهاین کشور در سطح منطقه ژئوپلیتیک

و بعرای   "ایمشکالت منطقه"ای خود را بیشتر در قالب دفع که ایران حضور منطقهحالی است 

داند. اکنون بروز تهدیدات جدید بعرای امنیعت ملعی ایعران     ضروری می "امنیت نسبی"افزایش 

گیعری ائعتالف   و همچنعین شعکل   1502تکفیری داعش از سال -ازجمله ظهور گروه تروریستی

نمریکعا پعس از ریاسعت جمهعوری ترامعس از سعال        -رائیلاس -ضدایرانی با مشارکت سعودی

ای ای )برجام( که با هدف تضععیف نقعش و قعدرت منطقعه    و خروج وی از توافق هسته 1507
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نفعع اصعل   ایران صورت گرفته، سبب شده تا کفه ترازو در استراتژی سیاست خارجی ایران بعه 

 تر شود.بازدارندگی سنگین

دو شکل به ای حفظ جایگاه ایران در توازن قوای منطقهبعد از انقالب اسالمی، چگونگی 

ایعران در یعک   " دوم، ".تعرین کشعور منطقعه   قوی عنوانبهایران "نخست، مطرح شده است: 

ایران یک کشور خاص است که بعر  همانند همه کشورهای با سابقه و تاریخی،  ".منطقه قوی

خود، تقاضاهای تاریخی ملت، برداشت نخبگان و ساختار حکومت های دولت مبنای ویژگی

نهایعت  در حاکم از دفع تهدیدات و راههای تأمین منافع و امنیت ملی، موقعیت جغرافیایی و 

را در  یسیاسعت خعارج  راهبعرد  نگاه و برداشت دیگران به خود، رویکرد خعاص توسععه و   

ن در مرکععز یعنععی قرارگععرفت ،ییکنععد. جبععر جغرافیععاخععود تنظععیم مععی ژئوپلیتیععکمحععیط 

الملعل را در هعر شعرایطی بعه     المللی که توجه نظام بینای و انرژی بینهای منطقهزیرسیستم

بودن در یک محعیط  اجتمایی، یعنی فارس و شیعه -تاریخیکند، همراه با جبر ایران جلب می

زمعان  همخود،  ژئوپلیتیکسازی در محیط ها نقشکردن فرصتسنی و متفاوت، ضمن فراهم

جانبه سایر بازیگران برای مهار نقعش و  تالش همهلحاظ به های استراتژیکی را همیتمحدود

به ایران این کند. این ویژگی ای فراهم میای ایران برای حفظ توازن قوای منطقهقدرت منطقه

 تنظعیم کنعد.   "عمومیت"دهد که استراتژی خود را بر مبنای یک را نمیکامل ظرفیت و توان 

، ایران به ایعن نتیجعه   ژئوپلیتیکمنظور سازگاری با تحوالت جدید در محیط به بر این مبنا و

چنعد اصعل کعالن را در    رسد که کارنمدترین استراتژی سیاست خعارجی ایعن اسعت کعه     می

ای، محلعی و منطقعه   ژئوپلیتیعک هعای  بعه ویژگعی  سپس باتوجعه کرده استراتژی خود تعریف 

بازدارنعدگی  "و  "ایهمکاری بیشتر منطقعه "ثابت خارجی خود را بر مبنای دو اصل سیاست 

 "شعدن از درون قعوی "سعمت  تعادل برساند. همین امر، ایران را بهنوعی به "تهدید از منطقه

شود که در نظر بگیریم یک دیدگاه ین موضوع وقتی حائز اهمیت بیشتری میدهد. اسوق می

کعه  برای این کشور وقتی اسعت  ای در ایران معتقد است بهترین وضعیت توازن منطقهغالب 

امنیتعی در   -های جدید سیاسعی ای متعهد به پیمانگونهبهیعنی نمریکا  ،خارجیمسط قدرت 

 "ناتوی عربعی "کار عربی حوزه خلیج فارس مثالً در قالب های محافظهویژه با رژیممنطقه به

 . (Bayoumy, Landy and Stobel: 2018) نشود
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 ازدارندگي در منطقهالف. توازن بين همکاری و ب

ای در استراتژی سیاست خارجی ایران بعرای تقویعت   طور کلی منطقه غرب نسیا جایگاه ویژهبه

ای برای توسعه و رشد اقتصعادی  های منطقهقدرت ملی کشور دارد. از یک سو، مبنای همکاری

 .است و از سوی، دیگر، مکانی برای بازدارندگی تهدید و ایجاد امنیت پایدار برای کشور

 

 ای  . ادغام اقتصادی منطقه4

در حوزه رشد و توسعه اقتصادی کشور، یک دیدگاه قوی در نخبگان حعاکم ایعران و همچنعین    

به حوزه روشنفکری کشور وجود دارد که یک روش مناسب برای رشد اقتصادی کشور، باتوجه

ویژه پس از خروج ترامس از برجعام و ایجعاد تنگناهعای    تضادهای موجود بین ایران و غرب، به

در زمینه تبادالت اقتصادی و انتقال تکنولوژی و سرمایه در روابعط بعا غعرب،     ژئوپلیتیکجدید 

اسعت )خرمشعاد، فرجعی راد،    در حعوزه همسعایگی   ای و ادغام اقتصعادی  تقویت اتصال منطقه

هعای ایعن   بنیعان هرچنعد   (.0۳۱1شهریور  0لی: شورای راهبردی روابط خارجی، موسوی، بیگد

 شعود، امعا ریشعه ایعن گعرایش     همگعون معی   "نگاه به شرق"با رویکرد تقویت نوعی به گرایش

ای در ابعاد سیاسی های منطقههای همکاریگذاری بر اهمیت و پویاییمتمرکز بر ارزشنوعی به

هعای  شعبکه گسعترش اتصعاالت   ی ایران است. از این دیعدگاه،  و اقتصادی در تقویت قدرت مل

بعرای انتقعال و صعدور    ای، ریلی، هوایی و مالی و تجارت دوجانبعه از طریعق پعول ملعی     جاده

کنعد و محعیط   به رشد و توسعه اقتصادی کشعور کمعک معی    کار، سرمایه و تولیدات ملینیروی

منطق جغرافیا و اتصال سرزمینی و اسعتفاده از  در این رویکرد، سازد. امنیتی ایران را با ثبات می

فرهنگی با محیط اطراف برای استفاده بهینه از منعابع قعدرت ملعی اهمیعت      -مشترکات تاریخی

 یابد.بیشتری می

های منطقه، ایعران را در مرکعز پعنج زیعر     فرهنگی با ملت-ثقل جغرافیایی و اتصال تاریخی

قفقاز، نسیای مرکزی، نسیای جنوبی و خلیج فعارس  ای، یعنی منطقه شامات، سیستم مهم منطقه

تر بین های کوچکتواند نقطه ادغام اقتصادی و تجارتقرار داده است. از این دیدگاه، ایران می

فارس و جذابیت تبادالت اقتصادی و توریسم برای روسعیه، ترکیعه و   بنادر دریای سیاه و خلیج

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   

مینی و دریایی در حوزه خزر و نسیای مرکزی و افغانستان و است. تبادالت اقتصادی و انرژی ز

های دوجانبه بعا  تجارتزمان همیعنی پاکستان و هند و  ،اتصال ننها با کشورهای نسیای جنوبی

روابط با  درخصوصکشورهای حوزه خلیج فارس مثل عمان، قطر و کویت که دیدگاه متعادلی 

هعای محلعی بعرای رشعد     هعای اقتصعاد  از ظرفیعت ایران دارند، همگی در قالب استفاده صحیح 

 شوند.اقتصادی ایران حائز اهمیت می

 

 . بازدارندگي در منطقه2

روشنفکری ایرانی گاه گذاری و یک دیدگاه غالب دیگر در میان نخبگان حوزه سیاستزمان هم

های از تهدید و تقویت جایگاه دولت "پیشگیری"این است که راه حفظ امنیت پایدار از طریق 

