
 

 

 

 

 

 آسیا غرب منطقه های دولت حداکثری حضور با استکباری ضد جبهه ایجاد
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 چکيده

 خ اکی  ک ر   نای   در حیاتی مناطق از حال عین در و آمیزمنازعه و پرتنش مناطق از یکی آسیا غرب

 ه،منطق   ای ن  ه ای خصوص یت  از یک ی . است بود  بیگانه هایقدرت توجه مورد هموار  که است

 ش ورهای ک مناس اات  در هم وار   آس یا  غ رب  در ناامنی بحث. است درگیری و نزاع بودن دارادامه

 ابع اد  دارای و اس ت  توج ه  م ورد  بیش تر  آمریک ا  اس تکااری  حض ور  ام ا  است داشته نقش منطقه

 ه ای ی ت فعال و  آمریکا رهاری به استکاار جاهه اقدامات سطح واقع در. است شد  نیز تریگسترد 

 ح یط م در ای ران  رویک رد . اس ت  کرد  منطقه این متوجه را پیامدهایی ها آن توسط  گرفته تصور

. دارد ارق ر  «تهدی د  موازنه» الگوی با  مشارکت و همکاری بر ماتنی امنیت اساس بر خود پیرامونی

 و یا منطق ه  امنیتی ساختار درسازماندهی منطقه کشورهای تمامی جدی مشارکت رویکرد، این در

 یها قدرت مداوم حضور دیگر، سوی از. گیرد می قرار اولویت در خصوص این در مؤثر یهمکار

 اف زایش  جه ت  در ای عم د   عام    حض ور  ای ن  و نفی ای منطقه امنیت ترتیاات در ای فرامنطقه

 شود. می تلقی منطقه سطح در ها تنش و تعارضات
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 .ایمنطقه امنیت
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 مقدمه

استکاارستیزی و ماارز  با ظلم یکی از آرمانهای اصلی انقالب اسالمی است. ماارز  با ظل م  

و یاور مظلوم بودن از جمله آموز  های دینی است که به صراحت در نص وص دی ن اس م    

 نهضت های همه مشترک جمدر و عصار  توان می را ایران اسالمی انقالب.برد  شد  است

 در 1357 س ال  در ای ران  اسالمی جمهوری نظام .دانست اسالم جهان در و مردمی اسالمی

 ح امی  و اس تکااری   ، ضدامرریالیس تی   ض د  نظ امی   عنوان به جهانی و ای سطح منطقه

 به ایران اسالمی حکومت و رسید پیروزی به جهان سراسر انقالبی در و مردمی های جناش

 غرب بنیادین هراس  .شد معاصر تادی  دوران در سیاسی اید  اسالم از عملی جسمت اولین

 .اس ت  ایران اسالمی انقالب فزایند  قدرت داند  نشان ایران از انقالب برآمد  های اید  از

 که پیامی است؛ یافته اسالم گسترش جهان در کسب هویت برای اسالمی ایران انقالب پیام

،ص 1391ف رازی،  و   فیروزآب ادی  .ندارد تروروجود و ارعاب یجادا با جلوگیری آن امکان

134  

قیقت انقالب اسالمی در بعد بین المللی اعتراضی به نظام ناعادالنه و بدون معنوی ت  ح

ستیزی و ماارز  ب ا   استکاارشاخصه های گفتمان انقالب اسالمی    بین المل  است. یکی از

 مدظله العالی  آن را مظهر اس تقالل   ایامام خامنه نظام سلطه  است که امام خمینی  ر   و

 .سیاسی کشورها از قدرت های بیگانه می دانستند

 تح والت  در هم وار   المل    بین نظام در تأثیرگذار مناطق از یکی عنوان به آسیا غرب

 ب ود   برخ وردار  فراوان ی  اهمی ت  و نقش جهانی از های قدرت اتخاذ استراتژی و سیاسی

 سه داشتن قرار و آن جغرافیایی موقعیت دلی  به آسیا ة غرب منطق وزافزونر اهمیت .است

 وجود گاز، و نفت عظیم منابع وجود سوئز، همچنین و المندب باب هرمز، المللی بین تنگة

 مهمهمه از و آسیا غرب منطقة انسانی در تمدن گاهوارة و مهد عنوان به النهرین بین منطقة

 ژئوپلیتیك، استراتژیك، ژئواستراتژیك، نقش لحاظ به محمدی ینآی خاستگا  داشتن قرار تر

 ه ای ق درت  واس تراتژی  دگا  د در منطقه این به ایویژ  جایگا  ژئوکالچر و ژئواکونومیك

 است داد  المل بین نظام معادالت در آن تاع به و جهانی
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 ق ه چن دین منط  ک ه  اسیت وسیع جغرافیایی حوزة یك کالسیك متون در غربی آسیای

 .ده د ج ای م ی   خود در اند، جداگانه مناطقی مثابه به ایمنطقه مطالعات در که را مشهور

 ع را،،  آسیای میانه، از هایی بخش افغانستان، و پاکستان ایران، قفقاز، منطقة از هایی بخش

 ادبی ات  در مصر نیز گاهی و فلسطین لانان، سوریه، فارس، خلیج حاشیة کشورهای ترکیه،

 غرب ی  نگ ا ، آس یای   این در درواقیع . روند می بشمار غربی جنوب آسیای زا بخشی رایج

 ه م  از ای مج زا  منطق ه  کالسیك مطالعات در که شود می تلقی منطقه پنج از ای مجموعه

 از ای غربی منطقه جنوب آسیای جغرافیایی، مختلف های نقشه اساس بر .شوند می فرض

 عم دة  بخ ش  و فارس خلیج منطقة صغیر، آسیای قفقاز، میانه، آسیای هند، قارة شاه شمال

  129-128 ص ، 1388  سلیمی، گیرد می بر در را آن مصطلح معنای به خاورمیانه

غربی  جنوب آسیای منطقه ، 1404 سند و نظام مصلحت تشخیص مجمع مدون ادبیات

 ریا ا  تق ایران که است ای منطقه غربی آسیای منطقه از منظور»کند:  می تعریف گونه این را

 امارات،کویت، عربستان،  شام فارس خلیج منطقه های زیرسیستم و دارد قرار آن کانون در

 ،] لان ان  [سوریه، عرا،،  شام شامات یا کوچك ی خاورمیانه یمن ، و بحرین عمان، قطر،

 ترکمنستان، مرکزی شام آسیای صهیونیستی ، رژیم و فلسیطین اردن [ قارس، ترکیه، مصر،

 و ارمنس تان   ش ام  آذربایج ان،   قفق از  قرقیزس تان ،  و قزاقس تان  جیکس تان، تا ازبکستان،

 و گیرد رض ایی  دربرم ی  را پاکس تان  و افغانس تان   شام  هند قار  شاه وغرب گرجستان 

  242 ص ، 1390 ماینی،

اسالمی  بیداری ایاهداف منطقه ترین مهم تحقق از جلوگیری منظور به غرب و امریکا

عم     ب ه  ای ران  و اسالم از ترس ایجاد در را ای فزایند  تالش اسالمی ای منطقه نظم یعنی

علی ه   ص لیای  جن    از رسما سرتامار یازد  مشکوک حادثه از پس پسر بوش جرج .آوردند

 ، نی از  مورد دیگری زمان ازهر بیش « هراسی اسالم »راستا  این گفت . در سخن مسلمانان

