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 آشوب دوران در ایران ایخاورمیانه سیاست تحلیلي مدل
 1براهیم متقیا                                                                                                    

 سهراب انعامی علمداری2
 

 چکیده
 سیاست رایب مهم حال عین در و پیچیده هاییسال توانمی را تاکنون میالدی 2011 هایسال

 ایعمده هایدیسیدگر دچار جهانی نظم که دورانی کرد؛ تلقی خاورمیانه منطقه در ایران خارجی
 عنوان حتت جهانی فرایندهای و وضعیت از زیرسیستم یک مثابهبه خاورمیانه منطقه و شده

 بود، مدام نظمیبی و نبحرا دچار هاسال برای که خاورمیانه رو،ازاین. است پذیرفته ثیرتأ «آشوب»
 خاورمیانه در نیتیام آشوب هاینشانه و هالفهمؤ. کرد حرکت امنیتی ثباتیبی و اشوب یک سمتبه
 گسترش نیتی،ام ابهام بحران، تداخل امنیتی، بحران هایچرخه مزمن، هایبحران توانمی را

 ایمنطقه فتارر الگوی ب،قال این در. دانست شکننده هایدولت ظهور و تروریسم و گراییافراط
 اهمیت از ایمنطقه تضادهای و هابحران با رویارویی نیز و ملی منافع پیگیری و حفظ برای ایران

 نایرا خارجی یاستس که داد خواهد پاسخ السؤ این به حاضر پژوهش بود. خواهد برخوردار باالیی
 وضعیت در ست؟ا راهبردهایی و هالفهمؤ ها،ویژگی چه واجد خاورمیانه امنیتی آشوب دوران در

 طریق از یرانا اسالمی جمهوری یافته، افزایش امنیتی ابهام و تهدید که شرایطی در و آشوب
 این. پردازدمی یروند چنین مدیریت به قوی دولت و دیپلماتیک -ارتباطی، راهبردی سازوکارهای

 بررسی ار امنیتی آشوب هایلفهمؤ نخست تحلیلی، -توصیفی روش با که کندمی تالش پژوهش
 امنیتی شوبآ اندور در ایران امنیتی-سیاسی ابزارهای و خارجی سیاست راهبردهای سپس و کرده

 کند. تبیین را خاورمیانه
 یسازوکارها، جیخار سیاست امنیتی، آشوب خاورمیانه، ایران،جمهوری اسالمی  :هاکلیدواژه

 .قوی دولت، دیپلماتیک -ارتباطی
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 مقدمه
 هایویژگی نیز و هاپیچیدگی واجد همواره ملی قدرت مهم ابزار یک عنوانبه خارجی سیاست

 و ژئواکونومی تیک،یژئوپل شامل ملی مقدورات و ظرفیت آن در که ابزاری است؛ بوده خود خاص
 برخی و تهدیدها و هافرصت ایدئولوژی، المللی،بین و ایمنطقه محذورات ملی، محیط الچر،ژئوک
 .گیردمی انجام گذاریسیاست بلندمدت و مدتکوتاه فرایند یک در هویتی هایلفهؤم از دیگر

 است ملی منافع برحسب ملی اهداف کسب برای کشور یک استراتژی واقع،خارجی در سیاست
 خارجی سیاست. ستا کشورها دیگر عمل ابتکار به واکنش یا کشور آن عمل ابتکار دربرگیرنده که

 قرار کلی البق یک در آنها همه اما ؛است متفاوت آنها ملی منافع اساس بر مختلف کشورهای
 (106: 1378 ذوقی،) .است منطقی و عقالنی ساختار یک که گیردمی

 یک اقدامات به خارجی سیاست تعریف در المللبین روابط آمریکایی استاد هالستی جی.کی
 ار خارجی سیاست و پردازدمی زبورم اقدامات بر ثرمؤ داخلی شرایط و خارجی محیط قبال در دولت

 ،گیرندمی تصمیم جامعه یک طرف از که کسانی او نظر به داند.می هاارزش و مقاصد برگیرنده در
 را آن یا ازندس دگرگون را خارجی و داخلی محیط که دهندمی انجام دلیل این به را عمل این

 (55: 1380 القلم،سریع). نمایند متنظی روابط خاص مجموعه یک در را ساختارها و قواعد حفظ،
 واحدهای ردیگ مانند سیاسی واحد یک عنوانبه نیز ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست

 و داخلی تحوالت تأثیرتحت و بوده ملی منافع و اهداف کسب دنبال به المللبین نظام سیاسی
 ارجیخ سیاست عدرواق. است گرفته شکل خاصی شکل به تاریخی دوره هر در المللیبین

 دافاه و اصول دارای شده تعریف چارچوب یک عنوانبه هرچند ایران اسالمی جمهوری
 و حاضر هایدولت مختصات تأثیرتحت خاص زمانی مقاطع در وجود، این با است مشخصی

 . کندمی تبعیت سیاسی گفتمان یک از المللیبین تحوالت و شرایط و قدرت رهیافت
 نظری یرویکردها با همراه گذاری،سیاست پیچیده روند و ارجیخ سیاست سو، دیگر از

 برخوردار گونیوناگ تنوع ار نیز خارجی سیاست به طوبمر ادبیات تا شده باعث آن متنوع و تلفمخ
 خارجی یاستس عام اصول از پذیرفته ثیرتأ نیز ایران خارجی سیاست مطالعاتی حوزه. باشد

 ارچه در ایران میاسال انقالب از پس ایران خارجی سیاست یاتادب اساساً اما ؛است ملی هایدولت
 و هابرداشت ها،زشار ایستارها، اساس بر اندیشمنداناز  یک هر و شدهتبیین و ایجاد گذشته دهه

 ارجیخ سیاست  حوزه در کاربردی و نظری ورزیاندیشه به خود اصخ مفهومی هایچارچوب
 .اندپرداخته ایران

 سه چارچوب در توانمی را ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست ه ادبیاترسد کبه نظر می
 اما ؛داد قرار بررسی مورد تحلیلی چارچوب سه این از ترکیبی و گرایانهعمل گفتمانی، نظری، حوزه



 1399ستان ، بهار و تاب3دوم، شماره ، سال «جستارهای انقالب اسالمی»فصلنامه  دو....... ............................................. 136

 
 

 انجام ابزارهایی چه با و داشته شکلی چه مختلف هایدوره در ایران رفتاری الگوهای اینکه ورای
 «مصلحت و حکمت عزت،» بر مبتنی چارچوب اصول، اساس بر ایران خارجی تسیاس است، شده

 منافع پیگیری دنبال به ملی دولت یک رفتار الگوی مانند به مختلف هایدولت در سازماندهی و
 . است بوده ملی

 درگیرِ ساساًا ایران خارجی سیاست تحمیلی، جنگ آغاز و اسالمی انقالب از پس هایسال در
 گراییواقع و گراییآرمان چارچوب دو با چندجانبه و دوجانبه دیپلماسی و جنگ با تبطمر موضوعات

 مهوریج ریاست و تحمیلی جنگ پایان از پس. بود گرفته شکل ارضی تمامیت حفظ جهت در
-ه هزین) عقالنی رویکرد و زداییتنش راهبرد با ایران خارجی سیاست رفسنجانی، هاشمی اهللآیت

 هاتالش این که ندک رها را خود اقتصادی محدودیت و امنیتی ابهام فضای از تا دکر تالش( فایده
 .یافت تداوم نیز خورشیدی 1376 سال در خاتمی محمد جمهوری ریاست تا