امنیتعی حاصعل از وضععیت جنعب و بحعران در منطقعه یعا        هعای  خأل دوست با هدف پرکردن

ویژه در محیط پیرامونی اسعت.  ( ، به0۳۱7دی  01)متقی:  "گسترش حوزه اثربخشی"عبارتی به

پس از تحوالت پس از وقایع بهارعربی از سال ویژه ای بهتحوالت منطقههمانند سایر کشورها، 

هعای  و افزایش فعالیعت  1502از سال ی جدید امنیت ملی ازجمله ظهور داعش هاچالش 1500

ای، در کنعار تهدیعدات   های منطقعه با ظهور بحرانزمان هم های تکفیری وابسته به القاعدهگروه

فراهم کرده است. برای مقابله با این تهدیدات،  برای ایرانیعنی نمریکا و اسرائیل،  ،سنتی نظامی

هعای  با یک سیاست تهاجمی با گعروه دوجانبه را در پیش گرفت. از یک سو  یک سیاستایران 

جنگید و مانع از تغییر روندهای جعاری  عراق و سوریه ویژه داعش در میدان نبرد تروریستی به

بعه ضعرر   همانند عربستان سعودی و ترکیعه  های رقیب امنیتی در منطقه توسط قدرت -سیاسی

یعک قعدرت برتعر نظعامی و      عنوانبهبا روسیه  نظامی ائتالف بااز سوی دیگر، منافع خود شد. 

 تقویت قوای نظامی در هوا و میدان نبرد، سعی در حفظ نظام سیاسی فعلعی سعوریه داشعته تعا    

ای اش حفظ کند. ورود روسیه بعه مععادالت منطقعه   ایو متحدان منطقهخود نفع به توازن قوا را

ا داده و بعر اهمیعت جایگعاه ایعران در تعوازن      غعرب نسعی   ژئوپلیتیعک به محیط  یی جدیدیپویا

 ای افزوده است.منطقه
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معرفعی  اش بعرای  ایکارنمدن دونالد ترامس در نمریکا و تالش وی و متحعدان منطقعه  روی

جلعوگیری  تر صحیحعبارت به یاای ثباتی منطقهمنبع فزاینده بی عنوانبهدوباره ایران به اصطالح 

ای و گرایش بیشتر های نقش منطقهای، بر پیچیدگین قوای منطقهدر توازقدرتمندشدن ایران از 

است. ترامعس از توافعق   اصل بازدارندگی در راهبرد سیاست خارجی افزوده سمت به کشورمان

های جدید های جهانی خارج شد تا راه را برای اعمال تحریمای چندجانبه ایران با قدرتهسته

کنعد  همعوار  دیگر تضعیف نقش ایران در منطقه عبارت به واین کشور و سخت اقتصادی علیه 

ای بحث اصلی ترامس این است که توافعق هسعته  ( 1508)برزگر: شورای روابط خارجی اروپا، 

از  ای ایران افعزوده اسعت.  گونه تغییری در رفتار منطقهای ایران بدون انجام هیچبر قدرت منطقه

ین توافعق ممکعن و بعه ضعرر منعافع نمریکعا و       ای بعدتر نمریکا، توافق هستهجمهور رئیس نگاه

ای بهتعر اسعت توافعق    به منظور حفظ توازن قوای منطقعه  رو،زاینای نن بوده و امتحدان منطقه

ای ایران را شعامل شعود.   تری از مهار نقش منطقهدیگری با ایران صورت گیرد که ابعاد گسترده

های موشکی ایران و ت بر فعالیتبر این مبنا، ترامس شروط جدیدی ازجمله ضرورت محدودی

ای ازجمله در ععراق، سعوریه و یمعن را بعرای نغعاز معذاکرات       توقف دخالت در مسائل منطقه

(. اگر با دقت به 1507اکتبر  0۳جدید با ایران مطرح کرده است )گرن و فلیس، واشنگتن پست، 

نسعه هعم حمایعت    ویعژه فرا وسیله بعضی از کشعورهای اروپعایی بعه   شروط جدید نمریکا که به

سادگی قابل درک است که هدف اصلی سیاسعت جدیعد ترامعس    نگاه کنیم این نکته به ،شودمی

هعا و  ای اسعت کعه بعا نقعش پشعت پعرده سععودی       تضعیف عنصر ایران در توازن قوای منطقه

 شود.ها پیگیری میاسرائیلی

بعه  اقتصادی ایران، باتوجهخطرافتادن امنیت این مفهوم بازدارندگی تهدید، حتی در حوزه به

حعداکثر  "یا به اصطالح اعمال  های سخت اقتصادیهای جدید ترامس در اعمال تحریمسیاست

شعود. در  فروش نفت ایران، نیز حائز اهمیعت معی   "به صفر رساندن"ویژه با تمرکز بر به "فشار

عالم کعرد  صراحت اخود به سوئیس به 1508همین راستا، حسن روحانی در سفر سوم جوالی 

)کلترویز: رویتعرز،   توانندکه اگر ایران نتواند نفت خود را صادر کند، دیگران در منطقه هم نمی

ای رهبعری انقعالب اسعالمی معورد     توسط نیت اهلل خامنه (. این دیدگاه متعاقبا1508ًجوالی  ۳

توسل (. چنین واکنشی نشان از اهمیت و ضرورت 1508جوالی  10یید قرار گرفت )رویترز: أت
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شعده  در منطقه در راهبرد سنتی سیاست خارجی ایران در کنترل حسعاب  "بازدارندگی"اهرم به 

( و نثار منفی نن بر امنیعت  0۳۱7شهریور 8تنگه هرمز در شرایط وجود تهدید )سرلشگر باقری: 

 المللی است.انرژی بین

 

 ای. عنصر روسيه در توازن قوای منطقه3
است خارجی ایران در منطقه، تعریف پویا از نقعش روسعیه در   عنصر جدید دیگر در راهبرد سی

تواند به نقطه امتیاز ایران هم ای است که با یک مدیریت صحیح و متعادل میتوازن قوای منطقه

ای و هم بازدارنعدگی تهدیعد از منطقعه تبعدیل شعود. نقعش       در توسعه و ادغام اقتصادی منطقه

فعال در بحران سوریه و اکنعون لیبعی و احتمعاالً در     ویژه حضورروسیه در منطقه غرب نسیا به

 :Suchkovای اسعت. ) در توازن قوای در حال ظهور منطقعه واقعیت جدید نینده در یمن یک 

هعای  هعا فعالیعت  امنیتی روسیه در بحران سوریه سبب شده که روس -( موفقیت سیاسی2018

 Valdai Clubش دهنعد. ) هعای بحعران خیعز منطقعه افعزای     سیاسی خود را در تمعامی میعدان  

Conference, 2018 الملعل  نظام بین( از یک نگاه کالن روسیه یک بازیگر تأثیرگذار جدی در

بعه  توانعد  که با اتکا به بزرگی خعود معی  های فزاینده نمریکا است در برابر زیاده خواهیویژه به

وجود فشارهای اقتصادی و تهدیدات خعارجی، هماننعد تعالش بعرای توسععه      در شرایط ایران 

ها و همچنین مقابله با تهدیدات نظامی مستقیم علیعه  روابط اقتصادی دوجانبه و دورزدن تحریم

ایفعای نقعش   به اعتماد کامل تاریخی، منفی های وجود ذهنیتدلیل بهگاه البته کمک کند. ایران، 

گیعری و روشعنفکری   منافع ایران وجعود نعدارد و حعوزه تصعمیم     مثبت روسیه در جهت تأمین

خود یا یعک کشعور ثالعث، معثالً در     نفع به منافع ایران راهمواره نگران هستند که روسیه کشور 

های ای مثل عربستان یا اسرائیل در قالب توافقمعادالت با نمریکا در سوریه یا یک رقیب منطقه

