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مقدمه

لهئمسان یب
ن اتفـاق مهـم یاند. اافتهیت خود را باز یگر اهمیرسد مناطق بار ديبه نظر م
همچـون يمیگرفته است. ابـداع مفـاهيشتریسرعت بان جنگ سردیبعد از پا

-يامنطقـهياز همکـاريفـدرالیيالگـو«ا ین یتر کاتزنشتایپ» جهان مناطق«
يایـدن«ور و یـبـوزان و ويبـاري»هامناطق و قدرت«والت روستو و » يجهان

افزون مناطق در معادالت ت روزیاز اهم،ماندل» يامنطقهيهامتشکل از بلوک
ک یمثابه توان بهيش میخويقیحقيمناطق را در معناد.کنيمحکایت يجهان

و کیستمیسيهانظم، گر مناطقیدر نظر گرفت که آنها را از ديتیمجموعه هو
زان و نحـوه یـم، يگاه مناطق در ساختار جهـانی. جاکندميز یشدن متمايجهان
و مباحث مربـوط يامنطقهانیروابط م، نعوامل و موانع آدر مناطق ویيهمگرا
هسـتند کـه در ين مسـائلیترهمه از مهم،مناطقيتیامنيهات و چالشیبه امن
يکـه کشـورهايرنـد. زمـانیگيقرار ميمربوط به مناطق مورد بررسيهابحث

توان درجه يم، رسندينظر مبه اتفاقيتینه مسائل امنیک منطقه در زمیواقع در 
را شاهد بود.یياز همگرایيباال

ار یبسـیيایـاز پويع مطالعـاتین حـوزه وسـیـت و مباحث مربوط بـه ایامن
ت یار حائز اهمیتواند بسيمگرامنطقهيهاشیبرخوردار است که در پويخاص

، ين دو نگـرش سـنتیت از منازعـه بـیـحکايتیامنيهاپژوهشيباشد. بررس
که انچنيسنترید و موسع است. تفسیجدهايریق در برابر تفسیا مضیمحدود 
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يت را به معنایامن، شوديده میمختلف آن ديهاو نحلهانیگراکرد واقعیدر رو
نگـرش ، تیـاز امنير سـنتیکند. قائالن به تفسيف میتعريد نظامیفقدان تهد
از امکـان فهـم و يریت و جلـوگیامنیيت را موجب استحاله معنایموسع به امن

ياست کـه مقـوالت مهمـيدر حالن یا؛داننديآن ميحل مشترک براافتن راهی
نگـرش ، سـمیو تروريطـیمحسـتیمسائل ز، فرهنگ، ژه در حوزه اقتصادیوبه
به عنـوان » بوزانيبار«رو ساخته است. روبهيت را با چالش جدیبه امنيسنت
، ياسیس، ينظامةآن را به پنج حوز، تیل امنیکرد موسع در تحلیشکسوت رویپ

ن مکتب کپنهـاگیهمچندهد؛يميتسريطیمحستیو زياجتماع، ياقتصاد
ط یمحـ، يل فرهنگـئمسا، )يل اجتماعئهمچون مهاجرت (مسايابعاد مختلف

دهـد. از يمورد توجـه قـرار مـيتیرا به عنوان مسائل امنيست و رفاه اقتصادیز
يکـرد اسـالمیت مورد توجه رویر موسع از مقوله امنیتفس،محققانينگاه برخ

، ياجتمـاع، ياسـیسيهـات آن را شـامل حوزهیالم به امنباشد. نگاه اسيز مین
داند.يميطیمحستیو زيفرهنگ، ينظام، ياقتصاد

اگرچه ممکن ، ستندیگر نیه همدیشبيتیث مسائل امنیمناطق مختلف از ح
اما ، ر مناطق داشته باشندیبا سايهایاشتراکا یمسائل مشابهت ياست در برخ

 
ً
فــا یايدر مســائل منطقـه نقـش مهمـيتـیامنزکننـدهیمتمايهـايژگیوعمومـا

هـاور در کتـاب منـاطق و قـدرتیکه بوزان و ويامنطقهیازدهان یکنند. از ميم
یيمواقع استثنايکننده و در برخزیمتمايهايژگیو، اندقرار دادهیيمورد شناسا

ت در یـقـرار داد. امنيجداگانه مورد بحث و بررسبه صورتتوان يک را میهر
 رد؛یـگيقـرار ميمورد بحث و بررسـيسطوح مختلف

ً
يهايدر بررسـمعمـوال

، يسـطح ملـر سطوح مـورد توجـه اسـت:یش از سایل بیسه سطح تحليتیامن
ل از یـ. انتخاب سطح تحليالمللنیا بیيو سطح جهانياا منطقهیيانیسطح م

م نظـايمثـال در دوران برقـراريبـرا؛ثر اسـتمتـأياسـیو سيخیط تـاریشرا
مـورد توجـه قـرار يتـیغالب محققان سطح کالن را در مطالعـات امن،يدوقطب

 يم
ً
جنـگ يبـا فروپاشـ؛ت داشـتندیبه مقوله امنينگاه ساختاردادند و عمدتا

ن در یـا؛برخوردار شـده اسـتيشتریت بیت از اهمیامنياسطح منطقه، سرد
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رقابـتتـأثیرتحـت، دوران جنـگ سـردياست کـه سـطح مـذکور طـيحال
از منازعـات ياریخود را از دست داده و حـل بسـيامنطقهتیماههاابرقدرت
مـورد دو ابرقـدرتيدر قالب رقابـت جهـانيقیرا فراتر از سطح حقيامنطقه
داد.ميقراريبررس

اسـتیدر سگرامنطقـهيهاشیت روزافزون مناطق و رشد گرایدر کنار اهم
بـه شـمار يتـوجهموضـوع مهـم و قابـليابات منطقهیها و ترتنوع نظم، جهان

يدهـبـات و سـامانینحوه ترت، يامنطقهيهاا سامانهیها رود. منظور از نظميم
ک منطقـه را یـن مجموعه کشورها واقـع در یبيرفتارياست که الگوهايتیامن

رقابـت و منازعـه قابـل ، يهمچون همکاريکالنيهادهد و در قالبيمنشان 
، يفرهنگـيهـايژگیثر از ومتأيامنطقهيهاو سامانها ل است. نوع نظمیتحل
ک یـواقـع در ينگرش و پندار کشورها، ع قدرتینحوه توز، ياقتصاد، ياسیس

لیـن قبیـاز ايو عـوامليافرامنطقـهيهـانقش قـدرت، تیمنطقه به مقوله امن
و يار اساسـیک منطقـه بسـیـواقـع در ين موضـع کشـورهایبنـابراباشـد؛مي
واقع يان کشورهایت در میقدر پندار از امناست هرچيعیطبکننده است.نییتع

يامنطقـهيهـاانتظـار تحقـق نظم، ک باشـدیـگر نزدیک منطقه بـه همـدیدر 
شتر است.یبانهیجويهمکار

بـه لحـاظن منـاطق جهـان یتراز حسـاسيکیران در یاياسالميجمهور
جنـوب يایقرار گرفته اسـت. آسـيکیو ژئواستراتژيکیژئواکونوم، يکیژئوپولت
ش از هـر یبـانـهیکـه بـه خاورميغربـيایآسـ، محققانيبرخا از نگاه یيغرب

ن تحوالت در طول قرن یترمهميبرخکانون ، افته استیشهره يگریاصطالح د
، ندریهارتلند مکهیهمچون نظر، کیژئوپولتيهاهیر بوده است. اغلب نظریاخ
ه یـکمن و نظریکوالس اسـپایملند نیه رینظر، هانآلفرد مایيایدره قدرتینظر

،انـدکردهتأکیـد ن منطقه از جهان توجه ویت ایبر اهم،کمربند شکننده کوهن
ر ین نقـش ذخـایز و همچنـیمتمـايات فرهنگـیخصوص، يکیت ژئوپولتیموقع
رود.يزکننده آن به شمار میخاص و متمايهايژگیاز ويدروکربنیم هیعظ

يهاها و شـکافمجمـوع گسـل، منطقـه از جهـاننیـت ایـبا وجـود اهم
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مـانع از يو خارجيان نفوذ و مداخله عوامل فرامنطقهیو همچنيامنطقهدرون
يایاسـت. آسـشـده يامنطقـهيهمکاريالزم برايهارساختیزيریگشکل

ن منطقه از یاين کشورهایشدن دارد. ببا منطقهيادیهنوز فاصله زيجنوب غرب
هنـوز شـکل نگرفتـه يبـودگک منطقه و منطقهیداشتن به تعلق، احساس جهان
وضوح ز بهینيجنوب غربيایگانه آسپنجيهارمجموعهین زین روند بیا.است