 ساجنگپ دوران در را ایران ایخاورمیانه سیاست اصلی نقش زداییتنش راهبرد هرچند
 نهات راهبرد این تا شدهباعث اورمیانهخ در قدرت چرخه و وضعیت روند اما ؛بود داده شکل تحمیلی

 . آورد دستبه ملی منافع پیگیری جهت در را هاییموفقیت ،خورشیدی 1384 تا 1376 هایسال در
 شاهد خارجی سیاست نژاد،احمدی محمود دولت آمدن کار روی با ،1392 تا 1384 هایسال اما

 رب شیعی اسالم بینیجهان و ایدئولوژی که بود یتحمیل جنگ دوران گراییآرمان به بازگشت نوعی
رای میانه که بخاور که ت و روندیدر چنین وضعی .داشت را ثیرتأ بیشترین خارجی سیاست روند
 ،ضاییفشوب امنیتی حرکت کرد. چنین سمت یک آنظمی مدام بود، بهبحران و بیها دچار سال

 ساساً ااما  ؛ترو ساخبا ابهام عملیاتی روبهانه ابتدا سیاست خارجی ایران را در منطقه خاورمی
 نند، دو پرسشخوامی« زدهخاورمیانه آشوب»آن را  ندگانه نگارمدیریت چنین فضا و روندی ک

که  شودیمگاه دیپلماسی مطرح ساز و دستگذاری، نخبگان تصمیمتار سیاستبرای ساخمهم 
ها و کارز چه سازوگذارد؟ و ایران ایمان منیتی بر جمهوری اسالمی ایرثیر اهای آشوب چه تأنشانه

د تا شخواهد  دا تالشدر ادامه پژوهش ابت گیرد؟ هره میای بابزارهایی برای مدیریت آشوب منطقه
یح انه توضرمیاوهای راهبردی ایران در خگیریای آشوب امنیتی، همچنین جهتچرایی و برآینده

یق ن از طرالمی ایراو راهبردی جمهوری اس یپلماتیکد -وکارهای ارتباطیداده شود و سپس ساز
 . گرایی و تشکیل دولت قوی در سیاست خارجی تحلیل و تبیین شودسیاست مقاومت
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  چارچوب نظری -1
 جهان تمدنی مراکز ترینمهم از یکی که کنیممی مالحظه ،ندازیمبی مروری جهان تاریخ به اگر

 و ادیان تمدن، هایتگاهخاس از یکی عنوانبه اینکه برعالوه خاورمیانه است؛ بوده خاورمیانه منطقه
 است. داده ایج خود در نیز را متنوعی نژادی و فرهنگی قومی، هایگروه است جهانی هایآیین

 جنوب، و شمال یانم ارتباطی پل و غرب و شرق اتصالی حلقه عنوانبه خاورمیانه ،این بر افزون
 وئزس کانال و المندبباب تنگه هرمز، تنگه مثل مهم هایاهگذرگ از برخوردار و جهان انرژی کانون

 بوده آنان هایسیاست از متأثر و داشته قرار جهانی هایقدرت توجه مورد همواره روازاین باشد،می
 . است

 توسعه و رشد تا گرددمی باز پیش قرن یک از بیش به که عثمانی امپراتوری فروپاشی از پس
 را ایطقهمن امنیت و نظم شکبی که منطقه در عربی هایقالبان و گراییافراط و تروریسم

 که گذاشت زوال هب رو آرامی به خاورمیانه تیکییلژئوپ نظم میان، این در. است کرده ناکآشوب
 و ظهور و اییوستفالی نظم از برآمده هایحاکمیت شکنندگی در توانمی را آن مشخص هاینشانه
 اسالمی حکومت» مانند افراطی هایگروه حکومت تشکیل مانند لیاییپساوستفا هایحاکمیت بروز

 .  دید( داعش) «شام و عراق
 عربی یانهخاورم در را آن انعکاس که میالدی 1648 سال از ایجادشده وستفالیایی نظم

 یکپارچه هایحاکمیت تحت میالدی هایدهه برای کرد، مشاهده سواین به م1916 هایسال
 به خاورمیانه در سوینا به م2010 از پس هایسال در وستفالیا نظم اساساً اما ؛دادمی حیات ادامه
 رنگپر نقش که دورانی شدیم؛ روروبه وستفالیایی پسا نظام با ما و نهاد فروپاشی سمتبه آرامی
 دولتی غیر بازیگران ویژهبه جدید بازیگران و است شده فرسایش دچار یا شده کمرنگ ملی دولت

 اما .یابندمی تیامنی معادالت در بیشتری وزن ایحاشیه رانبازیگ مقام در افراطی هایهگرو و
 نظم. دهدیم تشکیل «نظم» خاورمیانه منطقه در آشوب را اصلی معمای و مشکل عمده، پرسش

 ازنتو و توزیع میزان و المللبین نظام ساختاری وضعیت تابع هاسال برای خاورمیانه منطقه در
 برعالوه هاسال این طی نظم بندیشکل اما. است بوده ایمنطقه و المللیبین حوزه در قدرت

 هویتی یابینقش به المللبین نظام ساختاری وضعیت و منطقه ژئواکونومیکی تیکی،یژئوپل وضعیت
 .است خورده گره نیز ایحاشیه بازیگران شدن برجسته و
 

 خاورمیانه ایمنطقه نظم کالبدشکافي .1-1
 روند این آید؛می حساببه المللیبین نظام هایپویش در ثیرگذارتأ سطوح جمله از ایمنطقه امنظ
 گذر و آن فرایندهای شدن جهانی و المللبین نظام درون در ارتباطات میزان و سطح افزایش با
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 ات پیچیدگی این. است گردیده برخوردار خاصی پیچیدگی و اهمیت از سیستمی مرزهای از جریانات
 شده منجر آن ایمنطقه سازه ازجمله المللبین نظام هایسازه در تحول و تغییر به زیادی حد

 .است
 حاصل هایدیسیدیگر معرض در زیاد خیرتأ با که شودمی محسوب مناطقی جمله از خاورمیانه

 از مدهبرآ نیز سازیملت -دولت چارچوب در درونی تغییرات و گرفت قرار وستفالیایی نظم از
 نظم اما؛ است ودهب فرانسه و بریتانیا هایدولت میان پیکو-سایکس توافق یعنی بیرونی هایتوافق
 ناقص اشکال رد یا نگرفت شکل یا پساعثمانی مختلف زمانی هایدوره در خاورمیانه در امنیتی
 رایدا المللبین روابط تحلیلگران و پردازاننظریه از بسیاری نگاه در خاورمیانه. شد اجرایی

 .   است مومدا امنیتی معماهای
 منطقه گیریشکل هب منطقه نیز امنیتی معماهای بر ثیرگذارتأ متغیر نخستین ،سیستمی بعد از

 نآ امنیتی معماهای بر تواندمی خودنیز  منطقه پیدایش علت. است مرتبط المللبین سیستم در
 بیان را منطقه علت که دارند جودو مختلفی هاینظریه منظر این از. باشد اثرگذار خاص منطقه

 از و چارچوب این در. داد تشخیص نیز را مرتبط معماهای توانمی هاآن از گیریبهره با و کنندمی
 :از نداعبارت هاآن ترینمهم امنیتی بعد
 ژئوپلیتیک؛( الف
  دویچ؛ کارل ارتباطات نظریه( ب
 ؛والرشتاین جهانی اقتصاد( ج
 .کاریهم بر مبتنی هژمونی( د