یران قربانی کند. البته این نوع نگاه به نقش روسعیه از لحعاظ   ای و فشار سیاسی به اصلح منطقه

 "دولعت "یعک   عنعوان بهها به ایران المللی چندان دقیق نیست. روسمتدلوژی و فهم روابط بین

(stateقوی ملی احترام می )  گذارند و حس تهدید استراتژیک از قدرتمندشدن ایران در منطقعه

ال به مسائل سیاست و قدرت در خاورمیانه اسعت و رشعد   ندارند. ازنظر مسکو ایران نقطه اتص

نفعع  به ایامنیتی و اقتصادی با ایران در قالب یک اتصال منطقه -سیاسی جانبههمههای همکاری
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(. یعک  0۳۱7دی  1۱منافع و امنیت روسیه در مرزهای جنوبی ایعن کشعور اسعت )جاگاریعان:     

 زمانهمران سوریه است که معادله قوا را امنیتی دو کشور در بح -نمونه موفق همکاری سیاسی

امنیتعی بعه    -های جعاری سیاسعی  دو کشور تغییر داده است. انتظار این است که همکارینفع به

 1۱های اقتصادی، انرژی و توریسم تعمیم یابعد )سعنایی:   تر در حوزهیک قالب گسترده و جامع

 (. 0۳۱7دی 

روسیه  درخصوص، دکه به نمریکا دارراهبردی  عمومی نن حس تهدیدصورت بهایران هم 

هماننعد  حملعه نظعامی کنعد یعا     کشورمان وقت نگران نیست که روسیه به هیچایران . مثالً دندار

روسعیه نگرانعی جعدی از فعروختن تسعلیحات      باشعد.   "رژیم تغییر"به اصطالح در پی نمریکا 

دنبعال  البته طرح این نکته که روسیه بعه ای به ایران ندارد. پیشرفته نظامی یا انتقال فناوری هسته

دانعد کعه   خعوبی معی  المللی است. روسعیه بعه  منافع خود است امری کامالً طبیعی در صحنه بین

ای خواهد بود و بر ایعن  هرگونه طلب کردن منافع حداکثری از ایران به ضرر توازن قوای منطقه

أثیرگذار در صعحنه میعدانی سعوریه و    ای تیک قدرت منطقه عنوانبهمبنا نقش و منافع ایران را 

سعازی روسعیه در   . نقشLavrov: 2017)کند )پذیرد و از مشروعیت نن حمایت میمنطقه می

نن مالقعات سعران   دنبعال  به و تعیین مناطق کاهش تنش در سوریه و "روند نستانه"گیری شکل

در یعک قالعب    سه کشور در سه دور مذاکرات سوچی، ننکارا و تهران بر اهمیعت نقعش ایعران   

 المللی افزوده است.  قانونی و مشروع بین

اسرائیل در شعرایط کنعونی تعوازن قعوای      -روسیه -مثال دیگر فهم دقیق مثلث روابط ایران

 -های سیاسیایران و اسرائیل دو قدرت اصلی تأثیرگذار بر جریانروسیه ای است. ازنظر منطقه

روابعط بعا هعر دو    زمعان  هعم که نقطه تأمین منافع روسیه در حفظ نوعی به امنیتی منطقه هستند،

زمعان  هعم طعور  بعه منطقعه  اصلی با تمامی کنشگران کند تا تالش میاصوالً روسیه  کشور است.

کنند و تالش می تنش بیشتر در منطقه نیستنددنبال به هاروساکنون روابط متعادلی داشته باشد. 

گرا تبدیل کننعد کعه منعافع    دهی یک نظم چندجانبهر شکلیک فرصت دبحران سوریه را به که 

امنیتی و حتی اقتصادی این کشور را در منطقه غرب نسیا را به بهترین نحعوی تعأمین    -سیاسی

از یک منازعه و درگیری ناخواسته بعین ایعران و اسعرائیل احسعاس     کند. بر این مبنا، روسیه می

ای حساسعیت موضعوع   چنعین منازععه   ون( چع Kozhanov, August 6, 2018) .کندخطر می
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منجر به مداخلعه نظعامی نمریکعا    تواند به اجبار دهد و میاسرائیل را در نگاه ترامس افزایش می

تواند معادله قعوای کنعونی در   شود که متعاقباً میسوریه ولو محدود در مرحله نهایی میدان نبرد 

بعر  دهعد.  بر باد در کل منطقه  یه راسساله روزحمات چندینمنطقه را به ضرر مسکو بهم زند و 

ولعو بعر مبنعای    ایعران و اسعرائیل   قوا بین تعادل نوع جدیدی از ایجاد خواهان روسیه این مبنا، 

کعه دو طعرف در نتیجعه نگرانعی از تخریعب      اسعت  ( Balance of Threat) "توازن وحشت"

وسعیه در تعوازن   دهند. منفعت اصعلی ر گسترده یا نابودی یکدیگر به وضع موجود رضایت می

کعه  اشعان در ایعن اسعت    دو طرف را قانع کند کعه منعافع  زمان همای این است که جدید منطقه

 تبدیل به یک منازعه گرم و نظامی نشود. کنونی بین ننها منازعه سرد 

زنجیره میدانی عراق، سوریه در  . چون ایراناستهم ایران نفع به پویایی نقش روسیهاین 

بیند کعه معادلعه قعوای کنعونی را بعا      ضرورتی نمیو لبنان دست برتر راهبردی دارد و اکنون 

نمریکعای   ای دیگر به ضرر خود به هم بزند. چنین تحولی احتماالًبازکردن یک منازعه منطقه

نظعامی   -امنیتعی  ای را باردیگر درگیر مسعائل های منطقهمنفعل و سرخورده از ورود به جنب

کند و ضمن اینکه موجب خوشحالی بنیامین نتانیاهو در پیگیری سیاسعت تضععیف   منطقه می

کعار  های محافظعه ای به ائتالف ضد ایرانی رژیمشود، حیات تازه( ایرانی میstate) "دولت"

بخشد. بنابراین پویایی نقش روسیه در این بحعث نیسعت کعه    ها میعربی به رهبری سعودی

ای خعود کنعد کعه در    واند ایران را مجبور به عقعب نشعینی از بعضعی از مواضعع منطقعه     تمی

بلکه هدف اصلی روسیه این است که ایران را قعانع کنعد    ؛مأموریت و توان این کشور نیست

و تثبیعت   ژئوپلیتیعک های رقابعت  اش در شرایط کنونی حفظ وضع موجود در میدانکه منافع

شبرد راه حل سیاسی و یک دیپلماسی چندجانبعه و پیشعرو در   توازن قوای جدید از طریق پی

 شرایط پسا منازعه در منطقه است.

 

 ای ايران ب. رويکردهای سياست منطقه
سیاست خارجی در جهت تقویت جایگاه ایعران  اصلی دو راهبرد  از زمان بروز انقالب اسالمی،

 :ای تکامل یافتنددر توازن منطقه



 79 مستانز 28 فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره   492

 ای  . قدرت منطقه4

ایعران بیشعتر بعا تعم     ازنظعر   ای(، حفظ تعوازن منطقعه  0۱88-0۱85جنب ایران و عراق ) بعد از

زدایی با کشورهای منطقعه و جهعان   سازندگی و توسعه از طریق تقویت رویکرد تعاملی و تنش

های جدیعد بعرای   شد. مبنای این نگاه جدید، نیاز ایران به تکنولوژی و ورود سرمایهتعریف می

خصعوص  بعه  تبع افزایش توان ملعی و بهکشور و رشد اقتصادی روند توسعه به جریان انداختن 

انرژی بعود. در همعین چعارچوب، سعند     در حوزه  پیشرفتهها و تکنولوژی گذاریجذب سرمایه

شعده اسعت    بینیپیشصراحت به انداز بیست ساله توسعه ایران تصویب شد. در این سندچشم

دترین کشور منطقعه ازحیعث تعوان نظعامی، اقتصعادی و      به قدرتمن 1510باید در سال که ایران 