ب ه   ت وان  م ی  را هراسی شیعه و هراسی اسالم .بود سفید کاخ طلب جن  کاران نومحافظه

ب ه   ازآن ت رس  ک ه  زمانی به ویژ  اسالمی فرهن  و مسلمانان اسالم، از تنفر یا ترس عنوان

  ای ران هراس ی و    227 ص 2939 باش د، دانس ت ذالفقاری   مط ر   سیاسی نیروی عنوان
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 شیعه » برای الشت امر این دیگر اهداف از یکی .بود پروژ  این از بخشی شیعه هراسی نیز

 اتحاد فروپاشی از بعد داری سرمایه غرب برای خیالی دشمن یك کردن جایگزین«  هراسی

ش ک     از م انع  هراس ی  اسالم طریق از تا بود این امریکا دولت هدف.بود جماهیر شوروی

 اسالمی انقالب پیروزی با که روندی گردد؛ اسالم چارچوب در ای منطقه نظم نوین گیری

 ب رای  و اسالمی بیداری جدید موج از پس   223 ص 1379 زاد  نقیب( شد ریعایران تس

 ازگذش ته  بیش هراسی شیعه و هراسی ایران انقالبی، های حرکت مسیر ف در ایجاد انحرا

 س لفی گ ری   پی دایش  ب ا  و قرارگرفت درونزا و اسالمی نوین نظم مخالفان کار در دستور

 داخل ی  جن  ه ای  و آشوب درگیر منطقه و شد مرحله نوینی وارد اسالم از افراطی ترس

 نظر مورد ساختار و نظم سرانجام جن ، و بحران متعاقب تا است این امریکا هدف.گردید

  1395، ترکی، آرانی   ستود .سازد منطقه حاکم را بر خود

خط و مشى جمهورى اسالمى ایران در سیاست برون مرزى، نتیجه تجربه امام از نظ م  

لى در عصر استعمار در ایران و کشورهاى مسلمان است. به همین دلی  ، در  حاکم بین المل

آغاز انقالب، موضع امام در برابر دول ت ه اى اس تعمارى و اس تکاارى، موض ع روش ن و       

، به هیچ روى اجاز  «نفى سای »شفاف یك پیشواى دینى مسلمان است که بر اساس قاعد  

رو اسالم نمى دهد، بلکه با تأکید بر وح دت  اعمال نفوذ حکومت هاى استکااری را در قلم

اسالمى، در اندیشه صدور انقالب اسالمى و گفتمان ارزشی و آرمانی آن است. الاته از نظ ر  

امام حیطه شمول اص  نفی سای ، محدود به ایران نیست، بلکه ایشان سلطه هر قدرتی را بر 

   1393:دی، حسنخدا شئون سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مسلمین نفی می کند.  

 ب ه  نزدیک ی  مش ترک،  جغرافی ای  ت اری،،  به باتوجه آسیا غرب ملی بازیگران درواقع،

 مداخل ة  و بودن توسعه درحال تجربیات جن ، از پس دورة و سرد قدرت جن  منازعات

 .ان د  ک رد   تجرب ه  را مش ابهی  ه ای  ای بخصوص جاهه استکاار،ناامنی فرامنطقه بازیگران

 رویکرده ای  وتوس عه،  س ازی  دول ت  رون د  در مش ابه  های تجربه رغم علی آنها هرچند

 گرفته اند. درپیش امنیت به نسات را متفاوتی
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 در چن ان  آس یا  غرب منطقه در کشورها عمد  امنیتی مالحظات و ها نگرانی ادراکات،

 مس تق   و مجزا کامال  را آنان ملی امنیت توان نمی عمال  که است هم پیوسته به و تنید  هم

 چه ارچوب  در منطق ه  این کشورهای ملی امنیت که ای به گونه .کرد تلقی و تصور هم از

 یک ی  منطقه این بر حاکم امنیتی نظم رو، از این .شود می تأمین و تعریف ای منطقه امنیت

 و چیستی .رود می شمار به دهند  آن تشکی  کشورهای ملی امنیت ملزومات و مقومات از

 مل ی  امنی ت  ه ای  و ارجحی ت  ها اولویت از یکی ویژ  به یا منطقه امنیتی نظم چگونگی

 ای منطق ه  امنیتی نظم .است آن در آفرین نقش بزرگ های قدرت و ای منطقه های قدرت

 دگرگ ونی  تح ول و  حال در گردد، تلقی و تعریف که مفهومی و معنا هر به آسیا، غرب در

منطقه  اسالمی، بیداری و 2001 سرتامار 11 از پس یکسو، از چون، .است ماهوی و شکلی

 ماهی ت  و تعام    الگوه ای  هنج اری،  ک ارگزاری،  ساختاری، بعد پنج در درونی سطح در

 در قدرت توزیع و سطح ساختاری، لحاظ به .است شد  تحول و تغییر تهدیدات،دستخوش

 ب ه  پیش ین  قوای توازن و تعادل که ای گونه به .است شد  دگرگون متحول و واحدها بین

 نی ز،  ک ارگزاری  منظ ر  از .اس ت  گی ری  ش ک   حال دیگری در قوای موازنه و خورد  هم

 و تغیی ر  غیردولت ی  و دولت ی  دو س طح  در ای فرامنطق ه  و ای منطقه آفرین نقش بازیگران

 مش هودتر  می ان  در این ضعیف های دولت و تروریستی های گرو  ظهور .اند یافته تحول

 و ساختار غیرم ادی  منطقه، بر حاکم فتاریر قواعد و هنجارها تحول و تغییر پی در .است

در  تعام    الگوهای تغییر گانه، سه تحوالت این برآیند .است شد  متحول نیز آن ای انگار 

 دو در همکاری و ستیزش متعارض تعام  الگوی دو که ای گونه به .است بود  منطقه سطح

 منطق ه  درون در نیتیام تهدیدات سرانجام، .است گرفته شک  آسیا غرب در اردوگا  رقیب

 از ناش ی  تهدی دات  .اس ت  ش د   شکلی و ماهوی تحول و تغییر نیز دستخوش آسیا غرب

 .دارد قرار یافته تحول تهدیدات رأس این در تکفیری تروریسم

 فرامنطقه بازیگران آفرینی نقش المل ، بین نظام در دگرگونی ای، منطقه برون سطح در

 در امنیتی نظم ای، فرامنطقه تهدیدات شک  و ماهیت و گرایی منطقه و کارکرد ماهیت ای،

 فروپاش ی  از پ س  المل    ب ین  نظ ام  دوقطا ی  س اختار  .است متحول ساخته را آسیا غرب
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 ج ایگزین  س اختار  م ورد  در اگرچ ه  .است کرد  تغییر 2001سرتامار 11 سرس و شوروی

 س اختار  دیگر رمستق المل  بین نظام نیست که تردیدی هیچ ولی دارد، وجود نظر اختالف

 المل  ،  بین نظام و ای های منطقه نظام واکنش و کنش و تعام  به توجه با .ندارد دوقطای

 در ای امنیت ی منطق ه   نظ م  و نظام شک  و ماهیت بر مستقیما  المل  بین نظام ساختار تغییر

 المل   ب ی   بین نظام لیارال هنجاری ساختار تغییرات همچنین، .گذارد می تأثیر آسیا غرب