 دلیل ود به منطقه آن در که است تیکیژئوپل نگرش ،منطقه یریگشکل در نگرش نخستین
 رثیتأ بزرگ، هایرتقد بین رقابت و قدرت جهانی چرخه: از نداعبارت که آیدمی وجودهب عمده

 (98: 1388 کوهن،) .المللبین نظام ساختار در بزرگ هایقدرت جایگاه بر جغرافیا
 عبارتیبه. گرددمی محسوب بیرونی ایپدیده دیدگاه این در مناطق گیریلشک ترتیب بدین

 و خود نافعم دلیل به که هستند خاص جغرافیایی حوزه یک از خارج بزرگ هایقدرت این
 نطقهم به تبدیل را یاییجغراف حوزه چند نیز رقبا سایر با قدرت جهانی چرخه در موجود هایرقابت

: 1392 قاسمی،). آیدمی وجودهب سایرین توسط سیستم این هایمرزبندی ترتیب بدین. نمایندمی
147) 

 هایقدرت گراییمداخله از شدت به و بیرونی آن امنیت که است مناطقی از یکی خاورمیانه
 امنیتی محیط. است کرده روروبه گسترده هایچالش با را ایمنطقه نظام و دیده سیبآ بزرگ
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 افزایش و منطقه در خارجی مداخالت افزایش همچون مشکالتی با گرشن این قالب در خاورمیانه
 ناقص فرآیندهای و ساختارها وجود ای،منطقه برون هایورودی به نسبت منطقه حساسیت ضریب
 تعارضات مدیریت محوریت و منطقه در درگیر واحدهای رفتاری الگوهای بودن تعارضی ای،منطقه

  .است بوده روهروب ایمنطقه نظم کنترلی سازوکارهای در
 ینا از است. الرشتاینو جهانی اقتصاد نظریه به مربوط مناطق، گیریشکل مورد در دوم دیدگاه

 کارکرد و قتصادا جهانی چرخه در آنها نقش دلیل به و داشته ژئواکونومیکی ویژگی مناطق منظر
 صادرات و گاز و نفت ذخایر انمیز با خاورمیانه طقهنم ژئواکونومیک وضعیت. آیندمی وجودهب هاآن

 .دارد جهانی اقتصاد چرخه در آن پررنگ نقش دهندهنشان انرژی
 از گروهی ینب ارتباطات میزان و سطح که است دیدگاه سومین ،دویچ کارل ارتباطی دیدگاه

 هایگسترده در مناطق عبارتیبه. نمایدمی مطرح منطقه گیریشکل عامل عنوانبه را واحدها
 گستره و شدت ظرن از خاص واحدهای بین ارتباط میزان و سطح که گیرندمی شکل ییجغرافیا
. بود خواهد ایآستانه یا ایپله صورتبه آن مرزهای البته است؛ همجوار واحدهای از متمایز

 (41: 1384 مشیرزاده،)
. شودمی محسوب منطقه گیریشکل کنندهتبیین دیدگاه چهارمین همکاری بر مبتنی هژمونی

 منظور هب واحدها شد خواهد سبب خاص جغرافیایی گستره یک در هژمون وجود منظر این از
 یک به مذکور سترهگ تبدیل جهت در امنیت و منافع گستره، به مربوط امتیازات از گیریبهره

 یشورو جماهیر تحادا فروپاشی از بعد قفقاز و میانه آسیای در آنچه مانند ،نمایند تالش منطقه
 ( 99: 1390 قاسمی،. )افتاد اتفاق

 تحلیل و ای تجزیهمنطقه امنیت در آشوب و معمای نظم شناخت در گام در این قالب نخستین
 گردیده المللینب نظام در منطقه شدن پدیدار باعث که است عواملی و منطقه گیریشکل علت
 اابتد همان از و ادهد سوق تعارضات سمت به را خاورمیانه ایمنطقه نظام عوامل، از برخی. است

 از. اندبوده سازسبب را منطقه امور در بزرگ هایقدرت رقابت و آن ناقص گیریشکل اینکه ضمن
 و بوده محور رضتعا ابتدا همان از خاورمیانه امنیتی محیط دریافت توانمی اصولی چنین منظر

 .گرددمی محسوب المللبین نظام در ناکآشوب مناطق نوع از عبارتیبه
های آشوب گیری مؤلفهتواند به شکلروندی از پارادوکس نظم نهایتاً میچنین وضعیت و 

های ای، کنشای و فرامنطقهناپذیری رفتار بازیگران منطقهنیبیعدم قطعیت، پیشهمچون 
ها و از جمله غیرخطی و تداخل معمای امنیتی بینجامد. در این شرایط دولت مدت، امنیتکوتاه

المی ایران در چارچوب مقدورات و محذورات ملی و فشارهای سیستمی الگوهای جمهوری اس
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پسینی و -ی رفتاری پیشینیدهند که برگرفته از الگوهاد نشان میرفتاری مشخصی از خو
 های راهبردی ایران در خاورمیانه است. مطلوبیت

 

  خاورمیانه در راهبردی ایران گیری و الگوهایجهت -2
 محیط چندین از ایتهآمیخ حقیقت در شود،می شناخته خاورمیانه عنوان با وناکن که ایگستره

 ایمنطقه کی هر که است... و آفریقا شمال شامات، فارس،خلیج همچون، مختلف تیکییژئوپل
 .شودمی محسوب خود خاص تیکییژئوپل وزن و محیطی هایپدیده همگونی اساس بر جداگانه

 یابینقش و ویژه راهبردی وضعیت یک در قرارگیری دلیل به خاورمیانه منطقه در ایران
 و غربی بجنو آسیای به غربی آسیای اتصال محل) سرزمینی محیط دلیل به ژئواستراتژیکی

 در و سیاسی همگویینا ،(شیعی دولت یابینقش) ایدئولوژیکی و ، ژئوکالچر(هرمز تنگه به نزدیکی
کی تییوزن ژئوپل زا تیکییلژئوپ هایمحیط ردیگ با( نفت تولیدکننده) اقتصادی همگونی حال عین

 .است برخوردار
 آید؛می شمارهب اصلی مفاهیم از یکی تیکییژئوپل وزن مفهوم قدرت، به مربوط هاینظریه در

 هایظرفیت و دهااستعدا از ایمجموعه شناسایی» :از است عبارت معنا این در تیکییژئوپل وزن
 از رجخا در نفوذ لاعما قدرت و دیپلماتیک حکومتی، اقتدار ظامی،ن اقتصادی، سرزمینی، جمعیتی،

 از استفاده با بتواند که شودمی محسوب قدرت هنگامی کشوری واحد یک دیگر عبارتبه «مرزها.
 ماورای از جهیتو قابل گستره بر را خود سیاسی اراده ،شودمی شناخته تیکییژئوپل وزن آنچه

 (    60: 1394 نژاد،بهبودیرپاندی و کوما) .کند اعمال خود مرزهای
 سیاست در و ایمنطقه محیط در زادرون ایلفهمؤ عنوانبه همواره ایران تیکییژئوپل وزن

 و 40 دهه در رانای خارجی سیاست تاریخی بررسی با که نحوی به ،است رفته کاربه نیز ایمنطقه
 روروبه تغییراتی اب اگرچه لفهمؤ این انایر در انقالبی هایدگردیسی با حتی سواین به شمسی 50
 .گردید اجرایی متفاوتی روند و وضعیت یک در اساساً اما شد