رغعم  بهساله(. بعضی از دیدگاهها معتقدند که  15انداز )چشمعلمی و فناوری تبدیل شده باشد 

منفی از درون منطقه روبرو  های نسبتاًبا واکنش توسعه ایران اندازچشم ای،گذاری توسعههدف

طلبانعه اقتصعادی و نظعامی و بعا     هعای جعاه  با اجرای طرحایران سعی دارد این بحث که شد و 

)نشعنا:   تغییر دهعد در منطقه خود نفع به توازن قوا راخود  ژئوپلیتیکگیری از موقعیت برتر بهره

 نیع ا در منطقه یکشورها ریسا"افزاید: در چنین وضعیتی (. این دیدگاه در ادامه می11۳، 0۳۱0

 از سعپس  کعرده  کعم  ننها با را خود فاصله یراحتهب میبتوان ما تا مانندنمی منتظر و منفعل فاصله

 شعدن  لیتبد یبرا را یمشابه هدف زین یامنطقه یرقبا همه که است یهیبد. میریبگ سبقت ننها

 جلعوتر  معا  از هعم هعا  شاخص یبرخ در یحت دیشا و کنندمی دنبال منطقه در نخست قدرت به

 (.115، 0۳۱0)نشنا:  ".است ریگنفس و دشوار رقابت، نیا نفس نیبنابرا باشند؛

ویژه عربستان سعودی و اسرائیل یا حتعی ترکیعه ایعن    ایران بهای منطقهرقبای مشکل اصلی 

 -تقویت قدرت ملی خود، چه در قالب اقتصادی یعا سیاسعی   عنوانبهاین کشور که ننچه است 

ای در توازن قوای منطقهمنافع ملی و سایز قدرت خود ضرر به زمان همگیرد، امنیتی در نظر می

حعوزه  شعورهای عربعی   ک، شعود ای معی گیرند. مثالً وقتی صحبت از همکاری منطقهدر نظر می

گیرنعد،  در نظعر معی  ای برای منافع خود در توازن قوای منطقعه باخت نوعی نن را خلیج فارس 

الزم  حتمعاً کعردن قعدرت نن   برای متعادل روزاینکنند ایران وزن بیشتری دارد و اچون فکر می

بعه همعین   ای حضعور داشعته باشعد.    است یک بازیگر قدرتمند خارجی )نمریکا( در نظم منطقه

انعداز و مفهعوم   در بحعث چشعم  هم اشاره شد معتقدند که تر پیشها که دلیل، بعضی از دیدگاه
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 "خواهانهگسترش"به اصطالح به نقش امنیتی  -سیاسیشدن، نوعی بدبینی منطقه "قدرت اول"

 .)110-115،  0۳۱0شته است )نشنا: دیگران وجود داتضعیف قدرت ن به بهای ایرا

 

 . منطقه قوی2

ای و موشکی های هستهزدن توازن قوا که در قالب فعالیتهای استراتژیک ناشی از بهممحدودیت

ای ای شد که درنهایعت بعا توافعق هسعته    ای و فرامنطقهایران منجر به واکنش سایر بازیگران منطقه

. تعداوم و تقویعت حضعور    ای حل شدگونهبه 1500در جوالی های بزرگ با قدرت)برجام( ایران 

که برگرفته از حس تهدید سنتی ایران از منطقه و مربوط بعه  های موشکی ایران ای و فعالیتمنطقه

منظعور جعذب   ای بعه هعای منطقعه  حفظ قدرت بازدارندگی نن است، معانع از افعزایش همکعاری   

ویژه غربعی، در ایعران شعد کعه هعدف اصعلی       های خارجی، بهگذاری و تکنولوژی شرکتسرمایه

هعای اقتصعادی و   با هعدف رفعع تحعریم    ایدولت تکنوکرات روحانی در دستیابی به توافق هسته

دولعت  ویژه نمریکا بود. بعر ایعن مبنعا،    های بزرگ بههمچنین حل یک معضل استراتژیک با قدرت

ایعن  پرداخعت.  در منطقعه  معرفی استراتژی جدید سیاست خعارجی  گرای حسن روحانی به عمل

ویژه با عربسعتان  به هاهمکاریای و گسترش های منطقهسیاست که بر مبنای کاهش تنش با قدرت

راهبعرد  ای ایعران ترسعیم کنعد.    از سیاست منطقعه  ترتا تصویری متعادلشته سعی دا ،بودهسعودی 

ای در شعرایط  یعک از بعازیگران منطقعه   هعیچ کند کعه  ای تعریف میگونهای را بهجدید نظم منطقه

و اساساً منطقه به هعیچ بعازیگری چنعین     (111، 0۳۱0)نشنا:  دنشدن را ندارحاضر قابلیت هژمون

تنهایی قادر به پایان بازی یا تحمیل نظم امنیتعی مطلعوب   دهد و هیچ بازیگری نیز بهامکانی را نمی

 .  (1508مارس  15)ظریف، خبرگزاری نیو عرب،  خود به منطقه نیست

ای بعرای حفعظ تعوازن قعوای منطقعه     دولعت حسعن روحعانی    بر این مبنا استراتژی اعالمی 

قدرتمنعدترین در  »جعای  بعه « ترای قویهای کارنمدتر در منطقهدولت»گونه تعریف گردید: این

حلعی بعرای مشعکالت منطقعه     تنهعا راه بودن نه "قدرت برتر"از این دیدگاه، «. ای ضعیفمنطقه

فهعم  . (111: 0۳۱0)نشعنا،   شودای از مشکل در منطقه تصور میبلکه خود بخش عمده ؛نیست

هعا  دولعت  قدرتمندشدن"گذاری رویکرد جدید سیاست خارجی این است که یاستنظری و س

 شعان یهاملعت  با ارتباط در و کشورشان داخل در ننها یکارنمد زانیم با میمستق رابطه در امروز
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 یور بهعره  حداکثر یمعنابه) یکارنمد در یقبول قابل کارنامه بتواند یدولت اگر. شودمی دهیسنج

 د،یع نما کسعب ( مردم نزد تیمقبول و تیمشروع زانیم نیشتریب و فساد زانیم نیکمتر با منابع از

 در دولعت  کی قدرتمندشدن. دینما فیتعرای منطقه سرنمد قدرت یبرا یمدل توانست خواهد

 منطقعه  نن کعل سعازی  باثبعات  زیع ن و یداخلع  یفضا یقدرتمندساز به میمستقطور به منطقه هر

 یداخلع  تیمشعروع  یدارا و کارنمد دولت کی که است باثبات منطقه کی در تنها. دارد یبستگ

 جلعب  را گعران ید احتعرام  توانعد معی  و ابعد یمی را خود یمرزها از رونیب در یالگوساز امکان

 (.11۳،  0۳۱0)نشنا:  "دینما

بعه دالیلعی همچعون     انعه یخاورم منطقعه  کیاسعتراتژ  ارزشاین دیعدگاه معتقعد اسعت کعه     

 یناکارنمعد  منطقعه،  معضعالت  یتصعاعد  شیافعزا  نعده، ین قعرن مین در نفت شدنکیراستراتژیغ

 زیع ن وهعا  رسعاخت یز رفعتن انیع م از وای منطقعه  گرانیباز و بزرگهای قدرت استیس مخرب

از ایعن  زمعان  هم. استکاهش منطقه روبه از یعیوسهای بخش در یمیاقلناپذیر جبران راتییتغ

 بعا  تعامل چون. است نهیپرهز اریبس انهیخاورم در ماندن اول قدرت و شدن اول قدرت دیدگاه،

و از ایعن   شده لیتبد یداریپا یروندها به منطقه درها رساختیز بیتخر و صفر جمع حاصل

سعنگینی دارد.   نعه یهز یکشعور  هعر  یبعرا ای منطقه نیچن در ماندنقدرت و شدنقدرتلحاظ 