را بـا یـيرونـد همگرا، هاها و گسـلن شـکافیقابل مشاهده است. وجود چنـ
نـد مداخلـه و یآن را در فرايریپذبیرو سـاخته و آسـروبهيادیزيهايدشوار

کند.يتر مافزونيریپذفوذن
برخـوردار از ، گران منطقـهین بـازیتـراز مهـميکیران یاياسالميجمهور

ت یـموقع، وسـعت بـزرگ، زیـادت یـجمع،يافـزارو نرميافزارسـختقدرت
ن در منطقه مـورد یبنابرا؛باشديدر منطقه ميانرژيمهم و منابع غنکیژئوپولت

يگذارتأثیرت یب قدرت و قابلیترتنیبرخوردار است و بديگاه کانونینظر از جا
انقـالبيروزیـپمنطقه دارد. بايتیبات امنیدر منطقه و نوع سامانه و ترتيادیز

بـاتیران نسـبت بـه ترتیـدر نگـرش ايرات اساسییتغ،۱۳۵۷در سال ياسالم
يتیامنبات یت و ترتیق از امنیو مضيسنتریموجود در منطقه به وجود آمد. تفس

يات غرب و متحدان منطقهیبا امنيطور آشکاربهيران در دوره پهلویمطلوب ا
يهاهیت خود به اتحادیوند امنیبا پ۵۷ش از انقالب یران پیآن گره خورده بود. ا

، هیـجمله ترکمتحد غرب در منطقه ازيکشورهايبرخوابسته در کنار يامنطقه
سد استیسيانیل حلقه میدر تکميسع،عراقيپاکستان و در مقطع، عربستان
تو داشت.یه سیناتو با اتحاديعنی،نفود غرب

وند آن یپبه سببرا يم پهلویرژيتیبات امنیترت، يو نه غربيراهبرد نه شرق
نکـه بـا بلـوک شـرق و متحـدان یضـمن ا، تافتيبا منافع غرب در منطقه برنم

ن یبنـابراوند نداشـت؛یو قصد اتحاد و پيسازگارز سریآن نياو منطقهياقمار
گرفتن بـود کـه از ران در حـال شـکلیـايامنطقـهاستیدر سيدیکرد جدیرو
پـرداختن بـه ابعـاد ،لهئمسـن یبرخوردار است و ايز و متفاوتیمتمايهايژگیو

ت یـو امنيانقالبران پسـایـگاه منطقه در ایجاد.ینمامييمختلف آن را ضرور
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نـه ین زمیـپـژوهش در ايهان دغدغـهیتـراز مهـميتوان بخشـيرا ميامنطقه
دانست.
ست؟یچيات منطقهیران به امنیاياسالميکرد جمهوریال پژوهش: روسؤ
االت ، مجموعه سؤپژوهشيال اصلپاسخ به سؤيدر راستا:ياالت فرعسؤ

قابل طرح است:زیر نیزيفرع
ياین جهت آسـیند؟ از اال مناطق کدامیتشکيعناصر و مراحل الزم برا.۱

شدن قرار دارد؟از منطقهيادر چه مرحلهيجنوب غرب
ن یـزان ایـبـوده و بـه چـه ميت به چه نحویامنيو مفهومیيتحول معنا.۲

به کار گرفت؟يجنوب غربيایستوان در ارتباط با منطقه آيتحوالت را م
تـا چـه يم پهلویرژيخارجاستیدر سگرامنطقهيکردهایمنطقه و رو.۳

؟زان مورد توجه بوده استیم
يخـارجاسـتیدر سيگـاهیمنطقه چه جا،ياسالمانقالبيروزیبا پ.۴
دا کرد؟یران پیاياسالميجمهور
ار و یچه معبر اساسران را یاياسالميجمهورياط منطقهیمحيمرزها.۵
م کرد؟یتوان ترسيميشاخص
در يتـأثیرمنطقـه چـه ياسیسيایها و تحوالت مختلف در جغرافرگذا.۶
جاد کرده است؟یران ایاياسالميجمهورياط منطقهیمح

يفقـدان روح جمعـيران در فضـایـاياسـالمياز نظـر جمهـوره:یفرض
ج در یـرايتنگ سنتيهاقالبيجات بهیه بر مفهوم موسع از امنیتک، يامنطقه

شـتر یبيامنطقـه» يمـا«جاد یو ايامنطقهیيت همگرایتواند به تقويمنطقه م
گـذارها و تحـوالتدرتوانيمرايامنطقهتیبه امنيافتیرهنیمنجر شود. چن

.دادقراريبررسوبحثمورديکیژئوپولتمختلف

قیضرورت تحق
يتلقـياسـیفه نظـام سین وظیترازها و مهمین نیتريت از ضرورین امنیمتأ

ــژوهش در حــوزه امنيم ــه پ ــشــود و هرگون ــديت می ــع نگراندر توان هــا و يرف
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ن یبنـابرارسـاندن آنهـا راهگشـا باشـد؛حداقلکاهش و بهایيتیامنيهادغدغه
ن یت برخوردار است. در ایاز ضرورت و اولونفسهيت فیپژوهش در حوزه امن

ر سطوح برخـوردار ینسبت به سايادیت زیت از اهمیامنياسطح منطقه،انیم
 چرا؛است

ً
ها گان خود بوده و سابقه جنگیهمساات ینگران نکه کشورها عمدتا

ين کشـورهایها باست که اکثر تنشلهئمسن یانگر ایز بینينظاميو برخوردها
از نفـوذ يناشـيهاينگران،گریرد. از طرف دیگيصورت مه و همجواریهمسا
يق ارتبـاط بـا کشـورهایـز در اکثر مواقـع از طریدر منطقه نيجهانيهاقدرت
 یهمسا

ً
يشود؛ ضـرورت پـژوهش بـراير حاصل میف و نفوذپذیضعه و عمدتا

يضروريامر،گانیو تنوع همسايران با توجه به تنوع مرزیاياسالميجمهور
ه یران با داشتن پانزده همسـایکشور ايکلطورت است. بهیت و اولویو حائز اهم

ن کشـور جهـان از یدوم، نیه و همراه با چیا پس از روسیو دريق خشکیاز طر
گان است.یعداد همسانظر ت
تنهـا عامـل ، آنيکیت ژئوپـولتیـران و موقعیـايایـجغرافيذاتيهايژگیو
يروزیـاز پيناشـآثـاربلکـه ، ستین حوزه نیت پژوهش در ایاولودهندهنشان

، رانیـايادر منطقه و تحوالت حاصل از آن در نگرش منطقـهياسالمانقالب
کنـد. بـه اذعـان محققـان حـوزه يچندان من راستا را دویضرورت پژوهش در ا

 یا، يتیامن
ً
کند. يفا میايرا نسبت به دوره پهلويمتفاوتران در منطقه نقش کامال

يهـاو سـرکوب جنبشکارمحافظـهيهـامیت از رژیـحما، يابتینقش نيفایا
رو روبهيرات اساسییو تغيدر منطقه در دوران پس از انقالب با دگرگونيانقالب

در يانقـالب اسـالميگذارتأثیرن پرداختن به ابعاد مختلف یبنابرا؛شده است
يجمهـوريامنطقـهاسـتین سیـیبـه تبيتواند کمـک بزرگـيميابعد منطقه

د.یران بنمایاياسالم

قیاهداف تحق
منطقـه ،يو تمدنيفرهنگهاياشتراکرغم يموجود در منطقه عليدگیچیپ
ث یـن منـاطق از حیترينایاز اسـتثيکـیبهامیاالمیرا از قديجنوب غربيایآس
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سه یمواجه ساخته است. در مقایيگرامنطقهو فقريامنطقهيهايفقدان همکار
در ين منطقـه حتـیـدر اخودجوش و خوداتکـايهانظم، ر مناطق جهانیبا سا

ن یاند. با اهنوز شکل نگرفته، ستینيعالاستیکه مربوط به سیيهامورد حوزه
ــ،وصــف ــام یترس ــرايدورنم ــوب ب ــکليمطل ــانظميریگش ــهيه يامنطق
ن یـروست و هرگونه پـژوهش در اروبهيخاصهاييبا دشوارانهیجويهمکار

يامنطقـهيهـايبودن و جلـب همکارت احسـاس منطقـهیحوزه با هدف تقو
شود.يتلقيتواند مطلوب و امر مثبتيم

ران و منطقـه بـر یـايگیدر همسـاياو فرامنطقهيجهانيهاحضور قدرت
لهئمسک یکه به عنوان منطقه افزوده استيتیها و معضالت امنيدگیچیدامنه پ