 تع ارض  ت أثیر  وی ژ   به .است ساخته متأثر را آسیا غرب در امنیتی نظم واسطه با و واسطه

 .است بود  چشمگیرتر سیاسی، اسالم هنجارهای و شها ارز با لیارال های وارزش هنجارها

 نیز آسیا، غرب ای منطقه نظام در گر مداخله متغیرهای عنوان به ای، فرامنطقه بازیگران

 نظ امی  مداخل ه  دور  ی ك  از پ س  آمریک ا  سو، یك از .اند شد  تحول و دستخوش تغییر

 .اس ت  برآمد  خود حضور و نقش بازتعریف درصدد منطقه، سرزمینی در اشغال و مستقیم

 ت ا  تالش ند  در آمریک ا،  رقی ب  بزرگ های قدرت به عنوان چین، و روسیه دیگر، سوی از

 ویژ  به حضور، این .کنند  سوریه انبحر ایفا و منطقه در تأثیرگذارتری و تر پررن  حضور

 در زیرا، .است تر ملموس و مشهودتر 5+1گرو  و ایران بین برجام ای هسته توافق از پس

 دو برای جهانی قدرت درمعادالت آسیا غرب منطقه نقش بزرگ، های قدرت مناساات پرتو

 کشورهای چه و اتحادیه اروپا قالب در چه اروپا، .است یافته افزایش چین و روسیه کشور

 خود نقش سنتی بازسازی و بازتعریف حال در نیز فرانسه و انگلستان مانند اروپایی مستق 

 .هستند آسیا غرب در

 و فرهن    به باتوجه و ژئواکونومیك و استراتژیك ژئوپلیتیك، موقعیت ایران براساس

 ی ك  علم ی  و نظ امی  اقتص ادی،  عرص ة  در موجود پتانسی  برخورداری از و خود تاری،

 حض ور  از ب ه دور  منطق ه ای  ایج اد  دناال - به و میشود محسوب منطقه در بالقو  بازیگر

 امنیت و صلح پی ایجاد در و منطقه کشورهای به وسیلة امنیت تأمین و فرامنطقه ای نظامیان

 .منطقه است کشورهای و همسایگان با همجواری حسن و دوستانه رابطة ازطریق پایدار
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 پژوهشهدف و پرسشهای 

و ایج اد جاه ه ض د اس تکااری ب ا حض ور       هایی در جهت تشکی   چه عوام  و بازدارند 

وجود دارد؟ چه راهاردهایی برای از بین ب ردن ای ن    حداکثری دولتها در جنوب غرب آسیا

 ها مطر  است؟ موانع و بازدارند 

جاه ه ض د   روی تحق ق و تک وین    ه ای پ یش   ین پژوهش با هدف تایین بازدارن د  ا

م ورد  را و تشریح راهاردهای دستیابی ب ه مه م ف و،    تکااری با حضور حداکثری دولتها اس

 .دهد واکاوی و تجزیه و تحلی  قرار می

 مبانی نظری

 گ ذاری  سیاس ت  الس ول،  ب اور  ب ه  .دارد  نگر آیند  و  اندیش آیند  ماهیتی سیاست، علم

 مس تلزم  گ ذاری  مش ی  خ ط  و گی ری  تص میم  .است گرا آیند  ای مقوله گیری، وتصمیم

 منزل ة  ب ه  تص اویر  آن از یک ی  انتخاب سرس و بدی  های واقعیت از برساختن تصاویری

 ش ک   ه ای  ریش ه  بررسی در پژوهان آیند  از بسیاری رو، همین از مطلوب است؛ تصویر

 را عل م  ای ن  ه ای  آم وز   و سیاس ی  علوم نقش علم، مثابة به آیند  پژوهی تحول و گیری

  .(Inayatullah.2011:51 دانند می پررن 

  :استکبار ریشه شناسی لغوی

 روى از ح ق  پ ذیرش  از امتن اع  خواهی،برتری معناى به و «ر – ب –ک »استکاار از ریشه 

 ، ذی  واژ  کار .13، 12 العرب، لسان راغب؛ مفردات  است؛ بینیخودبزرگ و تکار و عناد

ای و یا سیس تم اجتم اعی و سیاس ی    در فرهن  سیاسی قرآن، استکاار بر نظام مفهوم قرآنی:

جویی اس ت و در طل ب اس تیال و س لطه     بینی و برتریشود که دارای خودبزرگاطال، می

ظالمانه بر جامعه است. منکر والیت و حکومت الهی اس ت و سیس تم خ ود را  باالص اله      

انک ار   داند و نیاز و وابستگی خود را ب ه خ دا او ارزش های اله ی    مستق  و قائم به ذات می

  .398-12،390نماید؛  المیزان،می

استکاار به معنای بزرگ دیدن کسی یا چیزی، بزرگی نمودن، از : در تعریف لغوی مفهوم استکبار

ش ود ک ه،   منشی کردن و تکار کردن است. از آی ات ق رآن چن ین اس تناا  م ی     خود بزرگ
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تی در آغاز زندگی اجتم اعی  گردد. در واقع سابقه آن را بایسهای دور برمیاستکاار به زمان

ه ای اس تکاار، حال ت کل ی و     کرد. بنابراین از ویژگ ی  ها بر روی کر  زمین جستجوانسان

عمومیّت آن است، زیرا مقطع تاریخی خاصی ندارد و هموار  ب ا ت اری، بش ر هم را  ب ود       

رتیب است.به عاارت دیگر از هنگامی که بشر بود ، استکاار هم وجود داشته است. به این ت

ش ود ک ه از اطاع ت ام ر اله ی در      استکاار، با استدالل خودپسندانه و تمرّدِ شیطان آغاز می

سجد  بر انسان سرپیچید و کار ورزید، و از همان زمانی که شیطان س وگند خ ورد بش ر را    

: 1378کند، استکاار شک  گرفت و به هم را  ق درت گس ترش یافت منص وری،     گمرا  می

18-17.  

استکاار یك تعایر قرآنی است؛ در قرآن کلمه ی استکاار به کار رفته است؛  ی چه؟استکبار یعن

آدم مستکار، دولت مستکار، گرو  مستکار، یعنی آن کسانی و آن دولتی که قصد دخالت در 

امور انسان ها و ملتهای دیگر را دارد، در همه ی کارهای آنها مداخله می کند ب رای حف     

می داند، حقّ تحمی  بر ملتها را برای خود قائ  است، حق دخالت  منافع خود؛ خود را آزاد

در امور کشورها را برای خود قائ  است، پاسخگو هم به ه یچ ک س نیس ت؛ ای ن معن ای      

مستکار است. نقطه ی این جیهه ی ظالم و ستمگر، گروهی هستند که با استکاار ماارز  می 

درجه ی اول زیر بار ای ن زورگ ویی ن رفتن؛    کنند؛ ماارز  ی با استکاار یعنی چه؟ یعنی در 

معنای استکاارستیزی یك چیز پیچ و خم دارِ پیچید  ای نیست؛ استکاارس تیزی یعن ی ی ك    

 مس تکار  دولت یا  ملتی زیر بار مداخله جویی و تحمی  قدرت استکاارگر یا انسان مستکار

   1393، امام خامنه ای  .است استکاارستیزی معنی این نرود؛

در منظر نخس ت، ائ تالف    ؛محور مقاومت را می شود از دو منظر تعریف کرد مقاومت:محور 