بعا  ای منطقعه  یرقبعا  ریسا زین و بزرگهای قدرت یحداکثر مخالفت یکویژه از دو جهت، یبه

 بعر  کعه  منطقعه  یبازسعاز هعای  نهیهزدیگری،  ویک کشور نفع به خوردن توازن قواهرگونه بهم

گعذاری، ایعن   از لحعاظ تعأثیرات سیاسعت    .(111، 0۳۱0)نشنا:  است طلبتوسعه قدرت دوش

و تکیه بر رویکرد توسعه  "ایهای منطقههمکاری"طور ضمنی خواهان تقویت اصل رویکرد به

در سیاسعت خعارجی    ژئوپلیتیعک و تکیعه بعر رویکعرد     "بازدارنعدگی "و اقتصاد در برابر اصل 

 منظور تقویت قدرت ملی ایران است.به

عملیاتی شدن چنین راهبعردی تردیعد دارنعد. بحعث      در خصوصمخالفان چنین دیدگاهی 

طور ضمنی برای تعامل بعا عربسعتان   به "منطقه قوی"نخست این مخالفان این است که راهبرد 

ای و ایعدئولوژیک ایعران در تعوازن قعوای منطقعه      ژئوپلیتیعک رقیب ترین مهم عنوانبهسعودی 

شعود و اینکعه   بسعتان نمعی  طراحی شده است. این در حالی اسعت کعه منطقعه محعدود بعه عر     

(. بحث 0۳۱7دی  01ها در هر شرایطی خواهان نزدیکی روابط با ایران نیستند )زارعی: سعودی
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جانبه مربعوط بعه   وجود تضادهای همهدلیل به کردن راهبرد منطقه قوی اساساًدوم اینکه عملیاتی

ین نگاههعا و  ارزشی، ارتباطاتی، ماهیت ساخت قدرت و سیاست و همچن -همبستگی هنجاری

امنیتعی بعین ایعران و     -تعأمین منعافع اقتصعادی و سیاسعی     در خصعوص های متفعاوت  برداشت

پذیر نیست و از این لحاظ یک راهبعرد  ویژه عربستان سعودی، امکانکشورهای عربی منطقه، به

(. از ایعن لحعاظ،   0۳۱7دی  01ناکارنمد برای تأمین امنیت و منعافع ملعی ایعران اسعت )متقعی:      

ویعژه کشعورهای حعوزه خلعیج فعارس بعه       امنیتی کشورهای عربی منطقه به -ی سیاسیوابستگ

دهعد. حاصعل کعالم اینکعه از دیعدگاه      نمریکا و غرب، ننها را در تضاد دائمی با ایران قرار معی 

ای سعازگار  گرایانه بوده و با مدل توازن قوای منطقهبیشتر نرمان "منطقه قوی"مخالفان، راهبرد 

طور سنتی همچنان خواهان مهار قعدرت  یعنی نمریکا به ،بازیگر خارجیترین مهم نیست. چون

هعای اقتصعادی بعا کمعک و     ای ایران از طریق فشارهای سیاسی و اعمال تحعریم و نقش منطقه

 حمایت همین کشورهای منطقه است که ایران امیدوار به همکاری با ننهاست.  

بعد  رانیا یاسالم یجمهور یمدل رفتاره همچنین معتقدند ک "منطقه قوی"منتقدان راهبرد 

 کیع تیژئوپلهمعین ویژگعی، ایعران    دلیل بهو بوده  یاز جنب معطوف به گسترش حوزه اثربخش

اصل بازدارندگی و افزایش امنیت نسبی خعود  سمت به هم دارد که این کشور را به اجبار دیتهد

دهعد. از ایعن   ثباتی و نشوب سیاسی در منطقه سعوق معی  بی های ناشی ازخألاز طریق پرکردن 

 را کعار  نیع ا ییروهعا ین مطمئناً کردینم پر را عراق در گرفتهشکل قدرت خأل رانیاگر ادیدگاه، 

 یبرا و یامنطقه تیامن یبرا عراق جامعه یبرا یادیز اریبس یتیامن مخاطرات که دادندیم انجام

. همچنین از این دیدگاه، اکنون با وجعود قعوه بازدارنعدگی    داشت یاسالم یجمهور یمل تیامن

جعاری بعرای خعود و ایعران      داتیع مقابلعه بعا تهد   یالزم برا تیقابلای ایران از متحدین منطقه

 (.0۳۱7دی  01برخوردارند )متقی: 

 

 . قوی از درون3
ای شعد،  کارشکنی نمریکا در اجرای کامل اصول برجام که با خروج ترامس از ایعن توافعق هسعته   

تعوان از نن  های پیدایش یک راهبرد جدید در سیاست خارجی ایران را فراهم کرده کعه معی  زمینه

گیری چنین راهبردی خود نتیجعه تمایعل   یاد کرد. شکل "یک ایران قوی از درون"راهبرد  عنوانبه
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ای و حفظ جایگعاه خعود در تعوازن قعوای منطقعه      ژئوپلیتیکن برای سازگاری با محیط جدید ایرا

سععی داشعت تعا بعین دو جنبعه سیاسعت خعارجی ایعران، یعنعی ضعرورت           نوعی به برجاماست. 

المللعی از  های بعین گذاریالمللی و جذب سرمایهای برای اتصال به جامعه بینهای منطقههمکاری

در منطقه از یک سو و بازدارندگی تهدیدات امنیعت ملعی از درون منطقعه از     طریق برقراری ثبات

و یا  غربیویژه )به حل خارجیوسل به راهاکنون مشخص شده که تسوی دیگر، تعادل ایجاد کند. 

مصعالحه احتمعالی در روابعط    هعای  پیچیعدگی همچنعین  بعه تجربعه برجعام و    ( باتوجهحتی شرقی

هعای  ویژه مقابله با تحعریم ایران به ژئوپلیتیکبه بر تنگنای جدید های بزرگ چندان برای غلقدرت

زمعان، تمایعل مکعرر ایعران بعه تقویعت       المللی با رهبری نمریکا کارساز نیست. همشده بینتحمیل

هعا بعا برجعام و    ها و اسرائیلیهای مکرر و ضدیت سعودیای با سنب اندازیهای منطقههمکاری

ای ایران خواهان نقش پررنعب  شود. رقبای منطقهایران به چالش کشیده میای نقش فزاینده منطقه

ای بعرای مهعار نقعش    نمریکا و در صورت لزوم ورود نظامی نمریکا بعه صعحنه مععادالت منطقعه    

جویانعه و  ای ایران هستند. اروپا، روسیه و چین هم در این وضعیت با حفظ مواضع مصالحهمنطقه

 راستی خواهان پرهیز از یک منازعه دیگر در منطقه هستند.هبهه نمریکا، بجنفع به البته توازن مثبت

سوق داده اسعت کعه از    "نگاه به درون"استراتژی سمت به خروج ترامس از برجام ایران را

پدیعدار شعده اسعت. ایعن     ایران های نن در سیاست خارجی زمینهنوعی به یک دهه گذشته هم

ای و جهعانی را بعیش از هرچیعز در    یران در عرصه منطقعه استراتژی مبنای تقویت قدرت ملی ا

گعرفتن و  خروج اقتصاد ایران از جنبعه روزمرگعی و جنبعه اسعتراتژیک     "خود اتکایی اقتصادی"

داند. در حوزه اقتصادی، تمرکز ایعن اسعتراتژی بعر    خود می "ژئوپلیتیکبرداری از برتری بهره"

تر خاورمیانه و تکیه بر اتصعال  در منطقه بزرگتعامل دوجانبه یا چندجانبه در محیط همسایگی 

مالک رشد و توسعه اقتصادی قرار دارد.  عنوانبهای و افزایش تبادالت اقتصادهای محلی منطقه

ایران برای تقویت رویکردهای تععاملی و   ژئوپلیتیکبرداری از برتری در حوزه سیاسی هم بهره