 را خاورمیانه معادالت اسالمی انقالب از پس هایسال در ایران تیکییژئوپل وزن ماتریس
 ایخاورمیانه سیاست الگوریتم در را هویتی -ایدئولوژیکی دال دیگر سوی از و ساخت ترپیچیده

 چارچوب در آرامی به دوم جهانی جنگ از پس هایسال در ایران. کرد گذشته از ترپررنگ ایران
 یابیشنق سمت به آمریکا متحده ایاالت با همکاری و ائتالف راهبرد اساس بر و دوقطبی ساختار

 به نقش این( میالدی 70 دهه) نیکسون دوستونی راهبرد قالب در بعدها و کرد حرکت تیکییژئوپل
 را خاورمیانه در ایران خارجی سیاست قالب، این در. شد متحول منطقه امنیتی رهبری شکل
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 تقسیم ایدئولوژیکی الگوهای و ملی دولت الگوهای یعنی رفتاری الگوهای طیف دو به توانمی
 .کرد

 

 محوردولت الگوهای. 1-2

  گرایيامنیت .2-1-1
 قتلفی نیازمند کند،می زیست آسیا غرب ناهمگون قهمنط در اینکه دلیل به ایران اسالمی جمهوری

 ایمنطقه ازیگرانب. است امنیتی سیاست و خارجی سیاست رویکرد دو میان عمیق پیوند برقراری و
 موضوعات ردنک تبدیل و ایران خارجی سیاست فعالیت محیط کردن امنیتی درصدد ایفرامنطقه و

 (214: 1397 یری،دهش) .اندبرآمده امنیتی عاتوموض به سیاسی
 دارد، رقرا امنیتی -سیاسی هایاولویت صدر در منازعات همواره که خاورمیانه امنیتی نظام در 

 و اسالمی بانقال از پس میان این در. است داشته پررنگی نقش امنیتی هایسیاست بر تمرکز
 سیاست اصلی اولویت به تحمیلی جنگ ویژهبه امنیتی موضوعات ایران، اسالمی جمهوری سیستأ

 تمامیت نظام، یتموجود حفظ ایران، امنیتی هایاولویت در. شد تبدیل ایران امنیتی -خارجی
 . دارند قرار ملی حاکمت و( تهدیدات کاهش) ملی امنیت ارضی،

 تهدیدات از طیف دو شاهد ایران اسالمی جمهوری سو،این به خورشیدی 1359 هایسال طی
 حمله یا ارجیخ اقدامات طریق از سرزمینی تمامیت علیه یداتتهد نخست است؛ بوده ملی امنیت
)رژیم  راقعکشور  تحمیلی جنگ نخست بخش در .داخلی طلبانهتجزیه تهدیدات دوم  و نظامی
 و رسفا خلیج در گانهسه جزایر علیه عربی متحده امارات تهدیدات و اقدامات ایران، علیه بعثی(
 اشاره غربی ایمرزه در نظامی هایگروه شدتکم تهدیدات به وانتمی نیز طلبانهتجزیه اتدتهدی

 .داشت
 

 گرایيموازنه .2-1-2
 روابط عملی و نظری حوزه به مربوط مفاهیم پرکاربردترین و پرسابقه از یکی« قوا موازنه» نظریه

 رانکنشگ معنای در المللبین نظام بازیگران .باشدمی گراواقع هاینظریه در ویژهبه المللبین
 الگوی» معنای در المللیبین نظام ساخت در تا کنندمی تالش همواره المللبین سیاست عرصه

 هاییپویش چنین و کنند ایجاد را تغییراتی «سیاسی واحدهای میان در نفوذ و تسلط قدرت، کلی
 را فرایندی چنین ترجمان. شودمی سیاسی بازیگران این میان اندرکنش و واکنش کنش، به منجر

. گویندمی «قوا توازن» را آن المللیبین روابط پردازاننظریه که دانست سازوکاری مبنای توانمی
 عضو کشورهای قدرت بین تعادل نوعی وجود از است عبارت قوا توازن واژهنیز  ساده معنای در
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 که دشون برخوردار مسلطی قدرت چنان از نتوانند آنها از هیچکدام که نحوی به المللبین نظام
 (89 -90: 1395 گلستان،دهشیری و . )کنند تحمیل دیگران بر را خود اراده

 دبتوانن که بزنند هاییسیاست و ابتکارات به دست تا کنندمی تالش کشورها چارچوبی چنین در
 ایطیشر به مربوط گراییموازنه درواقع. نمایند ایجاد ایمنطقه و المللیبین فضای در را موازنه
 سیاست اصلی ازیگرانب نبی نفوذ حوزه و منافع در تعادل ایجاد برای الزم هایمینهز که است
 اسی،سی جایگاه که دانست بازیگرانی کنش الگوی باید را گراییموازنه. آید وجودبه المللبین

 (107: 1395متقی و همکاران، . )دارند راهبردی هایضرورت و ژئوپلیتیکی موقعیت
 گرایی،واقع رهیافت در سازیامنیت الگوهای از یکی ایمنطقه موازنه است قدمعت متقی ابراهیم

 ایهمجموعه» نظریه پردازنظریه بوزان باری منظر، این از. است انتقادی مکتب و گرایینوواقع
 که ستا اعتقاد این بر وی. دهدمی ارائه ایمنطقه امنیت سازماندهی در را موازنه نوع دو« امنیتی
 یکی عنوانبه ایقهمنط موازنه سازماندهی و گیردمی انجام هویت موازنه موازات به قدرت موازنه

 (165: 1392 متقی،) .شودمی تلقی بحرانی هایمحیط و شرایط در امنیتی هایضرورت از
 و ثباتیبی ند؛هست مشترکی هایویژگی دارای خاورمیانه کشورهای همه وضعیتی چنین در

 خاورمیانه در شوندهرتکرا و مزمن هایبحران به منجر که بازیگران قدرت موازنه در تعادل نداشتن
 ایمنطقه وزهح کنشگران دیگر مانند به نیز ایران اسالمی جمهوری فضایی چنین در. است شده
 . اردد ایمنطقه امنیت ایجاد و بحران مدیریت برای تعادل و سازیموازنه به نیاز

 تا سرد جنگ دوران موقت هایائتالف ایجاد طریق از ایران ارجیخ سیاست در گراییموازنه
 در «کنزدی خارج» اصطالحبه مناطق ایجاد و راهبردی قابلیت با نظامی قدرت دهیشکل

 سیاست در سازهموازن روندهای از ایگسترده طیف یمن و عراق سوریه، لبنان، مانند کشورهایی
 . دهدمی نشان ار ایران اسالمی جمهوری امنیتی و خارجی
 موازنۀ ارهایسازوک به معطوف خاورمیانه در ایران ایمنطقه کنش الگوی که رسدمی نظر به

. است منیتیا و سیاسی یابینقش از تابعی آشوب پر محیط در راهبردی موازنۀ است؛ راهبردی
 ایمنطقه هادهاین و ملی دولت از دفاع برای ایمنطقه بازیگران تقویت نیازمند امر این تحقق
 برابر در زنیانهچ توان بردن باال و همسایه حساس محیط در قدرتی هایپایه تقویت. بود خواهد
خوی و احمدی) .رودمی شماربه آینده در ایران ایخارومیانه سیاست اساسی اهداف جمله از آمریکا