مقاومت یك ائتالف ژئوپلیتیك منطقه ای و مرک ب از مجموع ه ب ازیگران دولت ی  ای ران،      

سوریه و عرا،  و غیر دولتی  حزب اهلل، حماس و جهاد اسالمی  اس ت، ک ه دارای من افع    

تعریف دومی که م ی ت وان از    12: 1391. رضا خوا ،دمشترک ملی و ایدئولوژیك می باشن

محور مقاومت ارائه داد تعریفی گفتمانی است . گفتمان مجموعه ای از نشانه ها اس ت ک ه   

در یك فرآیند مفص  بندی نظام معنایی خاصی را ش ک  م ی دهن د. نش انه ه ایی ک ه در       
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بندی کرد؛ یك بخ ش   گفتمان مقاومت مفص  بندی می شوند را می توان در دو دسته طاقه

نفی یا سلای است و بخش دیگر اثااتی و ایجابی. در مرک ز بعع د س لای گفتم ان مقاوم ت،      

سلطه ستیزی قرار دارد. یعنی مهم ترین عنصر سلای گفتمان مقاومت، نفی س لطه و س لطه   

ستیزی است و دوم، نفی استکاار و استادادستیزی اس ت. ام ا مه م ت رین وج و  اثا اتی و       

فتمان مقاومت که در مرکز این گفتمان قرار دارد، عاارت است از عدالت خ واهی  ایجابی گ

و حق طلای، اسالم خواهی، ص لح طلا ی، ع زت طلا ی و اقت دار، اس تقالل طلا ی، آزادی        

خواهی، معنویت گرایی، حکمت و عقالنیت گرایی، مصلحت گرایی و آرمان گرایی و واقع 

شرقی و نه غربی به دناال ایج اد گفتم انی جدی د در     انقالب اسالمی ایران با شعار نه .بینی

مقاب  گفتمان های موجود کمونیسم ولیارالیسم بود. گذر زمان و توانایی جمهوری اس المی  

در مفص  بندی نشانه های این گفتمان جدید باعث شد تا گفتمان مقاوم ت ک ه برآم د  از    

ه خاورمیان ه پی دا کن د. بی داری     گفتمان انقالب اسالمی بود کم کم جایگا  خود را در منطق

اسالمی در منطقه، سلطه ستیزی، سر نگونی دیکتاتورهای وابسته ، تاکید بر اسالم سیاسی و 

عدالت طلای دلی  بارزی بر تادی  گفتمان مقاومت به گفتمان مشروع مل ت ه ای مس لمان    

  14: 1391 همان،خاورمیانه می باشد

 تحریر در رشته جنوب غرب آسیا به امنیتی حثزمینه ماا در که هایی نوشته در تاکنون

،  خص وص  ای ن  در . است گرفته قرار نظر متفاوتی مد تئوریك های چارچوب است، آمد 

 اس تفاد  ... و جمع ی  دسته امنیت قوا، کارکردگرایی، موازنه مانند تئوریکی چارچوب های

 و امنیت جهانی مقوله در ایجادشد  تحوالت و توجه تغییر با نیز نوشتار این در .است شد 

 ش د   انگاری استفاد  ساز  تئوری چارچوب از نرم، به امنیت افزاری سخت امنیت از گذار

 مسئله در ریشه المل  بین در روابط انگاری ساز  نظریه . است

 الکم ن  توم اس  و برگ ر  پیت ر  سوی از 1970دهه در که دارد شناخت شناسی جامعه

 از .گردید مطر « شناخت شناسی جامعه در ای الهرس :واقعیت اجتماعی ساخت» درکتاب 

 دربار  آن به وسیله ما صحات یا تفکر وسیله که به است چیزی واقعیت تئوری، این دیدگا 

 ما که وسیله مفاهیمی به و همدیگر به آن تایین از طریق چیز، یك طایعت دربار  ما اجماع
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 انس انی واقعی ت   تعام    و دش و  م ی  س اخته  گی ریم،  می به کار آن دریافت و درک برای

 کنشگران اجتماعی خود که است نکته این بر این تئوری تأکید .دهد می شک  را اجتماعی

 و ای ن تع امالت   ک ه  آنجا از . کنند می عم  آن برمانای و سازند می بر را واقعیت چگونه

 یا و شوند آنها می حف  باعث دهند، می شک  ها به هویت که هستند اجتماعی فرایندهای

 م ی  ساختارها تأثیر بر ها هویت که دارد وجود این برداشت و سازند، می دگرگون را آنها

 ایفا این برداشت در مهمی نقش هویت، انگار  شوند، آنها می تغییر یا حف  باعث و گذارند

 جری ان  های نظریه خالف بر دیدگا  این  از201-168صص  1383 نماید.  مشیرزاد ، می

 نیستند خود نظم بی وموقعیت وضعیت محاوس و محکوم المل ، کشورها بین روابط اصلی

 م ی  آنه ا  .شوند مخرب ومنازعات مناقشات درگیر و باشند نسای قدرت هموار  نگران که

 ت ا  دهند تغییر دهد، می قوا به سیستم که را االذهانی بین فرهن  و ساختار هنجاری توانند

 مدت دراز و پایدار صلح برای را ستانه الزمخودپر غیر ذهنی های چارچوب طول زمان در

   113-73صص  ، 1382 فیروزآبادی،  دهقانی استوار سازند

 ب ر  المل   ک ه   بین روابط در چهارم مناظر  به است متعلق مکتای انگاری ساز  مکتب

 درقال ب  المل    ب ین  سیاس ت  رویکرد، این طاق .گرفته است شک  اجتماعی نظریه اساس

 قواع د اس اس   و هنجاره ا  همچن ین  .المل  بین نه نظام گیرد، می شک  المللی بین جامعه

 و گرای ی  واق ع  ک ه  حالی رد (Walt,1998, p.18).دهند  می شک  را المللی بین بازی

 انگ اری ب ر   س از   رهیاف ت  کنند، می تأکید واقتصاد قدرت نظیر مادی عوام  بر لیارالیسم

وهوی ت   من افع  ب ه  همچنین انگاران ساز  .شود متمرکز می آنان ثیر تأ و ها اید  ها، دیدگا 

 ,Walt,1998).کنن د  می نگا  تاریخی پروسه دستاورد یك باالترین عنوان به دولت های

p.18) نمایند می مطر  را امنیتی اجتماع مسئله همچنین انگاران  ساز. 