های جاری و ایجعاد ثبعات و امنیعت در    نگرا در جهت حل بحراهای جمعی و چندجانبهتالش

بر همین مبنا بوده که محمعد جعواد ظریعف    (. 0۳۱1نذر  7)برزگر: شود منطقه حائز اهمیت می

و  "مسعائل اقتصعادی  "وزیر امور خارجه دو ابراولویت سیاسعت خعارجی ایعران را تمرکعز بعر      

( 0۳۱1رداد مع  0۱)ظریعف:  کنعد.  و منطقعه تعریعف معی    "حوزه همسعایگی "تقویت روابط در 
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کند تا ظرفیت مسعتقل اقتصعادی   با تکیه بر منابع قدرت ملی تالش می "نگاه به درون"سیاست 

 امنیتی ایران را برای یک سیاست خارجی فعال و تعاملی فراهم کند. -و سیاسی

راهبرد سیاست خارجی ایران در چارچوب یعک منطقعه   تشریح در نخرین تحول مربوط به 

نو بعا  در دهلی "رایسینادیالوگ "زیر امور خارجه ایران در کنفرانس قوی، محمدجواد ظریف و

در  "بازدارنعدگی تهدیعد  "و  "ایهمکعاری منطقعه  "دو اصعل  زمان هماهمیت نگاهی ترکیبی به 

توجعه   هعای ملعی بعرای ثبعات بیشعتر     تجمیع همکاریعبارتی و بهایجاد یک منطقه قوی روند 

گیعری یعک راهبعرد سعوم در     ای از ضعرورت شعکل  این امعر خعود نشعانه   بیشتری کرده است. 

ای را استراتژی سیاست خارجی ایران است که قابلیت سازگاری با محیط در حال تحول منطقعه 

های اسعتراتژیک ناشعی از ایفعای    قادر به برقراری نوعی تعادل بین محدودیتزمان همداشته و 

ای و ابع موجود ایران برای ایفای یک نقش فعال منطقعه ناپذیر نقش سایر بازیگران و مناجتناب

هعای  یژگع یو یدارا یمنطقه قو کی ظریف،از دیدگاه باشد.  ژئوپلیتیکتداوم یک بازی بزرگ 

منبعع   عنعوان بعه دوم، اتکا به تعوده معردم    ؛یدرون ینیو سرزم یاسیثبات س نخست،"است:  ریز

چهعارم،   ؛یامنطقعه  یبا شعهروند  یمل هایتیهو یهماهنگ سوم، ؛و سعادت تیامن ت،یمشروع

هعا و  نهادهعا، سعازمان   قیع منطقعه از طر  یکشعورها  یصلح در منطقه با مشارکت تمعام  نیتضم

منطقعه تعا بعا     یکشعورها  نیبا و ب شتریپنجم، اعتماد، تجارت و تعامل ب ؛ایمنطقه ژهیو باتیترت

جنب به  لیا مردم و تبدو تعامالت مردم ب یششم، روابط اقتصاد ؛یو خارج یرونیهای بقدرت

ای منطقه تیرا معادل با امن یمل تیای که امنمنطقه یهفتم، فرهنگ ؛اعتباریو ب نهیای پرهزنهیگز

 (.0۳۱7دی  0۱)ظریف:  "ای باثبات.منطقه طیمح کیقرار دهد و هشتم، 

 اهعداف  و اصعول  به منطقه کشورهای جمعی و متقابل التزام بر همچنین ایران خارجه وزیر

 تقویعت  طریعق  از منطقعه  کشعورهای  ثبعات  و ارضعی  تمامیعت  حفظ نخست،": کرد تأکید زیر

 ؛منطقعه  سرتاسر در خوب حکمرانی ترویج دوم، ؛خارجی تهاجم از اجتناب و داخلی حکمرانی

 اشعاعه  منع چهارم، ؛ایمنطقه بازیگران تمامی سوی از راهبردی داریخویشتن کارگیریبه سوم،

 پرهزینه متعارف تسلیحاتهای رقابت از پرهیز و جمعی کشتار تسلیحات وای هسته تسلیحات

هعای  قعدرت  سعوی  از اسعتیالجویی  فتنپعذیر ن وای منطقعه  موازنه ترویج پنجم، ؛سازثباتبی و

 التعزام  هفتم، ؛اقتصادیای منطقه حکمرانی وها صالحیت تقویت ششم، ؛ایفرامنطقه وای منطقه
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 شعمال  بین ترانزیتی مسیرهای از کارنمد برداری بهره و ارتباطات هشتم، و ؛گرایی چندجانبه به

 (.0۳۱7دی  0۱)ظریف:  "غرب و شرق بین نیز و جنوب و

 

 كارگيری راهبرد جديد سياست خارجيههای بج. قابليت
ای تأکیعد داشعته و سععی    بیشتر بر اتصال ثبات ایران به ثبات منطقعه  "ایران قوی از درون"راهبرد 

گیعری  شکل. کشور بیافزایدالمللی ای و بینوزن و موقعیت منطقه یک رویکرد تعاملی بر دارد تا با

چنین سیاستی بیش از هر چیز نتیجه تالش ایران برای سازگاری استراتژی سیاست خارجی خعود  

 ای است.  و تثبیت جایگاه خود در توازن قوای در حال ظهور منطقه ژئوپلیتیکبا محیط جدید 

 

 توسط ايران و منطقهزمان هم. پذيرش 4
یعنعی   ؛مقبول ایران و منطقه باشعد زمان همطوربه تواندراهبرد جدید میزلحاظ متدولوژی، این ا

در خعارج از  الزامعاً  در درون و نعه  در شرایط عادی، معیار افزایش قعدرت ملعی خعود را    ایران 

در تنهعا  هدفمنعد و   محعدود و ایعران در منطقعه    حضوربر این مبنا، بیند. ی ملی خود میمرزها

گرایی یا تروریسم، و شکل افراطبه تهدیدات فوری امنیتی، چه بهواکنش شرایط بروز ناامنی در 

جلعوگیری  پذیر پیرامونی، برای های رقیب در محیط نسیبهای امنیتی دولتشکل اخاللچه به

غربعی و  هعای  دیعدگاه  گیرد. اغلبصورت میمرزهای ملی درون از سرایت ناامنی از منطقه به 

های مردمعی مقاومعت در منطقعه را بعا هعدف      دهی هستهگران عربی هدف ایران از شکلتحلیل

کننعد. بایعد توجعه داشعت کعه      خود در منطقه ارزیعابی معی   "خواهانهگسترش"پیگیری اهداف 

ی در لبنان، حشدالشعب اهللحزبدار ایران، همانند گیری همه نیروهای مقاومت محلی طرفشکل

ها در یمن برای دفع تهدید فوری خارجی در مرحله اولیعه یعا حفعظ و    در عراق و حتی حوثی

قومی خود در ساختار قدرت کشور مدنظر در مرحله بعدی، با کمک ایران  -بقای گروه سیاسی

ای ایعران در  سازماندهی شدند. این امر خود نشان از ماهیت تدافعی این نیروها و اهداف منطقه

تهدیدات فوری دارد. از این لحاظ، توجیه حضور ایعران در ععراق بعرای مبعارزه بعا      واکنش به 

 داعش با توجیه حضور ایعران در سعوریه در بلندمعدت متفعاوت اسعت. در ایعن راسعتا، ایعران        

سوریه و حضعور دائعم در ایعن    های نظامی در سیس پایگاهأتدنبال به هاعالم کرده کصراحت به
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( یا حتی ایجاد یک  1508ای )ظریف: خبرگزاری اسپوتینب، منطقه خاطر افزایش نفوذکشور به

نیسعت. دلیعل    ،کننعد گران غربی مطرح میگونه که بعضی از تحلیلجبهه جدید علیه اسرائیل نن

اصلی ایران هم نگاهی از حساسیت و تعهد دائمی نمریکا به حفظ امنیت اسرائیل از یک سعو و  

ایران به تداوم یک حضور پرهزینه در منطقه از سوی  مخالفت و حساسیت افکار عمومی داخل

معنعای  بعه  تواند به بهای توسعه و رشد اقتصادی ایران تمام شعود. البتعه ایعن   دیگر است که می

خروج کامل ایران از سوریه نیست. در همین ارتباط و در واکنش به تهدیدات نتانیاهو مبنی بعر  

ایران در سوریه در صورت عدم خروج سریع نیروهای تداوم حمله اسرائیل به مواضع نیروهای 

گویعد کعه   خاک این کشور، سردار محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران می زنظامی ایران ا

هایی که بعرای نمعوزش و   هم تمامی مستشاران نظامی و انقالبی و هم تجهیزات و سالح"ایران 

دم مظلوم سوریه، در این کشور اسالمی توانمندسازی مبارزین مقاومت اسالمی و حمایت از مر

( این بدان معناست که ایران سعی دارد تا 0۳۱7دی  11)جعفری،  "داریم را حفظ خواهیم کرد.