 (109 :1397 ،همکاران
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 گرایي. منطقه2-1-3
 ایران میاسال جمهوری خارجی سیاست هایپویش محوری ایهشنق از یکی همواره گراییمنطقه

 غرافیاییج فضای یک به ویژه توجه از است عبارت گراییمنطقه کلی تعریف در. است بوده
 و عمناف اهداف، تحقق برای مکان بهترین و بوده مشترک هایویژگی دارای که مشخص

 عرصه یک از طقهمن است، معتقد گراییمنطقه کتاب در کالینز ام.جان. است ملت چند هایآرمان
 و زارعی) .دارد تجانس فیزیکی یا فرهنگی لحاظ به که است شده تشکیل جغرافیایی پهناور

 (744: 1394 ،همکاران
 خاورمیانه، رنظی المللیبین هایزیرسیستم در ویژهبه منطقه به معطوف خارجی سیاست یک

 گسترش و رمیانهخاو بر تمرکز. است ایران رفتاری الگوهای در ایویژه اهمیت حائز فارس،خلیج
 آمریکای یکشورها با جویانههمکاری خارجی سیاست یک سو، دیگر در و همسایگان با روابط
 .کرد تفسیر المللیبین عرصه در ایران گراییمنطقه توانمی را التین

 که کندیم فتعری ایران خارجی سیاست در گراییمنطقه برای رویکرد سه ،برزگر کیهان

 و یکایدئولوژ کردروی تاریخی، -فرهنگی رویکرد یک،ژئوپلیت و جغرافیایی رویکرد: از نداعبارت

 ایجاد گراییهمنطق در ایران خارجی سیاست چالش ترینبزرگ که رسدمی نظر به. امنیتی–سیاسی
 رویکرد نینچ بچارچو در (24: 1388 برزگر،) .است بوده رویکرد سه این میان توازن و تعادل
 هاییلفهمؤ در دلتعا ایجاد ،خاورمیانه در ایران گراییمنطقه راهبرد که دریافت توانمی نظری

 در تمشارک طریق از ملی قدرت افزایش و شیعی ایدئولوژی تیکی،یژئوپل هویت همچون
 .است ایمنطقه امنیتی -سیاسی هایپویش

 

 گرایيعمل . 2-1-4
 در اما ؛است عمل تاصال فلسفه یامعن به« پراگماتیسم» یا «ییگراعمل»نیز  سیاسی فلسفه در

 قرن اواخر در فلسفه نای. است گراییمصلحت و گراییواقع ترجمان در بیشتر سیاست حوزه
 .کرد پیدا تبلور دیویی جان و جیمز ویلیام پرس، سندرس چارلز نظیر متفکرانی ءآرا در نوزدهم

 از داکثریح استفاده دنبال به موجود، هایواقعیت پذیرش با گرایانهعمل خارجی سیاست
 : از نداعبارت رویکرد این کلی اصل سه. است کشور ملی منافع راستای در هافرصت
 المللی،بین موجود نظم پذیرش (الف
 منافع، بودن عقالنی و واقعی (ب
 .ملی اهداف تحقق در فایده هزینه و محاسبه (پ
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 پایه بر ملی افاهد تعیین مانند موضوعاتی نیازمند گراملع خارجی سیاست یک منظر، این از
 لی،م منافع تعریف در گریمحاسبه اقتصادی، توسعه به دهیاولویت المللی،بین نظام هایواقعیت

 کشور، از بمطلو تصویری هارائ المللی،بین هایسازمان با روابط گسترش و گراییچندجانبه
 (25-26: 1397 بهرامی، یار وتیشه. )بود خواهد نیجها اقتصاد در ادغام و زداییتنش

 از جلوگیری و امنیت حفظ به معطوف ایران ایخاورمیانه سیاست سازیتصمیم در گراییعمل
 به خاورمیانه رد ایمنطقه قدرت عنوانبه ایران کهحالی در که ترتیب بدین. است بحران گسترش

 یتاولو را شدهتتثبی کنونی وضعیت خردمند بازیگر عنوانبه ،باشدمی خود موقعیت تحکیم دنبال
 ساختارهای هک است آن پی در خود دیپلماسی تاکتیک عنوانبه گراییعمل با و دانسته خود

 .گردد حفظ منطقه در موجود سیاسی
 

 محور ایدئولوژیک الگوهای. 2-2

 گرایي. آرمان2-2-1
 قانون 155 تا 152 اصول ،(16بند) سوم اصل با مطابق ایران اسالمی جمهوری سیاسی نظام

 را اصولی نینچ ترجمان است؛ خواهآرمان نظام یک و انقالبی و اسالمی هویتی دارای اساسی
 .کرد مشاهده نیز جمهوری اسالمی ایران ساله بیست اندازچشم در توانمی

 رد اما ؛شد یدهد افالطون هایاندیشه در میان ابتدا «اخالقی الیسمایده» یا گراییآرمان
 پس بعدها و ردک ظهور روشنگری دوران در فکری مکتب یک عنوانبه المللبین روابط هاینظریه

 به سمویلسونی قاعده رد گراییآرمان .یافت تبلور ویلسون گانهچهارده اصول در اول جهانی جنگ از
: 1388 دی،باوزآفیر دهقانی) .است آن هایریشه بردن بین از و جنگ و منازعه از دوری معنای

18) 
 زا حداکثری هانهخواآرمان هایبرداشت در توانمی را انقالبی و اسالمی گراییآرمان تبلور

 رسالت خارجی تسیاس معنا این در .دید اسالمی انقالب و (ره)خمینی امام اسالمی، هایاندیشه
 مانند دهایییکررو طریق از اساسی قانون با مطابق را برداشت این. محور نتایج تا است محور

 المللیینب نظام و ساختار در «تجدیدنظرطلبی» و «انقالب صدور» ،«جهانی حکومت تشکیل»
 .شودمی انجام

 که باشدمی ساختارهایی با انطباق عدم انقالب پیروزی بدو از ایران ایخاورمیانه سیاست رفتار
 سیاست در انهگرایآرمان دیگر وجه نینهمچ .است شده تعریف خارجی بزرگ قدرت توسط

 سطح در خود برای را واالتری جایگاه طلبیمنزلت طریق از تا کندمی تالش ایران خاورمیانه



 145  ......................................................................................................آشوب دوران در ایران ایخاورمیانه سیاست تحلیلی مدل

 

 اقتصادی حتی و فرهنگی -اجتماعی سیاسی، هایارزش چارچوب این در. کند ایجاد ایمنطقه
 آن به خارجی سیاست راهبردهای در چارچوب و مطرح ارزشی معیار و شاخص عنوانبه ایران

 (  198: 1388 بادی،فیروزآ دهقانی. )شودمی پرداخته
 را انقالب یروزیپ نخست دهه در ایران خارجی سیاست که باورند این بر تحلیلگران از بسیاری

 و مبارزات از عدفا چون مفاهیمی که نحوی به دید؛ گرایانهآرمان هایسیاست در قالب توانمی
 و یتحما انقالب، صدور جهانی، خواهیدالتع جهان، سراسر در خواهیآزدای هایجنبش

 خارجی هایسیاست اصلی محورهای جمله از ،.... و امپریالیسم ضد انقالبی هایدولت با همسویی
 . دادمی تشکیل را ایران

 

 گرایيهویت. 2-2-2
 همچون گراقعوا پردازاننظریه به مربوط هایتحلیل در هاسال برای هویت و فرهنگ اگرچه