گـردد. يبرميصـفوير بـه دوره امپراتـوریـمربوط به پانصـد سـال اخيخیتار
ن مسـائل یتـراز مهـميکـیآمریکا االت متحدهیو ایياروپايهاحضور قدرت

درباره حضـور يختلف و متضادميهادهد و نگرشيمنطقه را شکل ميتیامن
يتـیمسـائل امنيهايدگیچیبر عمق پ، منطقهيکشورهايآنها در منطقه از سو
را عامل يجهانيهاحضور قدرت،کوچکياز کشورهاياریافزوده است. بس

ران آن را یاياسالميش و جمهوریخويشناختيت هستیکننده امننیبقا و تضم
يابخش عمده،تبع آندر منطقه و بهيشناختيد هستیو تهديناامنيعامل اصل

يافرامنطقـهيهـااز حضـور قـدرتيرا ناشـيامنطقـهيهـايهمکاراز فقر
ل دو بهانـه یم اسرائیت رژیو حفظ امنيدروکربنیداند. وجود منابع سرشار هيم

يهـاو نظميتـیمعـادالت امن، کا در منطقهیطور مشخص آمرغرب و بهياصل
قرار داده است.تأثیرتحتشدت منطقه را به
ن امر است که منابع موجود یادهندةنشانه متون و منابع موجود یاوليبررس

ک یـران در منطقـه در یاياسالميجمهوريتیامنيهاسیاستيکمتر به بررس
ران یـاياسالميده جمهوریح ایرسد تشريبه نظر م؛اندپرداختهيخیروند تار

ينـه را بـراید و زمیفا نمایمنطقه ايتیحل مسائل امندرياریتواند کمک بسيم
و تصـورات هاتفاهمن رفـع سـوءیمنطقـه و همچنـيشتر کشـورهایبیيهمگرا

د.یران در منطقه نمایاهاينادرست از اقدام
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 ینها
ً
پژوهش ، ر و جامع در منطقهیفراگيتیگونه نظم امنبا توجه به فقدان هرتا

یيگرات منطقهیتقويه برایچند کوچک و اولهریيهاتواند گامين حوزه میدر ا
د. از یفراهم نماهمگرايهانظميریگشکليبرايدات نظریتمهيسازنهیو زم

یيهاتواند به منزله اشـارات و دسـتورالعمليمیيهان پژوهشیچن،گریطرف د
به شمار روند.يتیدر حوزه امنيمقتضيهايمشن خطییو تعيگذاراستیسيبرا

قیروش تحق
ن یـاسـت. در اياسـنادبه صـورتن پژوهش یها در ادادهيروش گردآور

اعـم از ياسـالميجمهوراي منطقهاستیدر ارتباط با سراستا از منابع موجود 
مقاله استفاده شده اسـت. محقـق از روش ودر قالب کتابيسیو انگليفارس
يبنـدبهره گرفته است. در دستههال دادهیه و تحلیتجزيبرايلیتحل-يفیتوص
بـه يلـیتحل-يفیقـات توصـیتحق، و روشتیـماهبر اساسيقات علمیتحق
 هان دست از پژوهشیکه محقق در اشود ميگفتهيقاتیتحق

ً
نچه ان آیبه بصرفا

و يز مورد بررسـیرا نن آیيو چرابودنل چگونهیبلکه دال، کنديهست اکتفا نم
هاياسـتیبه سيبا نگاهيخیتارهاياز روشن آکناردهد. در يل قرار میتحل

يبـراياسـهیز روش مقایـو نيران از عصر پهلویاياسالميجمهوريامنطقه
بهره گرفته شده است.هازیساختن تمابرجسته

قینه تحقیشیپ
تـوان در ارتبـاط بـا رفتـار يمتفـاوت را ميسه موضـع نظـررسديمبه نظر 

ن یکـه بـيکـردیز کـرد. رویگر متمایران از همدیاياسالميجمهوريامنطقه
قائل يزیتفاوت و تمايم پهلویران با رژیاياسالميجمهوريامنطقهاستیس
و دوران م قبـل از انقـالبیـن رفتـار رژیاسـت تـداوم بـیسيست و بـر نـوعین

ين برخـیکرد فـولر و همچنـیتوان در روين نگاه را میقائل است. ايانقالبپسا
سـتم و سـاختار یبه سيبخشگر با اصالتیدگاه دید. دیمنطقه ديسران کشورها

رات ییـثر از تغرا متـأياسـالميجمهوريامنطقهيهاسیاست، المللنینظام ب
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 یداند و نهايميالمللنیط بیمح
ً
دانست که يکسانن آتوان ازيدگاه سوم را میدتا

کننـده زیات متماین خصوصـینـمنطقـه و همچيبافتـاريهايژگیت به ویبا عنا
ياسـالميجمهـوريتـیط امنیرا در محـيامنطقهيهمکاريریگشکل،رانیا
داند.ير نمیپذامکانرانیا

نقش ژاندارم منطقهيفایران و ایاياسالميجمهور.۱
مقـاالت ،يژه مطبوعـات عربـیـومطبوعات منطقـه بـهيبرخن روزها در یا
شـود. يج فارس نوشـته میس منطقه به خلیدرباره بازگشت ژاندارم و پليمتعدد
؛انـدرا در سخنان خـود مطـرح کردهیين ادعایز چنیاز رهبران منطقه نياریبس
يبا شبکه خبريلیتفصيگووک گفتیمثال ملک عبدالله پادشاه اردن در يبرا
انـهیدر خاورمران یـال کـه اهـداف ان سـؤیـکا در پاسخ بـه ایآمر» يس.يبان.«
ل دارد تـا بـه یـران مثل چند دهه قبـل تمایبه نظر من ا«اظهار داشت: ؟ستیچ
خواهد حضورش مين کشوریل شود. ایج فارس تبدیخلس و ژاندارم منطقهیپل

١.»در منطقه احساس شود

اسـت شـاه در حفـظ یران را تداوم سیايامنطقهاستیز سیمحققان نيبرخ
اشـاره » گراهام فولر«توان به ين محققان میجمله اازدانند.يميامنطقهيرهبر
ران بـا عنـوان یـاياسـالميجمهوريااست منطقهیت خود از سیفولر رواکرد.

ان و دوم یـرانیايشناسـو روانتیلفه ذهنرا با توجه به دو مؤيامنطقهيسرکردگ
کند.يل میتحلياسالميئولوژدیمضمون ا

:از نگاه فولر
 یجهان عمران به ینگاه ا

ً
يدگاه چنـان تعصـبیـن دیـمدار اسـت و در ارانیاقا

نتوانـد يست. چنانچه کسیقابل درک نگانگانیبيشه برایوجود دارد که هم
ياز وجوه مهم رفتار عملـيکی، ابدیمدار را دررانیدگاه این دیايمنطق درون

٢ران را درک نخواهد کرد.یا

:یر به آدرسنک زیران قابل دسترس در لیعصر ايلیتحليت خبریبه نقل از سا. ١

http://www.asriran.com/fa/news/70756
.۱۸؛ صقبله عالم ژئوپولتیک ایرانگراهام فولر؛ . ٢
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:ياز نظر و
يکـیيران دارایـخورند که ايرومند غرور غوطه مین احساس نیان در ایرانیا

گـذار انیش از بنیجهان اسـت کـه سـابقه آن بـه پـهاين فرهنگیتراز کهن
ين امپراطـورینخسـت-الد یدر قرن ششـم قبـل از مـيهخامنشيامپراطور
ين امپراطـوریـ؛ ارسديمر یکوروش کبيعنی-خ یشده جهان در تارشناخته
يایونان و از آسـیاز هند تا ، آن روزشدةشناختهجهان از يعیوسهايبخش
کـه نفـوذ يگـریبزرگ ديرانیايهاگرفت. سلسلهيمتا مصر را دربريمرکز
يامپراطور، هان سلسله شدند: پارتین ایجانش، داشتنديتوجهقابليجهان
١.هیان و سلسله صفویعباسيرانیا-عربخالفت، يساسان

:يبه باور و
، يباسـتانن فرهنـگیک چنـیـان به عنوان حامالن سـربلند یرانیاز اياریبس

دارند کـه بـه مـرز ياز برتريقیگان خود چنان احساس عمینسبت به همسا
گان یه همسـایـده دارند که از کلیان عقیرانیرسد. ايميفرهنگاستکبارينوع
ياطـراف خـود نـوعيایران نسبت به دنیترند. خالصه ازهوشیا دشمنان خود تی