 ناامنی از جلوگیری و صلح سازی به منظور امنیت با آن ترکیب و اجتماع مفهوم طر 

 ماتن ی  ک ه  اس ت  مادیگرایان ه  های با اید  آنها مخالفت از حاکی انگارها، ساز  در رهیافت

 س از   نظ ر  از ک ه  ده د  م ی  نش ان  این رویکرد . باشد می مادی عناصر و ساختار برمعیار
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نخواه د   ش ک   جامع ه  ارتا ا  ب ا   ب دون  ص رفا   ب ین الملل ی   عرص ه  در انگ اران امنی ت  

 Adler&Barentt,1998, pp.36-38).گرفت

ب ین   از ی ا  و گیرد می شک  ذهن در واقعیت، بیش از غرب آسیا امنیت دیدگا ، این از

 ها از دولت فهم بر و اجتماعی هم و است هم مادی در غرب آسیا امنیت واقع در .رود می

وش ناخت   فه م  ت أثیر  تحت اساسا ، در غرب آسیا دولت ها رفتار .گذارد می تأثیر منافعشان

بازیگران  برداشت های واقع در .آنهاست دنیای اطرف مطلوب وضع و وجودم وضع از آنها

  3 ص ، 1385 مشیرزاد ، دارد  رفتار اهمیت خود بیش از مقاب ، طرف رفتار از

 به سمت بازیگران تشخیص و ادراک چه هر این تئوری اساس بر غرب آسیا منطقه در

 ت ری و  ام ن  ن ا  شک  منطقه نیتام ساختار همان نسات به باشد، خودیاری و اعتمادی بی

 و دارای ادراک ات  منطق ه  بازیگران اگر اما شود، تکرار می ها دولت رفتار در ناامنی چرخه

 گی ری  و ش ک   اعتم اد  نس ات  هم ان  به باشند، تری و متجانس همگون تر های برداشت

 ر هموا اساس   این  Hoph, 1998, pیابد  می میان آنها فزونی در مطلوب امنیتی الگوی

 اق دام،  هرگونه شود و سیال می و متغیر امنیت، از منطقه شناختی بازیگران و ادراکی ماانی

 آمی ز  تهدی د  غی ر  و ماهیت دفاعی اگر حتی منطقه، کشورهای امنیتی -نظامی اقدام ویژ  به

 رس د  م ی  نظر به .گردد می واکنش سایرین به منجر و شد  باشد، تهدیدآمیز قلمداد داشته

در  اساس ی  تح ول  باش د،  منطقه غرب آس یا  در مطلوب امنیتی رژیم یك ایجادالزمه  آنچه

 ب ه س وی   شدت به که است منطقه در گرفته االذهانی شک  بین ساختارهای و برداشت ها

 رژیم امنیتی یك ایجاد به توان می زمانی رسد نظر می به .است داشته گرایش اعتمادی بی

 و ه ا  نگرش برداشتها، اساسی در تحول ایجاد شاهد اوال  که بود امیدوار منطقه در مطلوب

 خ ود  از دیگری تعریف منطقه ثانیا  بازیگران و باشیم اعتمادی بی االذهانی ساختارهای بین

 مش ارکت  و طل ب  صلح تصویری گر درگیری ارائه و منازعه جای به آن در که ارائه دهند

  367 -386،صص 1390  عیوضی ، .باشند از خود جو
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 در اندیشه حضرت امام)ره(« استکبارستیزی»های دکترین شاخصه صول وا

گی ری    در طول ماارز  و باالخص بعد از پیروزی انقالب اسالمی و ش ک  ر حضرت امام 

نظام اسالمی که نظام اس تکاار جه انی بط ور تم ام ق د در براب ر آن ق رار گرف ت و آن را         

ه ای استکاارس تیزی پرداختن د ک ه     اخصهترین تهدید قلمداد کرد، به تایین ابعاد و شبزرگ

 ترین آن عاارت است از:مهم

ای حضرت ام ام س  مس أله   های مهم ماانی اندیشهیکی ازمؤلفه :ستیزیالف( الهی بودن ظلم

ماارز  با استکاار، مسأله ماهیت الهی ماارز  و قیام برای خداست. ایشان در ابتدای پیامی که 

ق  انّما اعظ م  »اند با اشار  به آیه و علما و روحانیون نوشته خطاب به همه مسلمانان  تاری،

خداى تعالى در ای ن ک الم ش ریف، از س ر من زل تاری ك       »اند: آورد « بواحدة ان تقومواهللِ

هایى است که خداى ع الم از  طایعت تا منتهاى سیر انسانیت را بیان کرد ، و بهترین موعظه

ین یك کلمه را پیشنهاد بشر فرمود . این کلمه تنه ا را   میانه تمام مواع  انتخاب فرمود  و ا

اصال  دو جهان است.... خودخواهى و ترک قیام براى خ دا م ا را ب ه ای ن روزگ ار س یا        

رساند  و همه جهانیان را بر م ا چی ر  ک رد  و کش ورهاى اس المى را زی ر نف وذ دیگ ران         

  21 -22: 1، ج1375صحیفه امام، .« درآورد 

های حضرت امام س  در آغ از حرک ت ب زرگ استکاارس تیزی     اولین گام این عاارات

شک  گرفت ه اس ت. حض رت ام ام س      « هللقیام»های قرآنی ایشان است، که ماتنی بر آموز 

اى که االن بین کفر و اسالم است، ای ن  ماارز »بارها در طول ماارز  با یادآوری این نکته که 

  105: 11، ج1377ص حیفه ام ام،   « اسالم اس ت و کف ر   منازعه بین ما و آمریکا نیست، بین

تالش نمود تا ماهیت اسالمی و الهی استکاارستیزی را به ملت ایران گوشزد کند تا ب ر اث ر   

 غفلت، سطح ماارز  تا کسب منافع مادی و غیرالهی تنزی  نیابد.

با اس تکاار  ایشان امکان هرگونه تالش برای نزدیکی و سازش و مصالحه  ناپذیری:ب( سازش

داند. حض رت ام ام س  ماتن ی ب ر آی ات و      کند و آن را نافی عزت مسلمین میرا نفی می

ه ایی را ک ه ب دناال    که در نفی پذیرش والیت کفار و مستکاران آمد ، آن  روایات متعددی

کن د. ایش ان ب ا    مذاکر  و کنارآمدن با دشمنان خدا هستند را ب ه عن وان خ ائن معرف ی م ی     
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کسى تصور نکند ک ه  »آورد: ی هرگونه سازش با استکاار جهانی فریاد بر میصراحت در نف

دانیم. ولى هیه ات ک ه خادم ان اس الم ب ه مل ت خ ود        ما را  سازش با جهانخواران را نمى

هایمان را جدا سازند، اگر سرمان را باالى دار برند، اگ ر  خیانت کنند!... اگر بند بند استخوان

م ان را در جل وى   مان بسوزانند، اگ ر زن و فرزن دان و هس تى   تشهاى آزند  زند  در شعله

 صحیفه « کنیم.دیدگانمان به اسارت و غارت برند هرگز امان نامه کفر و شرک را امضا نمى

  98: 21، ج1379امام، 

پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی، دانشجویان مسلمان پیرو خط امام به تاعیت 

ری مقتدا و رهار خویش و به دلی  نقش اساسی و فراگیر آمریک ا  های ضداستکاااز سیاست

های مکرر به منظور فروپاشی نظام ت از  تأس یس   در ایجاد بلوا و اغتشاش در ایران و توطئه

سفارتخانه آمریکا را که به النه جاسوس ی ش یطان   1358آبان سال  13جمهوری اسالمی در 

ران تا دی  ش د  ب ود ب ه اش غال خ ویش       بزرگ علیه اسالم و انقالب و کشور مس تق  ای   

درآوردند. این حرکت به ماارزات ملت مسلمان ایران علیه استکاار جهانی شدت و حرارت 

ه ای تح ت   بخشید و قدرت پوشالی و متزلزل آمریکائیان در ایران را فروریخت و به مل ت 

 ستم جهان برای مخالفت و ماارز  علیه شیطان بزرگ جرأت و توان بخشید.