 تهانگاش نادیده "للالمبین سیاست" کتاب با والتز کنت و "هاملت میان سیاست" کتاب در امورگنت
 و گرفت قرار توجه دمور انتقادی مکتب به موسوم هاینظریه در مفهوم این سرانجام اما ؛بود شده

 .است دهش صحبت خارجی سیاست به دهیشکل عامل ترینمهم عنوانبه هادولت هویت از آن در
 : است معتقد انگلیس اکستر دانشگاه استاد ،«بارنت یوکل»

 فردی ای شخصی هاهویت شود،می معنا دیگران با رابطه در خود از فهم هویت»
 و دیگران اب رکنشگ تعامل در و شوندمی محسوب اجتماعی مفهومی اساساً و نیستند

 ( Barnett ,1999: 6)« .شوندمی تعریف دیگران با رابطه در

 جمهوری یسستأ و اسالمی انقالب از پس هویتی کنشگر یک مانند به ایران ارجیخ سیاست
 در ایران اسالمی جمهوری .رفتگ قوام گریشیعه و ایرانی گراییملی عنصر سه با ایران اسالمی

 اسالمی هایملت اب رابطه گسترش را خود امنیت مینتأ مهم موارد از یکی انقالب، اولیه هایسال
 با همکاری یبرا را الزم هایزمینه گرایی،ایدئولوژیک بر مبتنی رویکرد زمان همان در .دانستمی

 حمایت از هایینشانه توانمی ،1358 آبان اواسط از .آورد فراهم انقالبی هایسازمان و کشورها
 در ایران امنیتی گیریجهت. کرد مشاهده بخشآزادی هایجنبش از را ایران دولت رسمی و ثرمؤ

 هایسال طی رانای خارجی سیاست. دانست رادیکال هایگروه با ائتالف باید را وراند این
 از یدیجد فضای تحمیلی، جنگ .نیست جدا عراق با جنگ و دفاعی سیاست از 1367ــ1360
 ترابی،) .آورد وجودبه را بخشآزادی هایجنبش و فروملی نیروهای با ایران امنیتی گراییائتالف
1385 :60) 
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 ایران امنیتی و خارجی سیاست در گراایدئولوژیک روندهای تحمیلی جنگ پایان از پس هاگرچ
 از تحمای یعنی ای آنهچارچوب اساساً  اما ؛درآمد اجرا مرحله به شده کنترل شکل در خاورمیانه در

 هایگروه یرسا و اهللحزب حماس، هایگروه همچون بخشآزادی هاینهضت و فروملی هایگروه
 رد سیاست این یمن و سوریه عراق، هایبحران و عربی هایانقالب وقوع با. یافت تداوم نیسطیفل

 و روریستیت هایگروه برابر در مقابله یابینقش با یبترک در و گراییمقاومت خط چارچوب
 . شد پیگیری و دنبال گراییافراطی

 نقطه به گراییدئولوژیکای و گریشیعه گرایی،اسالم محور با ایران خارجی سیاست اساساً
 1390) م2011 هایسال از ویژهبه و شده تبدیل ایمنطقه حوزه در برانگیزچالش و تقابل

 هایبحران ای،قهمنط نظمیبی جمله از شده ذکر ایمنطقه حوالتت دلیل به سواین به( خورشیدی
 ایمنطقه هایتقدر یتقابل سیاست با ایمنطقه تضادهای و بحران تصاعد و عراق و سوریه یمن،

ر پس رفتاری د وهایالبته این الگ. است شده روروبه راهبردی موازنه ایجاد برای ایفرامنطقه و
یاست به یک س خص منجرطور اایران به تیکیطور اعم و ژئوپلای بهتیک منطقهیای از ژئوپلزمینه

 پیگیری ر بهمنج منیتیای شده که در ترکیب شکلی و ماهیتی با سیاست آشوب اخارجی منطقه
 م تاکنون شده است.  2010های ای ایران بین سالسیاست خاورمیانه

 

 خاورمیانه ایران در امنیتي آشوب وکارهای مدیریتساز -3
 ساختار گردیسید از ناشی متمادی هایسال برای خاورمیانه در ایمنطقه نظم نوع و شکل اگرچه

 شکل و المللبین نظام ابعاد نیز از بسیاری در ،نویسندگان نظر به و است بوده المللیبین سیستم و
 نظر به ماا ؛است تهگذاش ثیرتأ زیرسیستمی نظم یا ایمنطقه نظم گیریشکل بر مراتبیسلسه

 به میالدی 2008 هایسال ویژهبه گذشته هایدهه طی آرامی به سیستمی پیامد این که رسدمی
 و نظمیبی سمتبه ،ساختاری پیله از آمدن بیرون با ورمیانهخا شرایط، این در. باخت رنگ سواین

 این در ودخ قدرت نسبت به یک هر منطقه کشورهای میان این در. کرد حرکت ایمنطقه آشوب
 پرسش چارچوب، این در. اندداشته مشارکت امنینی نظم در ناکیآشوب نوعی به یا گذار دوران

 در امنیتی  وبآش مدیریت برای سازوکارهایی چه از ایران اسالمی است که جمهوری این اساسی
  گیرد؟می بهره خاورمیانه

 تالش متمادی هایسال برای ایمنطقه بازیگر و قدرت یک عنوانهب ایران اسالمی جمهوری
 برقراری بر را خود استراتژیک هدف و کند ایفا خاورمیانه ایمنطقه نظم در را خود نقش تا داشته



 147  ......................................................................................................آشوب دوران در ایران ایخاورمیانه سیاست تحلیلی مدل

 

 هدف این مختلف هایدوره در اما ؛است داده قرار ایمنطقه مشارکت الگوهای از ناشی نظم یک
 . است شده دنبال مختلف هایدولت سوی از متنوعی هایتاکتیک و راهبردها ها،رهیافت با

 طی در راییگعمل و گراییایدئولوژیک هایویژگی واجد خاورمیانه در ایران خارجی سیاست
 هب گذشته هایسال و هادوره در گراییعمل و گراییایدئولوژیک اما ؛است بوده مختلفی هایدوره

 با ترکیب در ایران ایخاورمیانه سیاست که نحوی به شده، عملیاتی و اجرایی مختلف اشکال
 و اتیکدیپلم -باطیراهبردی، ارت سازوکارهای از گیریبهره به معطوف ایران تیکییژئوپل ظرفیت

 . است ایجاد دولت قوی شده
 

  راهبردی . سازوکارهای3-1
 استراتژیکیژئو وضعیت دلیل به همواره خاورمیانه در ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست
 کالن حوالتت و فرایندها به دهیشکل در ایفزاینده نقش ایران تیکییژئوپل نقش و منطقه
 ایمنطقه محیط در ایران راهبردی کنش الگوی و سازوکارها اساس این بر. است داشته ایمنطقه

 ایران راهبردی ایهکنش چارچوب، این در .گذاردمی امنیت و نظم هایحوزه بر ایگسترده ثیرتأ
 و اردن لبنان، سوریه،) فوری غیر و( همسایگان و فارسخلیج منطقه) فوری امنیتی حلقۀ دو در

 . دید «همسویی و انطباق» و «گراییائتالف» اشکال در توانمی را خود( فلسطین
 

 گرایيائتالف .3-1-1
 باور این بر تدافعی گراییواقع پردازنظریه و هاروارد دانشگاه المللبین روابط استاد ،«والت استفان»