٢.دارديقطعينانیخود اطميفرهنگيو نسبت به برترينخوت ذاتاحساس 

يجهـان» ين امپراطـوریچنـد«ران در مقـام مرکـز یايراث گذشته باستانیم
ط اطرافش تا به امـروز یران نسبت به خود و محیدگاه ایدر د، روزگار خودش

دهـد. بـه يت نمـیرضا» بودنرانیا«به سببران فقط یمانده است. ايبرجا
ژئوپولتیـککـردن در چـارچوب عمـليبه معنا» بودنرانیا«،گریعبارت د

کـه يدن بـه منـاطقیبخشـران اعتقاد دارد در شکلیا، است که در آنياژهیو
ــار، اندطره داشــتهیران ســیــک ایکالســهــاييامپراطوريروزگــار ياز اعتب

 -برخوردار است ياخالقيو حتيفرهنگ، يخیتار
ً
يدعاوبدون آنکه لزوما

يکـه بـه تلخـيکنـونيو زبانيفرهنگيداشته باشد. مرزهايدیجديارض
ن کشـور یايهايبلندپرواز، ران در گذشته استیو عظمت ايادآور پهناوری

٣.دهدينميرا در خود جا

.۱۹همان، ص. ١

.۲۱همان، ص. ٢

.۲۷۸-۲۷۷صهمان، . ٣
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:ياز نظر و
 هـايکیگرچـه تاکت، و شاهينیالله خمتیآ

ً
را بـه خـدمت يمتفـاوتکـامال

ران در یـايراسخ به حفظ سرکردگيمیاتخاذ تصملحاظبه دو اما هر، گرفتند
ند. یآيران به شمار میايخارجاستیاز استمرار سیيهانمونه، ج فارسیخل
ج یخليهااستیک عامل عمده در صحنه سیورود اسالم به عنوان ،واقعدر

ج یخلـيعیران از اجتماعـات شـیايریگو بهرهينیخمالله آیتفارس توسط
بـر دفـاع از وضـع موجـود در يشده شاه مبنـم اعالمیبه تصمنسبت ، فارس
ران بــه صــحنه یــورود ايبــرايامکانــات بهتــر و کارآمــدتر، ج فــارسیخلــ
١ن منطقه فراهم کرده است.یاهاياستیس

را در يو سـرکردگيرهبـراستیسيران بخواهد نوعیتاو معتقد است اگر ا
ب یـز دارد. شـاه نتوانسـت ترکایـنيرتـریفراگيدئولوژیـبـه ا، منطقه دنبال کند

يفـایاياو بـراياصـلکیدئولوژیدگاه ایکند. داجران را ین مضامیاز ايمناسب
و يد اتحـاد شـورویـدفـاع از منطقـه در مقابـل تهد، رانیـفعال توسـط اينقش
کسـب يعنـی، انیـرانیر مقصد آشـکار ایبرداشتن در مسکال و گامیراديروهاین

 مورد حمایقوعظمت بود. نقش شاه به عنوان ژاندارم منطقه
ً
االت متحده یت ایا

 ؛بود
ً
عامـه يکـه بـراياستیسکرد،ميتیاز وضع موجود در منطقه حمااساسا

يجمهـوريبه بـاور فـولر بـرا،نداشت. در مقابليت چندانیران جذابیمردم ا
است یسيک برایئولوژدین اصل ایترمحتمل، يمضمون اسالمينوع، ياسالم
و يعربسـتان سـعوديست و کشورهاینمنحصر ران یکه البته به ااستيخارج
را دنبـال ياسـالمياسـت خـارجیک سیز مضمون یپاکستان ن،کمتريزانیبه م
.اندهکرد

ن کشـور یت این موضع را اتخاذ کرده است که روایران ایا«اما ،به باور فولر
، استيعیل که شین دلینه به ا، ت برحق استیتنها رواياسالماستیک سیاز 

اسـالم «گذارد و به خاطر ميشیرا به نما» يقیاسالم حق«ل که ین دلیبلکه به ا
طره غـرب یاز سـياسالميایدنيدر جهت آزادساز، يم سعودیرژ» یيکایآمر

.۹۹همان، ص. ١



۲۴ايجمهوري اسالمي ایران و امنیت منطقه

د وضـع موجـود یـر باینـاگزهبـيدئولوژین ایاو معتقد است ا١.»دارديگام برم
 یکه نقطه قوت آن دقچرا، کندد یتهدمنطقه را 

ً
اسـتقرار ، يشـه آزادسـازیدر اندقا

دن بــه یبخشــقــدرت، ياجتمــاعانقــالب، ملهــم از اســالميهمگــانعــدالت
يرهبـريدئولوژیـن ایـابـد. ایمـير تبلـورییـاعتماد به نفس و تغ، دگانیدستم

٢.»د خواهد کردیمنطقه را همواره تهدکارمحافظه

يات منطقهیران به امنیاياسالميکرد جمهوریبه روينگرش ساختار.۲
يســاختاریــيگراواقــعهیــاز نظريریــگبــا بهرهيوســفیرمحمــد حــاجیام
يجمهـوريتـیو امنيخـارجاستین سییکنت والتز به دنبال تب)یيگرا(نوواقع
ــاياســالم ــه اســت. مطــابق نظری ــران در منطق ــعيســتیه نئورئالی ــيگرا(واق ی
هـار در رفتـار دولتییـالملل موجـب تغنیدر ساختار نظام بر ییتغ، )يساختار

بـه عنـوان ياسـیسيواحدهايهاکنش،ترقیگردد. به عبارت دقمي(واحدها)
ر و تحول ییگونه تغالملل است. هرنیا ساختار نظام بیستم یثر از سمتأکارگزاران

ا یـل یـتحمياسیسيرا بر واحدهایيهاتیمحدود،المللنیدر ساختار نظام ب
شدت بهيت و فرصتین محدودیدهد. چنيقرار مار آنهایرا در اختیيهافرصت

کـه يطوربـه، الملـل هسـتنیگـاه هـر کشـور در نظـام بیو جاثر از قدرتمتأ
کمتـر و يهاتیبا محـدود، برخوردار باشديگاه بهتریاز جايقدر کشورهرچ

در يکشـورهايهاسیاسـتدر ،يمواجه هست. به باور ويشتریبيهافرصت
است یسين خاطر ویبه هم؛هاستشتر از فرصتیها بتیمحدود،حال توسعه

ل توسـعه بـا مفهـوم ک کشـور در حـایـرا به عنوان ياسالميجمهوريخارج
کند.يف میتوص» محورتیمحدود«

ط ی) کـه شـرايو جهـاناي (منطقـهيالمللـنیط بیط محـیشرا«يبه باور و
تأثیرهادولتيخارجاستیق بر رفتار و سیاز دو طر، شونديمده یناميستمیس
و در هاتیدر اغلـب مـوارد محـدوديستمیط سینکه شراینخست اگذارند:مي

.۳۰۹،همان. ١

.همان. ٢



۲۵مقدمه

کنش يط محدوده ممکن براین شرایکنند. ايجاد میایيهاموارد فرصتيبرخ
ز بر رفتاریگر نیک راه دیاز يستمیط سیاما شراسازند؛ميرا مشخصهادولت
يشـکل کـه موجـد برخـنیگـذارد. بـدمـيتـأثیرهادولتياست خارجیو س
ا از آن یـدارد مـيک جهـت خـاص وایـرا بـه هـاکـه دولتشـود ميیيروهاین

بـر یيبسـزاتـأثیر نتوانـديسـتمیط سیاگـر شـرايب حتـیترتنیدارد. بدميباز
ت یـتواند در موفقمي،داشته باشدک دولتیياست خارجیه سیاوليریگشکل

اسـت یفهـم سيبـرا،جـهینت. درداشـته باشـديت آن نقش محوریا عدم موفقی
د بــه ســه عامــل یــ) بادر حــال توســعهيژه کشــورهایــوکشــورها (بــهيخــارج
م که در ین باور هستیرو بر انیاو فشارها توجه نمود؛ ازهافرصت، هاتیمحدود
هاتیشـتر بـه محـدودید بیـدر حال توسعه بايکشورهاياست خارجیمورد س

يجمهـورياسـت خـارجیفهـم سين بـرایبنـابرا؛هاتیتوجه داشت تا مطلوب
عنوان ، ن کشوریايت ملیامنيبرايستمیسيامدهایجه پینتران و دریاياسالم