آبان به عنوان روز ملی ماارز  با استکاار جهانی که از اص ول   13وجه به تثایت روز با ت

باش د، الزم اس ت برخ ی از زوای ا و ابع اد       اساسی اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی می

های ژرف مورد توجه و تعمق قرار گی رد ت ا نس   ام روز ب ه      های این تفکر و دیدگا جلو 

ر این موضوع مهم و حیاتی و پیون د خ ورد  ب ا اس تقالل و     معرفت و بینش سیاسی الزم د

 اقتدار ایران اسالمی نائ  آید.

حضرت امام خمینی در تعیین خط مشی ماارز  با استکاار اولین اصلی که مورد توج ه  

جو و مستکار جهان به اضمحالل و انقراض های سیطر دهند این است که تا قدرتقرار می

لح و آرامش و سالمت و سعادت در ک ر  ارض ح اکم گ ردد و    درنیایند محال است که ص

محرومان و به بند کشید  شدگان به حقو، الهی خود نائ  آیند و به وراث ت زم ین برس ند:    

فرهن    سالمت و صلح جهان بسته به انقراض مستکارین است؛ و تا این سلطه طلاان ب ى »
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آنه ا عنای ت فرم ود  اس ت      در زمین هستند، مستضعفین به ارث خود که خداى تعالى ب ه 

 حضرت امام خمین ی ب ه منظ ور تعی ین یک ی      144: 12، ج1374 صحیفه امام، « رسند.نمى

م ا  »دیگر از اصول و خط مشی های اساسی برای ماارز  با استکاار جهانی اعالم می نماید: 

: 6، ج1373ص حیفه ام ام،   « اگر قدرت داشته باشیم تمام مستکارین را از بین خواهیم ب رد. 

499  

س ومین اص   ب رای ما ارز  ب ا اس تکاار جه انی در نگ ا  حض رت ام ام            ج( تداوم مبارزه:

است. این پیشوای بزرگ الهی ماارز  با کف ر و ش رک و نف ا، را ک ه     « تداوم ماارز »خمینی

آورند فصلی، مقطعی، محدود و محصور به دنیا را به وجود می  جاهه متحد نظام استکااری

ای ب رای ت أمین   دانست که در این صورت هیچ تضمین و پشتوانهیی نمعصر و زمان خاص

آمی ز ب ین   صلح جهانی و گسترش آرامش و امنیت و آزادی و عدالت و همزیستی مسالمت

مل  دنیا وجود نخواهد داشت و جهان هر لحظه آبستن حوادثی خواهد بود که توسط سران 

واس ت و اراد  و ص الحدید و مط امع و    های سیاسی و حکومتی استکاار و مطابق با خنظام

منافع ضدانسانی آنها به وقوع خواهد پیوست. حضرت امام خمینی در تعیین این خط مشی 

تا شرک و کفر هس ت،  »نمود: اساسی و زیربنایی با قاطعیت و صراحت و صالبت اعالم می

  .88: 21، ج1379صحیفه امام، .« ماارز  هست. و تا ماارز  هست، ما هستیم

های بیگان ه و مس تکار   امام خمینی ر   حکومت شاهنشاهی را نظامی وابسته به قدرت

کرد، چرا که معتق د ب ود اس الم، دش من     دانست و با سلطه استعمار به شدت ماارز  میمی

وابستگی حکومت جامعه اسالمی به قدرت بیگانه است. تأکید حضرت امام ر   بر استقالل 

ستیز نهضت اس المی  گی، بیانگر ماهیت ضداستعماری و سلطههای وابستطلای و قطع ریشه

ایران است. ایشان عام  فروپاشی حکومت پهلوی را متکی ناودن آن به قدرت ملت و اتک ا  

دانست و با حکومت شا  از آن جهت به ماارز  برخاسته بود که به بیگانگان به بیگانگان می

امور داخلی مملکت اسالمی دخال ت کنن د،   و عوام  استعمار خارجی اجاز  داد  بود تا در 

ه ای انس انی و م ادی مملک ت را ب ه ت اراج       اقتصاد کشور را به انحطا  بکشانند و سرمایه

  .177 -178: 6، ج1373برند صحیفه امام، 
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ضمن تأکید بر روابط دست نش اندگی می ان   « مارک ج. گازیوروسکی»در این خصوص

پیوندهای نزدیك بین سیا و ساواک، آن را عام    حکومت پهلوی و ایاالت متحد  آمریکا و 

کند و معتقد است انقالب اسالمی ای ران  عمد  کاهش مشروعیت حکومت مزبور قلمداد می

ضمن مقابله با سلطه طلای های آمریکا موجاات ح ذف یک ی از متح دان مه م آمریک ا در      

  .369و  346،351: 1371منطقه خاورمیانه را فراهم آورد گازیوروسکی، 

انقالب اسالمی ایران را مظهر رهایی از سلطه امرریالیسم و نماد ما ارز   « آصف حسین»

داند که عمدتا  حول محور تا دی  جوام ع اس المی ب ه ج وامعی      ای میبا اهداف استعماری

زنند و نیز ای ن انق الب را ب انی حک ومتی مس تق  در ای ران ب ا تکی ه ب ر          سکوالر دور می

 -Hussein, 1985: 9کن د  ی و تفکر اصی  اسالمی قلمداد م ی ایدئولوژی ماارزات اسالم

15.  

نیز با اذعان به این که ره ایی از س لطه فرهنگ ی و اقتص ادی بیگانگ ان،      « نیکی کدی»

ت رین مشخص ه تفک ر سیاس ی تش یع را در جنا ه       جایگا  محوری در تفکر شیعه دارد، مهم

ای شیعه را عام  تض اد ب ا دس تگا     کند و این تفکر پویضدامرریالیستی بودن آن خالصه می

داند وی با معرف ی ام ام   حاکم قا  از انقالب و زمینه ساز بروز و ظهور انقالب اسالمی می

خمینی ر   در مقام الگو و نماد ماارز  با امرریالیس م و ب ا تأکی د ب ر وج ه تم ایز حرک ت        

ای ران را کس ب   ها، هدف انق الب اس المی   ضدامرریالیستی انقالب اسالمی از سایر حرکت

  .Keddi,1981: 11- 19نماید استقالل از سلطه آمریکا اعالم می

نیز هدف انقالب اسالمی ایران را برقراری روابط مجدد با آمریکا، با تکیه « جان فوران»

 . از ای ن رو تم امی نظری ات     Foran,1977: 10- 11دان د  و تأکید بر رفع وابس تگی م ی  

ام ام خمین ی اش تراک دارن د ک ه ما ارز  ب ا اس تعمارگران،          مذکور در این نکته با اندیش ه 

ترین عل  و عوام  بروز و وقوع انقالب اس المی ای ران   گران، از مهمجویان و مداخلهسلطه

 رود.به شمار می
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 لزوم مبارزه با استکبار از دیدگاه امام خمینی)ره(

ندارد. عم وم انای ای اله ی ب ا      از دیدگا  دینی، در لزوم ماارز  با استکاار هرگز تردیدی را 

ای نیز در این را  سر و جان باخته یا اند و عد های مستکار زمان خویش ماارز  کرد قدرت

الش أن اس الم ب ا    اند. ماارزات پی امار عظ یم  های مختلف چشید حاس و تاعید و محرومیت

گرچ ه بعض ی   ظالمان و مشرکان، به زندگی پس از رسالت ایشان رنگی دیگر بخشید  بود. 