 منظور به قدرت تعادل ایجاد برای نخست،: شوندمی متحد یکدیگر با دلیل دو به هادولت که است
 :Walt,1985) .خارجی عمده تهدید یک فعر برای دوم، امنیتی، محیط در تهدید منبع یک رفع

 همواره خاورمیانه در ایران خارجی سیاست که دهدمی نشان راهبردی الگوهای شناسینشانه (33
 با عربی -غربی ائتالف برابر در سازیموازنه جهت دایمی و موقت هایائتالف ایجاد دنبال به

 با اتحاد و ائتالف ایجاد به ایران رجیخا سیاست دید، این از. است بوده متحده ایاالت محوریت
 زنیچانه و یلاسرائ برابر در امنیتی تعادل ایجاد برای حماس و لبنان در اهللحزب هایگروه ،سوریه
 (88: 1389 ،پور و همکاران علی. )کندمی اقدام امنیتی فوری حلقه در آمریکا تهدیدهای رفع جهت

 ورای و «پیوسته همبه امنیت» مفهوم قالب در کندمی تالش ایران اسالمی جمهوری بنابراین،
 و فوری هایحلقه به را امنیتی موازنه و تعادل گرایانهعمل نگاهی با و ایدئولوژیکی هایچارچوب
 . کند تزریق خود امنیتی غیرفوری
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 فزونی همچنین ،آفریقا شمال و خاورمیانه در عربی هایانقالب آغاز از پس ،م2010 سال در
 افزایش و پیوسته همهب امنیت در چارچوب سوریه، و عراق به داعش و افراطی هایگروه خشونت

 سوریه، کشورهای با راهبردی گراییائتالف راهبرد ایران، پیرامونی هایحوزه در امنیتی تهدیدهای
 ایران تیکییژئوپل وزن افزیش قالب در یمن  در حوثی هایگروه و لبنان در اهللحزب گروه عراق،

 . شد گرفته کاربه
     

 همسویي و انطباق .3-1-2
 تکیه با نامید، «سنتی گراییمنطقه» را آن نوعی به توانمی که را« همسویی و انطباق سیاست»
 یامنیت -سیاسی لمسائ از دسته آن در نشدن درگیر به معتقد ایران تیکییژئوپل هایواقعیت بر

 .ندارند چندانی اطتبار ایران راهبردی منافع با و بوده عرب جهان با ارتباط در بیشتر که است
 (140: 1390 برزگر،)

 دالیلی به ایران امنیتی -خارجی سیاست در پهلوی رژیم دوران در بیشتر رویکرد این اگرچه
 نای اما شد ریپیگی تیکی،یژئوپل هایواقعیت و هویتی تمایزهای ایدئولوژیک، رویکرد همچون
 ینا اکنون .دارد ریانج متفاوتی شکل در ملی منافع و ایران ایمنطقه هجایگا به نگاهی با رویکرد
 فارس،خلیج همنطق یعنی ایران امنیتی اول حلقه در خارجی سیاست پیگیری پذیرش با راهبرد
 عربی رمیانهخاو مناطق برخی و لبنان سوریه، لمسائ در ایران گسترده حضور که است معتقد

 (  141: 1390 برزگر،. )نیست ایران ردیراهب بلندمدت منافع با مطابق
 

  دیپلماتیک -ارتباطي سازوکارهای. 3-2
 سازی،نظم ایبر خارجی سیاست راهبردهای از یکی همواره دیپلماتیک و ارتباطی سازوکارهای

 زءج یپلماتیکد سازوکارهای اگرچه. است گراییچندجانبه و اعتمادسازی زدایی،تنش زایی،ثبات
 ظرفیت از راهبردی ماهیت دلیل به اما ؛شوندمی محسوب خارجی سیاست ابزاری نمادهای

 منطقه در ویژهبه یکدپلمات روندهای رو،ازاین است.برخوردار  راهبردی فرایندهای بر ثیرگذاریتأ
 نای مدیریت در میمه نقش ها نیزبحران بودن المللیبین و رخدادها اهمیت دلیل به خاورمیانه

 .کرد خواهد ایفا راهبردی روندهای تغییر و هابحران
 ملی دولت یک هایویژگی واجد خاورمیانه در ایران اسالمی جمهوری ارتباطی سازوکارهای

 منافع تحقق و هاارزش مینتأ اهداف، به دستیابی حهت ایران اسالمی جمهوری روازاین. است
. دهد انتقال دیگران به را ودخ مواضع و هادتهدی ها،ارزش نیات، انتظارات، ها،خواسته باید ملی

 و ترغیب برای هاآن منطقی توجیه و تبیین آن پیرو و تهدیدها و منافع اهداف، توضیح همچنین
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 ضرورت منافع و اهداف این راستای در هاسیاست برداشت و بررسی تطبیق، به سایرین تشویق
 ( 369: 1391، دهقانی) .یابدمی

 دیپلماسی می،رس دیپلماسی طریق از تا کندمی تالش ایران اسالمی جمهوری قالب، این در
 و کارامدسازی ری،هنجا هایدگرگونی مدیریت به دست دفاعی دیپلماسی و ایرسانه - عمومی

 و یاعتمادساز لیت،مقبو ایجاد و سازیچهره دیپلماسی، هایشبکه طریق از هاتاکتیک روزرسانیبه
 چنین در. بزند المللیبین و ایمنطقه بازیگران اعاقن و زداییحساسیت بودن، بینیپیش قابل

 و ایمنطقه نبازیگرا دیگر برداشت نوع و اهداف در بندیاولویت با خارجی سیاست چارچوبی
 داماتاق این مونهن. گردید ارتباطی و دیپلماتیک سازوکارهای وارد پذیریولیتمسئ با المللیبین

 اقدام جامع برنامه) برجام توافق در توانمی تاکنون 1392 هایسال طی را ایران دیپلماسی منطقی
 جانبهسه هایتنشس اوراسیا، مجمع( سوریه صلح روند) آستانه نشست در فعال مشارکت ،(مشترک

 . کرد مشاهده متحد ملل سازمان به راهبردی ابتکارات هارائ و
 

 خاورمیانه در قوی دولت و مقاومت .3-3
 برخوردار باتث از ایمنطقه سیاست اگر. شودمی تلقی آشوب ستسیا برابر در واکنشی مقاومت

 گیریشکل مکانا شرایط این در ،آید وجود به ساختاری کنش الگوی برای فضا نتیجه در و بوده
 از هایینشانه را آسیا غرب ایمنطقه امنیت اصلی ویژگی اکنونهم اما ؛داشت وجود قوی منطقه

 جود،مو دوران در اینطقهم رفتار الگوهای تمامی. دهدمی کیلتش «امنیتی ثباتیبی» و «آشوب»
 مندنیاز ایران اسالمی یجمهور فضایی چنین در. است ایران با رویارویی از هایینشانه بر مبتنی

 .است« قوی دولت» بر مبتنی راهبردی سازوکار
 در .است رابرخورد داخلی ساختار و ایمنطقه محیط در سازقدرت هایویژگی از قوی دولت

 نیازمند سازیامنیت ،دارد وجود« امنیتی شکننده کمربند» از هایینشانه که آسیا غرب حوزه
 مناطق برای یتیمطلوب ونهگهیچ قوی منطقه مفهوم و بوده قوی دولت سازوکارهای از گیریبهره

 در ار خود رتقد که دکن استفاده سازوکارهایی از ایران که است طبیعی بنابراین. ندارد زده آشوب
 (54: 1398 متقی،چی و پوستین). دهد گسترش یامنطقه حوزه

 