محور را تیمطلوبياست خارجیمحور در مقابل ستیمحدودياست خارجیس
١».میبرميبه کار

ــرايوســفیاز نظــر حــاج ــفهــم تغيب ــر الملــل بینتحــوالت نظــامر و یی ب
بر منطقه يات ساختار نظام دوقطبتأثیربه بایدران یها ايمشو خطيهاسیاست
م. نظـامین منطقـه بپـردازیـدر اهـادولتيجه رفتـار خـارجینتو درانهیخاورم
ک نظـام ی، يالدیم۱۹۸۰تا اواخر دهه يالدیم۱۹۴۰از اواخر دهه الملل بین

آمریکـا االت متحدهیان ایآن را منازعه و رقابت مياساسيژگیبود که ويدوقطب
دو بلـوک شـکل ، يکا و شـورویداد. در کنار دو قطب آمرميلیتشکيو شورو

بـه رقابـتيک و اقتصـادیـپلماتید-ياسـیس، ينظامهايگرفت که در عرصه
بـه يکـیخود را در نزداستیسش از انقالبیپيهاران در سالیپرداختند. امي

اسـت نـه یسيانقـالب اسـالميروزیـاما بعد از پکرد؛يف میتعربلوک غرب
امـا ، به بلوک غرب و شرق بوديعدم وابستگياگرچه به معنايو نه غربيشرق

.۸؛ صايسیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران در پرتو تحوالت منطقه؛ يوسفیر محمد حاج یام. ١



۲۶ايجمهوري اسالمي ایران و امنیت منطقه

ر بود.یپذامکانيقطبمنعطف دويدر فضاشتریبين امکانیچن،سندهینوبه زعم
ران تـا قبـل یايخارجاستیبر سيهرچند ساختار نظام دوقطب«يبه باور و

 ، ثر بودمؤياسالماز وقوع انقالب
ً
ياسـالميل جمهوریپس از تشکاما ظاهرا

ران یدر اياسالميجمهورس دولتیسگر وجود نداشت. با تأیدتأثیر نیران ایا
، ان گرفـتیـپايکـه نظـام دوقطبـيالدیمـ۱۹۸۰تا اواخر دهه ۱۹۷۹در سال 

بر يو نظام دوقطباستوار بود که جنگ سردن انگارهیران بر ایاياست خارجیس
بـر يمبتنـينه غرب-ياست نه شرقیرو سنیاندارد؛ ازتأثیر رانیايرفتار خارج

ا اتفاق با هـریاتحاد يعنی،انهیمنطقه خاورمهاياست متعارف دولتیانکار س
لیـتحمهـابر دولتيکه ساختار نظام دوقطبياستیسبود؛ک از دو ابرقدرتی

، موجد گشـته بـوديکه نظام دوقطبياریط خودیشرا، گریود. به عبارت دنممي
از دو بلـوک يکـیانـه در یچـون خاورماي مستلزم آن بود که کشورها در منطقه

ران بـا یـاياسـالمياما جمهوررند؛یقرار گيا متحدان شورویکا یمتحدان آمر
ش در یعمل خويو آزادحفظ استقالليبراينه غرب-ياست نه شرقیاعالم س
را یـز، ممکـن بـوديالدیم۱۹۸۰ن امر در دهه یتالش داشت. االملل بیننظام

تـر از گذشـته شـده بـود و منعطـفيو جنگ سرد تا حديساختار نظام دوقطب
،جـهینتانه وجـود نداشـت. دریژه در خاورمیوان دو ابرقدرت بهیميرقابت جد

از آنها يریگبر کنارهبلکه ، نبودهابر اتفاق با قدرتيران مبتنیاياست خارجیس
١.بودي مبتن

بـه يادیـد که شـباهت زیجديالمللبینو آغاز نظام يان نظام دوقطبیاما پا
يخـارجاسـتیر در سییموجب تغ، کا داشتیآمريتحت رهبريقطبنظام تک

ط یشرا، کردميينیبشیپيساختاریيگراواقعهیگونه که نظرد. همانیران گردیا
معطـوف بـه يا چنـدقطبیـيقطبظهور ساختار تکبر اثرکه يدیجدياریخود
ران را مجبـور سـاخت تـا در یـاياسالميجمهور، به وجود آمده بوديقطبتک

بر نـه يمبتنيریگاست کنارهیسيجاجاد کند و بهیر اییش تغیخويرفتار خارج

.۶۴همان، ص. ١



۲۷مقدمه

اســت یا اتحــاد رو آورد. هرچنــد سیــاســت اتفــاق یبــه سينــه غربــ-يشــرق
ران تالش کـرد یاما ا، افتیکا تداوم یاالت متحده آمرینسبت به ازیآمصومتخ

يهمکــاريش بــه نــوعیخــوانــهیگرامقابلــهياســت خــارجیبرد سشــیپبــراي
١.دا کندیه دست پیژه روسیوکا بهیب آمریرقهايک با قدرتیاستراتژ

، يدوقطبـالملـل بینان نظامیجه پاینتو در۱۹۹۱در سال يشورويفروپاش
هايسـتمیرسیموجـود در زهـايدولتيخـارجاسـتیدر سيراتییموجب تغ
، ۱۹۹۱در ســال يشــورويد. پــس از فروپاشــیــران گردیــاطــراف ااي منطقــه
ران صورت گرفت. یاياسالميجمهوريتیط امنیدر محاي عمدههاييدگرگون

د و یـجدياز کشـورهايخود بـا تعـداديشماليران در مرزهاینکه اینخست ا
گرجسـتان (در منطقـه قفقـاز) و ، ارمنستان، جانیآذربايعنی،افتهیاستقاللتازه

يایزسـتان (واقـع در آسـیقزاقسـتان و قرق، ازبکسـتان، کستانیتاج، ترکمنستان
يبـرايط شـمالیمحـيدگیـچین امـر موجـب پیـد کـه ایرو گرده) روبيمرکز
يدهایـو تهدهاد و فرصـتیـران گردیـاياسـالميرنـدگان جمهـوریگمیتصم
ج یدر خلـيعنی،يط جنوبینکه در محیآنان قرار داد. دوم ايرا رودررويدیجد

و سـپس ۱۹۹۰ن کشـور در سـال یـت و اشـغال ایـحمله عـراق بـه کو، فارس
يبه رهبريتیچندمليروهایاز نيتوسط ائتالف۱۹۹۱ت در سال یکويآزادساز

ران یـايش رویرا پـيدیشده و جددگرگونهايتیواقع، کایاالت متحده آمریا
يدیـجديدهایـو تهدهارندگان را با فرصـتیگمیناخواه تصمقرار داد که خواه

ز تحـوالت یران نیايط غربیمحيعنی،ترانهیرو ساخت. در منطقه شرق مدهروب
د در سـال یـصورت گرفت. آغـاز مـذاکرات صـلح در کنفـرانس مادرياعمده
در سال هايلیو اسرائهاينیان فلسطیمو سپس انعقاد قرارداد صلح اسلو ۱۹۹۱
جملـه انعقـاد از، که در منطقه اتفاق افتاديگریو متعاقب آن تحوالت د۱۹۹۳

را در غـرب و يدیط جدیشرا، ۱۹۹۶ل در سال یه و اسرائیک ترکیاتحاد استراتژ
هايدها و فرصـتیـز تهدیـد نیط جدین شرایران به وجود آورد. ایايشمال غرب

.۶۵همان، ص. ١



۲۸ايجمهوري اسالمي ایران و امنیت منطقه

يط شـرقیو باالخره تحـوالت در محـران قرار دادیرا در مقابل ايدیجديتیامن
ن یدر اياز افغانستان و شروع جنگ داخليشورويروهایخروج نيعنی،رانیا

ين منطقـه را گسـترش داد و موجـب مداخلـه کشـورهایـدر ايثبـاتيب،کشور
م ه را فـراهیاالت متحـده و روسـیـا، جملـه پاکسـتانازايو فرامنطقهاي منطقه

چالش ياسالم طالبانتیو ماه۱۳۷۳در سال ن ظهور طالبانیهمچنساخت؛
شدن منازعه پاکسـتان و هندوسـتان ايرا در منطقه به وجود آورد. هستهيدیجد

ن یـا،مجمـوعران موجـب گشـت. دریايرا براهایي يز نگرانین۱۹۹۸در سال 
١.به وجود آوردرانیايرا برايدیجديتیامنهايدها و فرصتیز تهدیت نیوضع

بود کـه يارید خودیط جدیران شرایايخارجاستیر در سییتغيل اصلیدل
دار یـپديقطبـسـاختار تـکيعنـی،الملـلبیند نظامیظهور ساختار جدبر اثر

را مجبـور هـادولتآمریکـا يدر حـال ظهـور بـه رهبـرقطبيتکگشت. نظام 
ناچار دسـت بـه دامـن بـه، تشـانین امنیاز به تضـمیساخت که در صورت نيم