گرف ت،  ای عقی دتی سرچش مه م ی   از این پیکارها مقدمه دعوت به اسالم ب ود و از ما ارز   

کنن د نی ز در   های دیگر را پایم ال م ی  ماارز  با کسانی که با استکاار و تجاوز حقو، انسان

های دینی ناآشنا نیست.ماارز  با ظلم نه تنها در مقاب   مش رکان و   تاری، ادیان الهی و آموز 

کافران مورد توجه اسالم است، بلکه حت ی اگ ر یک ی از دو فرق ه مس لمان ک ه از جه ت        

اعتقادی مطلوب هستند نی ز در عم   اس تکاار بورزن د، الزم اس ت م ورد قت ال و ما ارز          

مسلمانان دیگر قرار گیرند تا به عدل و حکم الهی سر ف رود آورن د.امام خمین ی ب ه ل زوم      

ند و حتی به عنوان فتوا در کتاب تحریر الوسیلة همه را مکلف ماارز  با استکاار اعتقاد داشت

اند:اگر شهرها یا مرزهای مسلمین را دشمنی اشغال کند ک ه از او  به مقابله با استکاار دانسته

بر مرکز اسالمی پروا شود و از او بر جامعه اسالمی ترسید  شود، بر مسلمین واجب اس ت  

ه ممکن دفاع نمایند، چه با مال و چه با جان، و حضور که از آن شهرها و مرزها به هر وسیل

امام معصوم و اذن او و اذن نواب خاص و عام آن حضرت الزم نیست. پس بر هر مکلف ی  

الزم است که به هر وسیله ممکن و بدون هیچ قید و شرطی ماارز  نمای د تحریر الوس یله،   

  .458: 1، ج1375

مس لمانان جه ان را چن ین س فارش      1366حضرت امام در پیام حج خویش به س ال  

کردند:مسلمانان بعد از شرکت در راهریمایی های برائت و اعالن هماستگی ب ا مل ت دالور   

ایران، باید به فکر رمی استعمار از کشورها و سرزمین های خود باشند و برای بیرون راندن 

ش کنن د و  جنود ابلیس و برچیدن پایگا  های نظامی شر، و غرب از کشورهای خ ود ت ال  

نگذارند دنیاخواران از امکانات آنان در جهت منافع خود و ضربه زدن به کشورهای اسالمی 
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استفاد  کنند که این بزرگ ترین نن  و عار کش ورها و س ران ممال ك اس المی اس ت ک ه       

  .114: 20، ج1375بیگانگان به مراکز سرّی و نظامی مسلمانان را  پیدا کنند صحیفه امام،

 :کنند می تاکید زیر نکات استکاار ستیزی به در بار  نیز ه ای امام خامن

و ش اخص   اه داف  نشود، فراموش است مهم که آنچه» :نظام اصلی شاخصه استکبارستیزی، -1

ایم؛ استکاارستیزى؛ ایس تادگى ق اطع در مقاب   حرک ت     هاى اصلى است. این را بارها گفته

مرزبندى شفاف با دشمنان انق الب و   -هاننه فقط در کشور، بلکه در سطح ج -کفر و نفا،

کن د، ق درِ خ ودش را    ها شاخص است. اگر کسى مرزبندى ش فاف نم ى  دشمنان دین؛ این

ه ا آن ما انى و آن   ش ود. ای ن  کند، از دائر  خ ارج م ى  دهد؛ اگر گرایش پیدا مىکاهش مى

خطو  اصلى است. حرکت انقالب، حرکت روشنى است، حرکت رو ب ه جل وئى اس ت و    

 «ین حرکت إن شاء اللَّه ادامه پیدا خواهد کرد.ا

م در کشور مرد عزّت امروز اللّه بحمد» :است جهانی استکبار با مبارزه گرو در ملت مندی عزت -2

ما، بر اثر همین رو  استکاارستیزى اس ت. و استکاارس تیزى موج ب ان زواى ه یچ ملت ى       

مود کنند که اگر ملت ای ران ب ا م ا    خواهند این طور وانشود. آمریکایی ها خودشان مىنمى

شود! ما با امریکا، رابطه هم برقرار نک ردیم، رابط ه را ه م رد    رابطه برقرار نکند، منزوى مى

ى اجالس سازمان کنفرانس اسالمى در ته ران و  کردیم؛ نه که منزوى نشدیم، بلکه در قضیه

اب  ملت ایران من زوى ش د!   ى دنیا گفتند که آمریکا در مقى دیگر قا  از آن، همهیك قضیه

گ ردد.  شود، بلکه بیش تر موج ب ع زّت او م ى    ایستادگى یك ملت، موجب انزواى او نمى

اى را از ک ار ملت ى ک ه    همچنان که رابطه با دولت آمریکا یا هر دولت دیگر هم ه یچ گ ر   

 «کند.خودش نتواند دردهاى خود را عالج کند، باز نمى

 ی ك  درون ى  ه اى  ض عف  که است درست» اسالمی؛ جمهوری تقویت زمینه ستیزی، استکبار -3

امکانات  و ابزارها با دشمن هم، را ها ضعف همین اما است؛ دشمن حمله ساززمینه جامعه،

کند. نااید دچار اش تاا  ش ویم. جه ت حرک ت جامع ه      خود بر یك جامعه سالم تحمی  مى

انى باشد که متأسفانه پنج ه  اسالمى، امروز باید همان جهتِ ضدّ استکاارى و ضدّ سلطه جه

بر همه دنیاى اسالم افکند  است. با اسالم دشمن هستند؛ با بی دارى مس لمین دش منند؛ ب ا     
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ه ا ای ن اس ت ک ه حرک ت      ایران اسالمى، به خاطر اسالمى بودنش دشمنند. همه تالش آن

ست و اسالمى در دنیا زند  نشود. در رأس این خصومت الاته دولت متجاّر و متجاوز امریکا

پشت سرِ او، همه قدرت هاى کوچك و بزرگى که نسات به اسالم، خصومت دیرین دارند، 

ترسند. با ایران اسالمى هم ک ه دش منند، ب ه س اب     یا اصطکاک منافع دارند، یا از اسالم مى

همین است که بیدارى اسالمى، از اینجا جوشید و امروز ملت هاى مسلمان در هرجاى دنیا 

گیرند و گام هایشان را محک م  ان را از این حرکت و این انقالبِ پیروز مىکه هستند، امیدش

روند. اگر بتوانند، اسالم را در این نقطه، العیاذ باللَّ ه، شکس ت دهن د،    کنند و به پیش مىمى

ان د. ای ن،   بزرگترین پیروزى خود را در مقاب  موج اسالمى در سرتاسر عالم به دست آورد 

 «روز وجود دارد.آن حقیقتى است که ام

 نگ ا   ای ران  ملت به جهان هاى ملت امروز»: دنیا در ستیزی استکبار الگوی اسالمی، جمهوری -4

گیرند. امروز شعارهاى ضد گیرند، انرژى مىگیرند، انگیز  مىملت ایران نیرو مى از کنند،مى

ما ب ه ه ر   ى دنیاى اسالم گسترش پیدا کرد  است. ام روز ش   استکاارى ملت ایران در همه

کشورى از کشورهاى اسالمى که حرکت کنی د، ب ا هرگون ه رژیم ى، ب ا هرگون ه دس تگا         

ه ائى ک ه ش ما    ه ا و آرم ان  ها به شعارهاى شما، به انگیز بینید ملت هاى آناى، مىحاکمه

کنند؛ شعار ضدیت با ظلم، ضدیت با س لطه،  ترسیم کردید، با چشم عزت و احترام نگا  مى

ى اختاپوسى صهیونیس م. ای ن دل   ن، دفاع از ملت فلسطین، دشمنى با شاکهدفاع از مظلوما

بینید ای ن ش عار   ملت هاى مسلمان است؛ این گسترش انقالب اسالمى است. حتّى شما مى

اینى که ملت ایران در مقاب  فشار دشمنان ایستادگى ب ه خ رج    -اىِ ملت ایرانانرژى هسته

چنان منعکس شد  ک ه س خنگویانِ   در دنیاى اسالم آنامروز  -داد و حق خود را مطالاه کرد

اى ب ه خواس تِ عم ومى    کنند که خواستِ انرژى هستهکشورهاى اسالمى و عربى اعالم مى

 «ملت هاى عرب تادی  شد  است.