سعازی سیاسعی بعا نخبگعان و     حضور سخت نظامی خود را به حضعور نعرم در حعوزه ائعتالف    

هعد. تجربعه معدل    های فراگیر ملی همانند سوریه و عراق تغییر دهای سیاسی در حکومتگروه

های دیگر منطقه مثل افغانستان یا عراق، دهد که در بحرانعملکرد و رفتاری ایران هم نشان می

های دائم نظامی در این کشورها نبوده است. چون به وجود سیس پایگاهأتدنبال به گاهایران هیچ

نیازی  ،د حفظ کنددار خوتواند نفوذ خود از طریق نیروهای محلی طرفننها در شرایطی که می

نداشته است. ضمن اینکه این نیروها هم به وجود و حمایت ایران برای حفظ جایگعاه سیاسعی   

کعردن رفرانعدوم   قش ایران در ملغیای نیاز دارند. نو روابط منطقه نخود در حکومت کشورشا

شعرایط   درامنیتی محلعی   -استقالل کردستان عراق نشان از دسترسی ایران به منابع نفوذ سیاسی

 دارد.بحران 

 

 در ايران "دولت"های . هماهنگي با واقعيت2
اقتصعادی در  -و سعاختار سیاسعی   "دولت"های جاری با واقعیت "ایران قوی از درون"راهبرد 

های تئوریک پذیرش در سطوح قدرت داخلعی  زمینهاین راهبرد هماهنب است. هم بیشتر  ایران

اکنون یک بحث جعدی در درون کشعور در جریعان    را دارد.  مردم روشنفکری و عموم هزو حو
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ها و منابع اقتصادی موجود کشعور قعادر بعه پشعتیابی معداوم از یعک حضعور        ییاست که توانا

 "ژئوپلیتیعک بازی بزرگ "های مختلف در قالب تر خاورمیانه و میدانگسترده در منظقه گسترده

تواند انرژی و منابع کشعور  که چنین راهبردی میای نیست و اینای و فرامنطقهبا بازیگران منطقه

خیر بیاندازد. بر این مبنا، یک بحث این است کعه بهتعر   أرا به ضرر توسعه و رشد اقتصادی به ت

ای خود را بعد از دفع تهدیدات مستقیم نسعبت  های حضور مستقیم منطقهاست کشورمان هزینه

های دوست در و جلوگیری از سقوط دولتهای تروریستی به امنیت ملی، مثل دفع تهدید گروه

هعا و نیروهعای   تر معثالً بسعیج شعبکه   منطقه، کاهش داده و با راهبردهای غیرمتقارن و کم هزینه

بعه فکعر   سیاسی محلی اهداف سیاست خارجی خود دنبال کند. از این لحاظ، ایران باید بیشعتر  

 از ایعن طریعق و بعا    وامی باشد شدن از درون در ابعاد استراتژیک و مستقل اقتصادی و نظقوی

بپردازد. یک  در حوزه همسایگیو ثبات یط امن حایجاد مخود به  ژئوپلیتیکگیری از امتیاز بهره

ای و امنیتی کشعور را در مععادالت منطقعه    -ایران قوی از درون ارزش استراتژیک نقش سیاسی

اروپا و حتی نمریکا را در  های جهانی ازجمله روسیه، چین،دهد و قدرتالمللی افزایش میبین

هعای بعزرگ در   ای و تقابعل قعدرت  کشاند. با رشد منازعات منطقهسوی ایران میمرحله بعد به

خوداتکعایی و نگعاه   سعمت  به المللی حاضر همشدن، گرایش عمومی روابط بینعصر فراجهانی

ای اسعت.  طقعه هعای ادغعام من  به درون با هدف ایجاد منافع و رشد داخلی و تمرکز بعر پویعایی  

کشورمان هم از این وضعیت مستثنی نیست. اکنون موفقیت کشورها در این امر نیازمند تجمیعع  

ویعژه در منطقعه خاورمیانعه اسعت تعا هعر       های قوی و با ثبات بعه های ملی بین دولتهمکاری

 یت و توسعه و ارتباطات ایفا کند.کشوری سهم خود را از امن

 

 ای  و منافع فرامنطقه ای. اتصال بين منافع منطقه3

ای و منعافع بعازیگران   منطقهتقاضاها و منافع بازیگران پلی بین تواند نهایت راهبرد جدید میدر 

از درون که قادر بعه تعأمین امنیعت و    . مثالً روسیه از یک ایران مستقل و قوی ای باشدفرامنطقه

گرایعی در  تقویعت چندجانبعه  گرایی در مرزهای جنوبی ایعن کشعور و همچنعین    مبارزه با افراط

نزاد کند. چین چون خواهان ثبعات در منطقعه بعرای جریعان     حمایت می ،منطقه خاورمیانه باشد

کنعد.  رشد اقتصادی خود اسعت از یعک ایعران قعوی در درون حمایعت معی      تداوم انرژی برای 
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طقعه  و مهعاجرین از من ناشعی از سعیل پناهنعدگان     ژئوپلیتیعک اضعطرار  دلیل بهاروپا کشورهای 

بعا  در شعرق مدیترانعه   از یک منطقه بعا ثبعات    ،مرزهای خوددرون به خاورمیانه و شمال نفریقا 

از سرایت تهدیدات امنیتی بعه درون مرزهعای    "پیشگیری"منظور به ،ایرانمشارکت فعال نقش 

تجارت اقتصادی و انرژی و همچنین اعتقاد به ادغعام  دلیل بهترکیه و هند کند. حمایت میخود 

ای برای توسعه و امنیت هم همین نگاه به ایعران را در قالعب تعأمین منعافع خعود دارنعد.       قهمنط

شود که اکنعون ترامعس یعک جنعب اقتصعادی و فشعار       اهمیت این مسئله وقتی بیشتر درک می

ها و افزایش تعرفه کاالها با اکثر این کشورها نغاز کرده اسعت. همعین   سیاسی را با ابزار تحریم

 کند.ناپذیر میگرا را در منطقه و جهان اجتنابقویت یک نظم چندجانبهامر، ضرورت ت

قاعدتاً باید با کشورهایی که در اقتصاد ، جمهوری اسالمی ایران المللیروابط بین در زنجیره

از ایعن  . دتعامل معقولی داشته باش ،هستندتوجهی درخور و سیاست جهانی دارای نقش و نفوذ 

های مختلف از اروپا گرفتعه تعا چعین، روسعیه،     روابط با قدرت تداوم زنجیرهباید لحاظ، ایران 

اساساً راهبرد سیاست خارجی خود را به ضرر طرف سعوم معثالً   هند، ترکیه و... را حفظ کند و 

در قالب نگاه به غرب یا به شرق بر یک مبنای ایدئولوژیک هدایت نکند. از ایعن لحعاظ، معثالً    

تلقعی  اروپعا  روابعط بعا   به ضرر جانبه با چین و روسیه الزاماً نباید مهگرایش به توسعه روابط ه

 )و حتی نمریکا در شرایط وجعود تععامالت برابعر سیاسعی(     با اروپا روابط متناسبحفظ شود. 