يقطبنـدا چیـ(قطبيتـکالملـل بیننظـام،گـریشوند. بـه عبـارت دقطبتک
قطـب نتوانـد جـز تـکيچ کشـوریشد که هـمي) موجبقطبيتکمعطوف به 

رو است کهنیاد؛ ازین نمایرا تضمانهیک منطقه مانند خاورمیيت کشورهایامن
از يارین بود که بسـیانه ایدر خاورميان نظام دوقطبیامد پاین پیترنیم مهمیبمي

کـا یآمريتشـان رو بـه سـوین امنیتضـميبـرا، سـابقيمتحدان عرب شـورو
٢.اورندیب

به يستمیو سيکرد ساختاریبا رويوسفیتوان گفت حاجيطور خالصه مبه
ران به عنـوان یاياسالميجمهوريخارجاستیر و تحوالت سیین تغییدنبال تب

در حـال ين بـاور اسـت کـه کشـورهایاست. او بر اعهک کشور در حال توسی
سـاختار نظـام يهاتیشـتر از محـدودیبيکـردین رویتوسعه در چارچوب چن

است یسيوسفیبه باور حاجوجودآمده؛بهيهاثر هستند تا فرصتالملل متأنیب
شـود. نظـر بـه يثر ممتـأيالمللـبینط یز از شـرایش از هر چیران در منطقه بیا

.۵-۳صهمان، . ١

.۶۵همان، ص. ٢



۲۹مقدمه

ف یـتعرران در بلوک غـربیروابط ا، دوميپس از جنگ جهانيقطبدوتیماه
کـا در منطقـه نقـش یابت از آمریران به نیا، ياسالمانقالبيروزیو تا پشديم
بـه يمنتهـيهـاسنده در سـالینوبه زعمکرد. يفا میرا اا ژاندارم منطقهیس یپل
ن یـبـرد و ايط منعطف به سر میدر شراينظام دوقطب،يانقالب اسالميروزیپ

؛سـاختير میپـذرا امکـانيو نـه غربـينـه شـرقيطرح شعار راهبردلهئمس
ياو منطقـهیيایـدر حـوزه جغرافکیرات ژئوپولتییو تغينظام دوقطبيفروپاش

ن بعـد از یران منجـر شـد. در نظـم نـویـايااسـت منطقـهیر در سییران به تغیا
 ،يشـورويفروپاشـ

ً
خـود را بـا تحــوالت دبایــران یـاياسـالميجمهــوراوال

 یثان، ساختيخود هماهنگ ميژه در مناطق شمالیوبهيکیژئوپولت
ً
به منظـور ا

ن یـب ایـو رقيسـنتبه قدرتيکیاست نزدیس،یيکایآمرياز هژمونيریجلوگ
ش گرفت.یه را در پیروسيعنی،کشور
يامنطقهيهايعدم امکان تحقق همکار.۳

يرجمهـويجخـاراسـتیس«عنـوان القلم در اثـر خـود بـا عیمحمود سر
يریگمعتقد است امکان شکل» ائتالفمیو پاراداينظرينی: بازبرانیاياسالم

ــهیجويهمکاريامنطقــهنظــم و ســامانه ــان ــاياســالمين جمهــوریب ران و ی
وجود ندارد:ياسیو سيفرهنگ، یيایل مختلف جغرافیبه دالهیهمسايکشورها

ممتـاز يهـايژگیران بـه واسـطه ویـااسـت کـهتیـن واقعیـخ معرف ایتار
گان خود ائتالف کنـد ینتوانسته است با همساياسیو سیيایجغراف، يفرهنگ

يائتالفـ، يادر سـطح منطقـهيطور سـنتران بهیاست خاص... ايو کشور
ن و ینشـيسنّ يبا محدوده مرزعهیک کشور شیران به عنوان ینداشته است. ا
ک کشور مبتکـر و یطور به عنوان نیو همتیرانیبر ايمبتنيبا گذشته باستان

،)يخـواهاسـالم، شـدن صـنعت نفـتيملـ، تجدد(ياسیشه سیشرو اندیپ
يهـان تفـاوتیـار ممتاز اسـت. بـه واسـطه ایگان خود بسینسبت به همسا

ها و چه از طرف شرق با هند و غرب با ترکه شمالیران چه از ناحیا، ياساس
شـه خـاص مانـده و رفتـار کـرده یائتالف کند و همنتوانسته است،پاکستان

١است.

.۵۶- ۳۲ص؛ ائتالفو پارادایمنظري: بازبینيایراناسالميجمهوريخارجيسیاست؛ القلممحمود سریع. ١



۳۰ايجمهوري اسالمي ایران و امنیت منطقه

به عنوان ، یيو خوداتکاياریرا در کنار خوديسازالقلم اگرچه اتئالفعیسر
يالمللنیگران بیت مورد توجه بازیو امنقدرتدیتوليدر راستايدو عامل اصل

هـا در ل ائتالفیتشک،خیران در طول تاریايهايژگیاما معتقد است و، دانديم
القلـم عیسـريشـنهادین سـطح پیبنابرارا ناممکن کرده است؛ياسطح منطقه

ت یـران بـه واسـطه اهمیـاياسـالميجمهور،ياست. به اعتقاد ويافرامنطقه
 ،يو ژئوانرژکیژئوپولت

ً
د در سطح یاست و بايالمللنیبياسیک واحد سیذاتا

بزرگ يهاآن به منافع قدرتهاياقدامو هاسیاستچون ، رفتار کنديالمللنیب
يهـاائـتالف و اتحـاد بـا قـدرت،القلـمعیشود. از نظر سـريمربوط ميجهان
طـرد يولـ، ران را به مخـاطره خواهـد انـداختیايت ملیاصل حاکم، يجهان
ياسـتراتژيه طراحـیسـت و در سـایران نیـک ایز به صالح استراتژیها نقدرت
محدود يهاتواند اقدام به ائتالفميرانیا،بزرگيهاسازنده با قدرتيهمکار

يشنهادین سطح پیبنابراد؛یخود نمايت ملیدر مدار اول امنياقتصاد، ياسیس
کند:يطور که اشاره ماست. همانياالقلم فرامنطقهعیسر

ک کشـور یـران یـاسـت. ايافرامنطقه، تین امنیمران در تأیايکرد اصلیرو
منطقـه ياز کشورهاياریآن به بسياسیسيایچون جغراف، استيالمللنیب

مـا اي ما به روابـط منطقـهيت ملیشود. امنيمربوط ميجهانيهاو قدرت
ک با یروابط استراتژيم که تا برقرارید در نظر داشته باشیکمتر ارتباط دارد. با

مـا ... در ياسـیسيایـم. جغرافیش داریدر پيطوالنيگان خود راهیهمسا
دات بـه یـدفـع تهد، يت ملـیـن امنیبنـابرابزرگ است؛يهابا قدرتيتالق
يهـاران بدون توجه به قـدرتیدر اياسیو نظام سيملتیو هويت ملیامن

ار قابل توجه یران که بسیايامنطقهن شود. کسب قدرتیمتواند تأينمبزرگ 
يشـه اصـلی.. رد.یآيبزرگ به دست ميهابا قدرتياست در تعامل منطق

ران بـا یـنبودن روابـط امنـدران در قاعدهیاياو مشکالت منطقهها اصطکاک
نزد غـرب يقدرت در سطح جهاني؟ چون منبع اصلچرا غرب، غرب است
يگان ناشـیاز مشکالت ما با همساياریاست. بستیک واقعین یاست و ا

١با غرب است.مندقدان روابط قاعدهاز ف

.۳۳-۳۲صهمان، . ١



۳۱مقدمه

يهـاران بـا قـدرتیـاياسـیکه روابط سيصورتالقلم معتقد است درعیسر
ائتالف در سطح منطقـه قابـل بحـث و تحقـق يهانهیزم، دشومندبزرگ قاعده
.خواهد بود

نه پژوهشیشیپيبندجمع
بعـد از يم پهلـویرژيهاسیاستکرد نخست که به تداوم یروبر خالف.۱

بـه يانقالب اسالم،ن پژوهشیاز نگاه ا، استمعتقد ياسالمانقالبيروزیپ

شـد. منجـر ران به منطقـه یاياسالميدر نگرش جمهورير و تحول اساسییتغ

سه با اتحاد و ائـتالف بـا یگان را در مقایتوجه به منطقه و همسايانقالب اسالم

يهاشـاخصيارتقـا،گـریاز طـرف دت قرار داد.یدر اولويجهانيهاقدرت

تـالشيران بـه معنـایـاياسـالميجمهـوريافزارو نرميافزارسختقدرت

١.ستینيامنطقهيحفظ سرکردگيران برایاياسالميجمهور

ــیحضــرت امــام خم ــان۱۶در ين ــا خبرگــزار۱۳۵۷آب يدر مصــاحبه ب
ایران از این هنگام به نظر شما سیاست«ال که ن سؤیآسوشیتدپرس در پاسخ به ا