 گیرینتیجه
 سیاسی خشونت میزان بیشترین که است جهان مناطق از یکی خاورمیانه که داشت توجه باید

 به توسل دیگر، عبارتبه. است داده رخ آن در( مزمن هایبحران و کودتا جنگ، مرزی، مناقشات)
 فرهنگ از جزئی به مذهبی و سیاسی اهداف به دستیابی جهت سیاسی آمیزتخشون اقدامات
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 درهم خاورمیانه، منطقه در سیاسی رهبران درک و دریافت. است شده تبدیل منطقه مردمان
 دالیلی و علل جمله از ایمنطقه نظم ساختار و ایفرامنطقه مداخالت هویتی، -قومی آمیختگی

 به. است کرده تبدیل پیچیده حال عین در و زاکشمکش ایقهمنط به را خاورمیانه که هستند
 -سیاسی فضای نسبت به نیز را ایفرامنطقه و ایمنطقه هایدولت خارجی سیاست که نحوی
 قدرت یک عنوانبه ایران اسالمی جمهوری. است ساخته پیچیده آن هویتی و اقتصادی و امنیتی

 فارسخلیج و خاورمیانه منطقه یعنی خود پیرامونی یطمح در امنیتی منافع دارای که ایمنطقه مهم
 مختلف هایدوره در .کندمی دنبال بیشتری حدت و شدت با را منطقه این در نظم موضوع است،
 و موجود نظم در تجدیدنظرطلبانه هایسیاست پیگیری طریق از ایمنطقه نظم بر ثیرگذاریتأ روند

 . است بوده همکاری طریق از نظم به دهیشکل برای تالش و همراهی
 دو که دکر تالش که بود اسالمی انقالب از پس دولت نخستین ،رفسنجانی هاشمی دولت

 هاشمی دولت هک نحوی به ؛کند دنبال خود خارجی سیاست در را زداییتنش و عملگرایی سیاست
 را هاتنش کلش فارسخلیج حوزه عربی کشورهای با ایران ایمنطقه مناسبات حوزه در توانست
 شدت و حدت با و تریافتهتکامل شکل به سیاست این . کند حرکت تقویت مسیر در و داده کاهش

 اسالمی یجمهور که نحوی به گردید، دنبال خاتمی محمد جمهوری ریاست دوران در بیشتری
 با و راهبردی یالگو و سیاست یک عنوانبه «زدایی تنش» سیاست پیگیری با تا کرد تالش ایران

 کار روی با . اشدب خاورمیانه منطقه در ثبات و نظم دهیشکل الدنب به فارسخلیج منطقه از رگذ
بازگشت  شتهگذ تجدیدنظرطلب رفتاری الگوهای به اسالمی جمهوری نژاد، احمدی محمود آمدن
 آمد کار ویر بر زمانی ،1392 خرداد در روحانی حسن جمهوری ریاست به یازدهم دولت .داشت

 ایفرامنطقه و ایمنطقه مخالف بازیگران میزان به ایران تقابلی هایسیاست سو،یک از که
 نظم و ترتیبات که رسیدمی نظر به دیگر سوی از و بود شده افزوده ایمنطقه فضای در ثیرگذارتأ

 ارچوبچ این در. است شده کشیده آشوب نقطه به حتی و تخریب شدت به ایمنطقه امنیتی
 همسویی، ازی،سائتالف) راهبردی سازوکارهای پیگیری با تا کرد تالش انایر اسالمی جمهوری
 تاریرف الگوی چوبچار در و ارتباطی سازوکارهای و( گراییمنطقه و سازیموازنه گرایی،چندجانبه
 . ندک کمک ایمنطقه نظم تثبیت و امنیتی ثبات ایجاد به «سازنده تعامل» راهبردی
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 الگویی تبیین اب ایران ایخاورمیانه سیاست شود،می مالحظه 1 شماره شکل در که همانطور
 گرایی،موازنه گانههشت هایگیریجهت و هالفهمؤ میانه از راهبردی میان و چندوجهی

 و سازینظم سازی،اقناع زدایی،حساسیت گرایی،ازنهمو گرایی،چندجانبه گرایی،امنیت سازی،ائتالف
 قرار مقطعی نظم و ثبات مسیر در را یتیکیژئوپل کالبد و سیاسی زیست فضایمترصد است  انطباق

 اقدام جامع برنامه» توافق همچون مهمی تحول به یازدهم دولت هایسیاست پیامد. دهد
 و ایمنطقه کشورهای رویکرد و شنگر بر توانست که انجامید برجام همان یا «مشترک

 در و برجامپسا دوران در .ساخت مواجه تغییراتی با را موازنه و گذاشته ثیرتأ حدودی تا ایفرامنطقه
 است عناصری و هافهمؤل دارای خاورمیانه منطقه گذشته، هایسال تجارب و ایمنطقه تازه فضای

 .شود منجر ایمنطقه پایدار نظم گیریکلش به تواندمی ایمنطقه اهتمام و توجه صورت در که
 و خارجی یاستس گوناگون هایدوره در ایران اسالمی جمهوری اعمالی و اعالمی اصولی، سیاست

 باتترتی و «پایدار ایمنطقه نظم» ایجاد بر مبتنی ایران خارجی سیاست درون هایگفتمان پایه بر
 نظر به سیاست این. است بوده جمعیدسته و مشارکتی مدیریت بر مبتنی جمعیدسته امنیت

 .است گرفته قرار ایران ایخاورمیانه سیاست اقدامات مرکز به ساله شش دوران این در رسدمی
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 فضای در و ایخاورمیانه سیاست در گذشته سال شش طی ایران اسالمی جمهوری آنچه
 -سیاسی صطکاکا هشکا و سازنده تعامل زدایی،تنش تقویت کرده، یریپیگ منطقه امنیتی آشوب
 و سازیجماعا روند هایبنیان توانسته حدودی تا سیاست این پیگیری که است بوده امنیتی
 رویکرد این ؤلفهم نخستین. نهد بنا را ایمنطقه آشوب مدیریت برای ایران راهبردی زاییقدرت

 و کاریهم همؤلف دومین. است ایمنطقه اجماع روند در ایطقهفرامن هایقدرت نقش کاهش
 تربزرگ کشورهای همکاری و فکری هم ویژههب امنیتی، ساختار در ایمنطقه بازیگران مشارکت

 وفصلحل در رقط و کویت مانند فارسخلیج حوزه عربی کشورهای برخی و ترکیه و ایران مانند
 یفرومل مذهبی -قومی هایگروه تعامالتی الگوهای مدیریت و تروریسم نظیر مشترک هایچالش

 .است ملی واحدهای با
 رد گوناگون عوامل یتأثیرگذار و خاورمیانه در امنیتی تعارضات و هاچالش وسعت به توجه با

 در سازینیتام منطقه، در ثباتیبی و هاناامنی در ایفرامنطقه و ایمنطقه ملی، فروملی، سطوح
. است بلندمدت و دریجیت فرآیندی مستلزم مشارکت، و همکاری بر مبتنی امنیتی الگوی چارچوب

 در تقابلم اطمینان ایجاد و گامبهگام اعتمادسازی واسطه به تنها ایمنطقه همکاری فرآیند، این در
 برخی محصول که یابدمی تحقق هاییچالش وفصلحل برای تالش همچنین و کشورها میان

 دموکراتیک یهارویه و فرهنگ ضعف ،سازیملت–دولت روند مشکالت چون ساختاری تعارضات
 .است
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