، خصعوص د. در ایعن  دهع  فزایشادر نوع نگاه روسیه یا چین ارزش راهبردی ایران را تواند می

فظ روابط ایران با اروپا در مجموعه غرب حائز اهمیت بیشتری ویژه روابط با چین در پرتو حبه

شود، چون چین یک اقتصاد جهانی شده و وابسته به منابع مالی و تجاری با غرب دارد. یک می

های اگعر چعین و روسعیه احسعاس کننعد ایعران غیعر از پیونعد        دیدگاه در ایران معتقد است که 

طبیععی ممکعن اسعت درصعدد     صعورت  بعه نعدارد،   با ننها گزینه دیگعری در اختیعار   جانبههمه

 .(2۳-21، 0۳۱1)رضایی:  برنیندکشورمان کردن منافع و مطالبات خود از کثریاحد

دیگران، اعم از غرب یعا  بر کامل تکیه ائتالف محور و باید رویکرد  در راهبرد جدید، ایران

شتر با هعدف تقویعت   گذاشته و بیکنار گذاری خود های تئوریک و سیاستدر اندیشهرا شرق، 

هعای منطقعه   و با تکیه بر ثقل جغرافیایی و اتصال تاریخی بعا ملعت  قدرت ملی جانبه اعیار همه

ویعژه در حعوزه   پعذیری خعود بعه   ای خود را تنظیم کند و از نسعیب ای و فرامنطقهروابط منطقه
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س طبیععی در  منافع خود هستند و بر این مبنعا مقیعا  دنبال به های جهانیقدرت اقتصادی بکاهد.

سیاسعت  همین اعیار قدرت ملی اسعت. عصعر   چین یا اروپا  ،با روسیهتعیین میزان روابط ایران 

الملل کنونی نگاه روابط بینشکل سنتی نن به پایان رسیده و به المللیدر سطح بین سازیائتالف

 ،اسعاس ایعن   بعر  (0۳۱7)برزگعر: عصعر اندیشعه، نبعان      پذیرد.به این طرف یا نن طرف را نمی

علیعه کشعور   هعای جهعانی   قعدرت ویژه با ائتالف بهدر جستجوی نباید ایران جمهوری اسالمی 

جانبه خود را تقویعت  سهحتی بلکه باید روابط دوجانبه و  ؛ای شوددر سطح منطقهویژه ثالث به

وجعو کنعد.   اش جسعت نموده و امنیت و منافع خود را در سایه وجود ثبات در حوزه همسایگی

تر بعا  جانبه و عمیقخواهان روابط همهای همهای فرامنطقهشود تا قدرتیژگی سبب میچنین و

و سایرین تنها زمانی با ایران بعه روابعط   ها ها، اروپاییها، روسچینیتردید، بی کشورمان باشند.

 منعافع نفعع  بعه  رسند که به این درک از هزینه فایده برسند که تقویت روابط با ایعران متعادل می

 امنیتی ننهاست. -اقتصادی و سیاسی

 

 گيرینتيجه
ای در نتیجه بروز تحعوالت جدیعد ازجملعه بعروز     روند انتقال سیاسی به یک نظم جدید منطقه

ثبعاتی در ععراق،   ای مثل سوریه و تداوم نشوب و بعی های منطقهپدیده تروریسم داعش، بحران

گیعری  مچون ترکیه و عربستان، شکلای هحضور فعال روسیه، بازتعریف نقش بازیگران منطقه

بعن سعلمان در منطقعه و اخیعرًا اععالم خعروج نیروهعای         -نتانیاهو -ائتالف ضد ایرانی ترامس

نمریکایی از سوریه و افغانستان از سوی ترامس، همگعی ضعرورت بعازنگری راهبعرد سیاسعت      

اطعراف خعود را   ناپذیر کرده که قابلیت سازگاری بعا محعیط   خارجی ایران در منطقه را اجتناب

 "ایقدرت منطقعه "یعنی  ،داشته باشد. در این پژوهش دو راهبرد اصلی سیاست خارجی کشور

کارگیری ننها بحث شد. همچنعین بحعث   های مخالف و موافق بهو دیدگاه "منطقه قدرتمند"و 

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    

اصلی راهبرد سیاست دفع تهدیدات فوری امنیتی از سوی دیگر وجود دارد. بر این مبنا، چالش 

خارجی ایران در منطقه در شعرایط حاضعر ایعن اسعت کعه چگونعه بعین دو موضعوع تقویعت          
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نوعی تعادل و سازگاری برقرار کند.  "بازدارندگی تهدید از منطقه"و  "ایهای منطقههمکاری"

قعادر بعه   زمعان  همحل نویسنده طراحی یک راهبرد سوم در سیاست خارجی ایران است که راه

هعای اسعتراتژیک ناشعی از ضعرورت ایفعای نقعش سعایر        راری نوعی تعادل بین محعدویت برق

گرفتن منابع موجعود اقتصعادی   ای برای ایران از یک سو و در نظرای و فرامنطقهبازیگران منطقه

کشور برای ایفای یک حضور مداوم و پرهزینه در قالب یک بازی بزرگ از سوی دیگعر باشعد.   

که حاصل تکامل و سازگاری بین دو رویکرد قبلی سیاست خعارجی   "ناستراتژی نگاه به درو"

های اقتصعادی  فعالیتسازی ایران است، خواهان تقویت اقتصاد استراتژیک کشور از طریق تنوع

برداری از ثقل جغرافیایی ایران برای دفع تهدیعدات فعوری   ای از یک سو و بهرهو اتصال منطقه

ای افزایش یابد. خروج ای و فرامنطقههای منطقهبرای قدرت امنیتی است تا نقش استراتژیک نن

های این راهبرد در سیاست خارجی ایعران داشعته   نمریکا از برجام نقش مهمی در پیدایش زمینه

تعر کعه احسعاس امنیعت بیشعتری از رونعد       است. تردیدی نیست که یک ایران باثبعات و قعوی  

ای خواهعد داشعت. برجعام    های منطقههمکاریای کند تمایل بیشتری به تقویت تحوالت منطقه

تنها در شرایطی شکل گرفت که ایران حس کرد در یک بازی برابعر سیاسعی قعادر بعه تقویعت      

 شعد کامل اجعرا معی   طوربه ای خواهد شد. اگر اصول برجامجایگاه خود در توازن قوای منطقه

گردید. بعا خعروج ترامعس از    ای هم در ایران تقویت میهای منطقهتردید گرایش به همکاریبی

 ای افزایش یافت.اعتمادی استراتژیک از تهدیدات منطقهبی برجام حس

بینعد.  ای معی ایران توسعه و امنیت پایدار خود را در حفظ موقعیت خعود در تعوازن منطقعه   

ای یا بازدارندگی تهدید از منطقه تا حد زیادی بسعتگی بعه   های منطقهگرایش ایران به همکاری

ویژه نینده روابط ایران و نمریکا دارد. ننچه مشخص است ای و بهرکت تحوالت منطقهجهت ح

اینکه اکنون به دالیل مربوط به بازدارنعدگی، ایعران خواهعان تعداوم حضعور فععال در مسعائل        

هعای حضعور   ای اسعت. تجربعه  ای برای حفظ جایگاه متناسب خود در توازن قوای منطقهمنطقه

دهد که ایران حضور فعال در محیط اطعراف خعود را   و افغانستان نشان می ایران در لبنان، عراق

دانعد. در ایعن رونعد، گعرایش     ضرورتی برای حفظ امنیت پایدار و تقویت قدرت ملی خود می

تدریج به حضور نعرم و افعزایش نفعوذ سیاسعی از     هایران از حضور سخت و نظامی در منطقه ب

 یابد.های دوست تغییر میو حفظ نفوذ در دولت ی سیاسی منطقههاگروه طریق اتصال با
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