آنچـه «:ن پاسـخ دادنـدیچنـ» چه باید باشد؟به بعد درباره وضعیت خاورمیانه
اشاره کرده يطور که رمضانهمان٢.»نخواهیم بودم است ما ژاندارم منطقهمسل
همسایگان ، به همین دلیل، خواهد به ژاندارم منطقه تبدیل شودينمایران ، است

ي، فرهنگــي، نظــامي، اقتصــادشــامل:قــدرتگانــههفتيهالفــهمؤگــرفتندرنظربــاکــهيپژوهشــدر. ١

اولمرحلهدرانهیخاورمکشورپانزدهانیمدرفناورانه-يعلموياجتماعي، اسیس-يحکومتي، نیسرزم

مرحلـهيهاافتـهیاساسبردهديمنشاناست،گرفتهصورتيامنطقهکشورچهارنیببعدمرحلهدرو

ازپـسودارنـدقـرارقدرتچهارمتااولگاهیجابیترتبهمصروعربستان، هیترک،رانیايکشورها،اول

نیبحـرواردن، لبنان، قطر، عمان، من، یهیسور، تیکو، عراق، اماراتي، اشغالنیفلسطيکشورهاآنها

باشند.ميیازدهمتاپنجمهايرتبهدرترتیببه

بـرتأکیـدبـاخاورمیانـهدراي منطقـهقـدرتنظامساختار«مدني؛ سیدمصطفيوافشرديمحمدحسین

.۱۲۴-۱۲۰؛ ص»منطقهبرترکشورهاي

.۳۵۶، ص۴ج؛صحیفهامام خمیني؛ . ٢



۳۲ايجمهوري اسالمي ایران و امنیت منطقه

اند آنـان بـراي . مقامات ایراني بارها بیان داشتهکندميخود را تحقیر و مرعوب ن
١.کننديماري کدیگر همکساختن منطقه خلیج فارس با ی

ــه نظــر م ــدرتيب ــوررســد آنچــه ق ــاياســالميجمه ــه ی ران را در منطق

آن يبخشـ، قـدرت الهـامترقیـر دقیقدرت نرم و به تعب، ساخته استتربرجسته

با مفهوم قدرت نرم از يشناختق در حوزه روشیرغم تلفيعليبخشاست. الهام

اعمـال قـدرت بـا نکه هدف قدرت نـرمیاز آن با توجه به ايشناختيث هستیح

اعمـال قـدرت يبخشـمتفـاوت اسـت. در الهام، اسـتيدیوه و روش جدیش

ت دارد و محـدود بـه زمـان و مکـان یـبلکه دعوت به حق اولو، ستیت نیاولو

٢.ستینيخاص

يتـیامنيهاسیاسـت،يسـتمیکـرد دوم کـه بـا نگـرش سیروبر خالف.۲

ن پـژوهش یـادانـد،يميالمللنیثر از تحوالت بران را متأیاياسالميجمهور

ران یـاياسالميکرد جمهوریل معرف رویکرد را به چند دلین رویمفروضات ا

يز نگـاهیـش از هـر چیکـرد بـین رویـا،داند: نخستينميات منطقهیبه امن

ن ییتبيالمللبینران دارد و آن را در پرتو تحوالت یايخارجاستیبه سيانفعال

قائـل يبه موضوع منطقه اصالت ذاتياسالمکند و نسبت به نگرش انقالبيم

اسـت یجبرگراسـت کـه سهیـک نظریـیيگرانوواقـع«،گـریست. به عبارت دین

ر ینقـش و تـأثرونیـاداند؛ ازيالملل منینظام بير جبر ساختاریرا اسيخارج

است یران در سیايتیو هويمليهايژگیسطح واحد و ويرهایمتغيبراياندک

بعـد از انقـالب يهـاران در سـالیاست ایس،نکهیدوم ا٣.»قائل استيخارج

يهـامـانیدر لغـو پتـوان ميبزرگ رايهاو قدرتيقطبنظام دويژه در نفیوبه

.۸۴-۸۲ص؛ایراناسالميجمهوريخارجيسیاستبررسيبرايتحلیليچارچوبي؛يرمضاناللهروح. ١

هاي کـالن جمهـوري بخشي بـر قـدرت نـرم در سیاسـتتقدم الهامقهرمانپور؛ نارحمر.ک:مورد ن یدر ا. ٢

.اسالمي ایران در جهان اسالم

.۵۱؛ صنگرایي و سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایرانوواقع؛يروزآبادیفيجالل دهقانیدس. ٣



۳۳مقدمه

١»عدم تعهد«ياالت متحده و حرکت به سمت کشورهایو ايمشترک با شورو

قـدرتاز دو ابريکـیتنها به اتحـاد بـا ران نهیاياسالميمشاهده کرد. جمهور

ه بـا هـردو یسـووبه تقابل د» نه غربي،نه شرقي«بلکه با طرح شعار ، رداختنپ

الملــل نیثر از ســاختار نظــام بمتــأيهاتین محــدودیبنــابراد؛یــمبــادرت ورز

و مسـائل یـيدر پرداختن بـه همگرايانقالب اسالميده اصلیايتواند نافينم

باشد.يامنطقه

ران یـاياسالميخاص جمهوريهايژگیالقلم که وعیاثر سربر خالف.۳

اتحادهـا و يریگز را مـانع از امکـان شـکلیمتمايات فرهنگیجمله خصوصاز

ت سـطح یـپژوهش حاضر ضمن توجـه بـه اهم، داندمييامنطقهيهاائتالف

ا و هـش از افتراقیدر منطقـه بـهااشـتراکهـا و معتقد اسـت قرابـت،يامنطقه

ژه در یـوموفـق بـهيامنطقهيهاهیاتحادتجربه،گریداز طرف؛استهاختالف

يریگت آنهـا را در اوان شـکلیـشـانس انـدک موفق،ه اروپایاتحادشرق آسیا و 

يطور روزافزونـه بهین اتحادیدر ایياست که همگراين در حالیا، دادمينشان 

تـوان بـه ينمـرا يامنطقـهيهاين موضع همکاریبنابراش است؛یدر حال افزا

مناسـبات بـا يریگک کشـور بـه شـکلیـیيخـاص و اسـتثنايهايژگیولیدل

موکول کرد.يافرامنطقهيهاقدرت

متعهـدها یرغين اجالس سـران کشـورهایتنتوانست در نخس، سنتويمان نظامیوستن به پیل پیران به دلیا. ١

پس از انقالب ۱۹۷۹در سال .یران مطرح نشدت ایابد و از آن به بعد مسئله عضویبلگراد حضور ۱۹۶۱

ران یـت ایمسـئله عضـویران، ايخارجياسیاعالم مواضع سيدر پمان سنتو ویپدنیپاشي و ازهماسالم

اسـت یر خارجه کوبا اعـالم کـرد کـه سیوز، ک ماه پس از انقالب یمطرح شد.يدر جنبش به طور جد

ران یـد ایـونـدد و دولـت جدیمتعهـد بپیرغيبـه جنـبش کشـورهادهديمن کشور اجازه یران به اید ایجد

جنـبش يهـاانجام داده که با هدفالملليبینياسیسوير روابط اقتصادییدر جهت تغيمهمهاياقدام

متعهـدها یرران اعالم کرد که بـه جنـبش غیوزارت خارجه ا، ۱۳۵۸در خرداد دارد.يمتعهدها سازگاریرغ

ن ران بـه عنـوایدر هاوانا ا، در کنفرانس هاوانا شرکت خواهد کرد. در نشست ششم سرانوست ویخواهد پ

رفته شد.ین کشور عضو پذیهشتاد و هشتم
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قیتحقيدیم کلیمفاه
تیامن.۱

و ينـیعين دو معنـایت کـه بـیاز امن١»آرنولد ولفرز«فین پژوهش تعریا
يت در معنایامن: «استک قائل است را مورد توجه قرار دادهیت تفکیامنيذهن
،يذهنيشده و در معناکسبيهاد نسبت به ارزشیفقدان تهديعنی،آنينیع
ن یهمچن٢؛»ردیمزبور مورد حمله قرار گيهانکه ارزشیفقدان هراس از ايعنی

بلکـه آن کند،يخالصه نمينظامهايدیدر تهديافت سنتیت را همانند رهیامن
ابعاد مختلف آن مورد توجـه و بایدداند که يما و در حال توسعهیپويرا مفهوم
ن یشتریو بازها کمتریط بود و نیبسيجوامع انسان، رند. در گذشتهیقرار گيبررس
اجتماع يدگیچیبه مرور زمان و پ؛شدياحساس ميکیزید توسط عوامل فیتهد

اسـت کـه يعیافته و طبیش یف آنها افزایو کّم و کهادیتهدزان یم، ازهایو تنّوع ن
ابـد و عـالوه بـر یبيشـتریدامنـه شـمول ب، هادیـتهدان رفـع آن ت بـه عنـویامن
در هادیـتهدو ياقتصـاد، يطـیمحستیزهايدیتهدشامل ، ينظامهايدیتهد
٣ز بشود.ینه ارتباطات نیزم

منطقه.۲
در یيایجغرافبه لحاظها که از دولتيابه عنوان مجموعه» منطقه«ف یتعر

منطقه را نشان دهـد. يمعنايدرستتواند بهينم٤،اندهگر واقع شدیکدیيکینزد
دانسـت يتیمجموعه هويمثابه نوعتوان بهيمنطقه را م،ترف سادهیک تعریدر 

ينـوع،ينـیععامـلازمنظورل شده باشد.یتشکيو ذهنينیکه از دو عامل ع
ایـجغرافنیبنـابرا؛اسـتکشورچندا یدونیبیيایجغرافمجاورتويوستگیپ

1. Arnold Wolferz.
2. Arnold Wolferz; Discord and Collaboration; P.150.

.۳۲۱ص؛ مفهوم امنیتیدمن لورنس؛فر. ٣

.۲۸۱؛ صايساختارهاي امنیت منطقهي. اسنایدر؛ گکری. ٤



۳۵مقدمه

ازیـنزیـنيذهنـعامـلبـه،دنیناممنطقهيبرااما،روديمشماربهالزمعنصر
اشـارهیيشناسـايگـریدواعضـايخودآگاهموضوعدوبهيذهنعامل. است
کیـبـهنکـهیابـهموجودياسیسيواحدهاپنداروتصوربهيگاهخودآ؛دارد

یيشناسـاودهنديمشکلرامنطقهکیهمکناردرودارندتعلقخاصمنطقه
دارد.وجودمنطقهکینکهیاازگرانیدهايبرداشتوهاادراکيمعنابه

اسـت. در سـند يجنـوب غربـياین پـژوهش آسـیـمنطقه مورد نظـر در ا
ضـلعي در محـدوده منطقه پنجکیبه صورتآسیاي جنوب غربي ، اندازچشم

مرزهاي غربي هند و چین و مرزهاي جنوبي روسیه و مرزهـاي شـرقي اروپـا و 
ته است. این منطقه داراي پنج زیرسیستم گرفآفریقا و در شمال اقیانوس هند قرار

ه کـباشـد مـيقفقاز و آسیاي میانـه)، خلیج فارس، عربيخاورمیانه، قاره(شبه
انون محوري آنها قرار دارد.کایران در 

يات منطقهیامن.۳
يامنطقـهتیـامن«دهـد: يرا ارائـه ميات منطقهیف از امنین تعریا» ماز«

هايدیـتهداز يتصـورات(يت ملـیـرات از امنیـمجموعه تمـام تصـورات و تعب
کـار خـاص آن را بـهيدر زمـانياستم منطقهیک سیي) است که اعضايرونیب
توانـد يميامنطقهيا ناامنیت یمعتقد است که امنيوي. در وجه سلب»برنديم

و نهادهــا و ينظـاماعتبـارات ، ک منطقـهیـاز مجموعـه سـطوح کشـمکش در 
١د.یبه دست آيجمعهايهیاتحاد

یيگرامنطقه.۴
ک منطقه در یشدن توان بالقوه الفعلند بیمحققان فرايبرخيکلبه صورت
عبـارت یيگرامنطقه،گریبه عبارت د٢نامند.يمیيگرارا منطقهیيجهت همگرا

.۲۴ص؛ ايمنطقهامنیتماز؛ زیو. ١

.۱۳؛ صفراسوهايگزینهوها رهیافتدگرگونيجهان؛سیاسيجغرافیايدرگرایيمنطقهیمبر؛رضا س. ٢



۳۶ايجمهوري اسالمي ایران و امنیت منطقه

بـه يو چنددسـتگياز پراکنـدگ، ک منطقه مشـخصیجاد تحول در یاست از ا
ن آنهـا یتـرها کـه مهمنـهیک رشـته از زمیـهم در آن، یيشدن و همگراهمگون
ن یــا١.اســتياســیسيهــامیو رژياقتصــاديهااســتیس، تیــامن، فرهنــگ
ک منطقه خاص و یحاصل از احساس تعلق به يشیرا گرایيگرامنطقه،پژوهش
داند.يدر ابعاد مختلف ميامنطقهيهايهمکاريل براین تمایهمچن

تحقیقهايو نقدنوآوري
ک پژوهش مستقل در یبه عنوان اي ت منطقهیران و امنیاياسالميجمهور

نو بـهين جهت پژوهشیاز ا.دیآيمر دریبار به رشته تحرنینخستينه براین زمیا
کـرد یرويبرايدیان جدیشده بنين پژوهش سعین در ایهمچنرود؛يشمار م

ن جهت بـه نظـر یران در منطقه استخراج شود و از ایاياسالميجمهوريتیامن
نکه تالش شـده اسـت از منطقـه فهـم و برداشـت یع باشد. ضمن ایبدرسديم

 اي ارائه شود به گونـهيمتفاوت
ً
ن یـدر ايجنـوب غربـيایسـت آیوضـعکـه اوال

ف مشخص شود و هم امکان پاسخ به ین تعریبا ان آده شود و نسبتیف دیتعر
،پردازديران در منطقه میاياسالميکرد جمهوریرويه بررسق که بیال تحقسؤ

،ن پژوهش دانسـتیاهاييجمله نوآورتوان ازيکه ميگریفراهم شود. نکته د
دانست.گرامنطقهيبهبود روندهايبرایيها و راهکارهاارائه موانع و چالش

 يه انتقادیتوان اتخاذ روين پژوهش را میاينقدها
ً
تـالش دانست کـه اوال

ف یج درباره منطقه گذر کند و به دنبال تعریف مصطلح و رایکرده است از تعار
يج از مرزهایت رایگر تالش کرده است روایاز طرف د؛از منطقه باشديدیجد

يکرد جمهـوریان رویبيبرایيم فضاین ترسیهمچنمنطقه را به چالش بکشد؛
 یل دیدخيرهایمتغگرفتن با درنظراي ت منطقهیران به امنیاياسالم

ً
گر که عموما

ن اثر یاز ايبخش مهمتوان ميشد راميده گرفتهینادهار پژوهشیاز جانب سا
سر شده است که بخش اعظم یمیيکردهایه نقد روین امکان از زوایدانست که ا

.اندهده گرفتیگر را نادمداخلهيرهاینها متغآ

.۱۲۶؛ صاکودراي همنطقسامانهگیريشکلسنجيامکاني؛ممستقیبهرام. ١



۳۷مقدمه

پژوهشيدهسازمان
م شده است:یفصل تنظپنج ن پژوهش عالوه بر مقدمه در یا

پـژوهش اختصـاص دارد. بـه يو نظـريفصل نخست به چارچوب مفهوم
يت را مـورد بررسـیـمنطقه و امنيعنی،پژوهشيدو مفهوم اصل،گریعبارت د

يو نظـريک چـارچوب مفهـومیـدن به یرس،ن فصلیقرار داده است. هدف ا
است.تیروشن درباره منطقه و امن

گـاه منـاطق بـه یموجـود در مـورد جايکردهـایت بـه رویبا عنا،فصل دوم
ران قبل و بعد از انقالبیاياسالميجمهوريخارجاستیگاه منطقه در سیجا

پرداخته است.
منطقه بعد يم مرزهایمطرح در ترسهايکردها و گفتمانیبه رو،فصل سوم

پردازد.ميياسالمانقالبيروزیاز پ
،ه پژوهشیت به فرضیت و با عنایه بر فهم موسع از امنیبه تک،چهارمفصل 

کند.يميبررسيکیمختلف ژئوپولتيآن را در گذارها
يریـگران در شـکلیـاياسالميو امکانات جمهورهاچالش،مفصل پنج

دهد.يقرار ميرا مورد بررسیيگرامنطقه