 مل ت  ن ه  م واجهیم،  امریک ا  رژیم با ما» :جهانی استکبار مصداق بزرگترین اسرائیل، و آمریکا -5

 و ناراح ت  مل ت  از ای ران؛  دولت با فقط نه است، مواجه ایران ملت با امریکا رژیم امریکا،

ى کس انى ک ه حکوم ت    ت؛ مس أله نیس   ای ران  دولت ىمسأله او، ىمسأله. است خشمگین
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ى آحاد ملت است. چرا؟ علّت واضح است. چون فرهن   دورى از  کنند، نیست؛ مسألهمى

در دست داشتن سرنوشت خ ود، در دل  ى استکاار، استکاارستیزى، می  به استقالل و سلطه

خواهن د ک ه   ها ملتى را م ى ها از این ناراحتند. آنهاى این مردم رسوخ پیدا کرد  است. آن

ها هم رژیمى را بر او تحمی  کنند، یا از آن سوى مرزها ى رامى آنجا قرار گیرد، اینمث  بر 

نجام دهد و آن را  را ب رود. مل ت   ها را اهیچ مقاومتى آنبه او دیکته نمایند؛ آن ملت هم بى

بیدار، ملت هوشیار، ملت آگا  به مسائ  سیاسى، ملت ى ک ه اگ ر مس ئوالنش ه م بخواهن د       

ه ا  گون ه ملت ى را ای ن   برخالف این خطّ مستقیم حرکتى بکنند، اعتراض خواهد ک رد؛ ای ن  

 «دوست ندارند.

 ای تئوری های نظام امنیت منطقه

خود برای تأمین اهداف و منافع ملی از ابزارها و ش یو  ه ای    ها در سیاست خارجیدولت

مختلفی بهر  می گیرند. نحو  بکارگیری استراتژی ها و تکنیك ها باید با میزان موفقیت آنها 

در تأمین منافع ملی ارتاا  منطقی داشته باشد . سئوال نظری که در راس تای س ئوال اص لی    

لت های غرب آسیا در مقاب  اتحاد استراتژیك این پژوهش مطر  می شود این است که دو

جاهه استکاار از چه رویکردی می توانند استفاد  کنند تا از مداخله گ ری و توس عه طلا ی    

آنها جلوگیری بعم  آورند؟ انتخاب نظریه یا رویکرد خاص ی ب رای تای ین موض وع م ورد      

فتارها و علکردها ب ه  مطالعه کاری دشوار است. زیرا در بررسی روابط تاریخی دو طیف ، ر

قدری پیچید  است که با انتخاب رویکرد خاص در هر یك از نظریه های روابط بین المل  

به نقا  ضعف و قوت یك نظریه خاص برخورد خواهیم کرد. بنابراین برای درک مناساات 

میان دولت های منطقه و نیز بر مانای روش شناخت علمی ، در این پ ژوهش ب ه ص ورت    

ر به برخی از رویکردهای نظری خواهیم پرداخت و سرس رویکرد مناس ای را  خیلی مختص

 برای پژوهش حاضر انتخاب خواهیم کرد.

همگرایی ممکن است به عنوان ی ك فراین د ی ا ی ك وض عیت تعری ف        :همگرایی -الف

شود.همگرایی به عنوان وضعیت یعنی شرایطی که درآن کنش گران به یك اجتماع جدیدی 
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یند یا فرایندهای دخی  در آن عاارتند از ، وسای  ابزاری ک ه ای ن اجتم اع از    می رسند. فرا

 طریق آنها حاص  می شود.

رژیم امنیت منطقه ای را می ت وان ب ه عن وان مجموع ه ای از      :ایرژیم امنیت منطقه -ب

اصول ، هنجارها ، قواعد و رویه های تصمیم گیری در میان بازیگران متعلق به ی ك ح وز    

یایی خاص تعریف کرد که ادراک تصمیم گیرندگان این ح وز  را نس ات ب ه مح یط     جغراف

امنیتی ، ابعاد سخت افزاری و جناه های نرم افزاری امنیت را تحت تأثیر قرار می ده د. در  

دناال م ی ش وند.    "دیگر یاری"بلکه بر مانای  "خودیاری"رژیم امنیتی اهداف نه از طریق 

ز ویژگی های مشترک رژیم امنیت منطقه ای وجود ارزش ها   یکی ا120: 1378 احمدیان،

و منافع مشترک میان بازیگران است که خود موجب همکاری فزایند  می شود و در نتیج ه  

  1392جعفری،تداوم رژیم منطقه ای را به همرا  خواهد داشت.   

شه ری  Collective Securityمفهوم امنیت دسته جمعی  نظام امنیت دسته جمعی: -ج

دارد . ام ا مش ارکت در ی ك      All against one  "همه بر ضد یکی  "در مفهوم واحد 

سازمان امنیت دسته جمعی دربرگیرند  تعهد هرعضو برای پیوس تن ب ه ائ تالف ب ا ق درت      

  354: 1382اکثریت علیه متجاوز است.  عاداهلل خانی،

ترین رئالیس ت ه ای ت دافعی    استفن والت به عنوان یکی از مهم  :نظام موازنه تهدید –د 

 Balance of) "موازن ه تهدی د    "نئوکالسیك ، با بازنگری در نظریه موازنه قوا ، نظری ه  

Threat)  : را مطر  کرد . برخی از مهم ترین مفروضات این نظریه عاارتند از 

دولت ها در مقاب  دولت های متحد می شوند که منشاء بیشترین تهدید  .1

یا دولت های تهدید کنند  لزوما  جزء قوی ترین دولت ها اند؛ بنابراین دولت 

 نیستند.

تهدید صرفا  به میزان قدرت دولت ها بستگی ندارد بلکه تصوری که  .2

 دولت ها در روابط خود از تهدید دارند مدنظر است.
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هر انداز  تهدیدات خارجی بیشتر باشد ، به همان انداز  انگیز  اتحاد  .3

حاظ کارکردی از انسجام بیشتری برخوردار خواهد شد بیشتر می شود و نظام به ل

. 

را افزون بر قدرت ، ترکیای از سایر عوام  نظیر توانایی « تهدید»والت  .4

های تهاجمی ، قدرت نظامی ، نزدیکی جغرافیایی و مقاصد تجاوزکارانه احتمالی 

 می داند .

زنه یکی از شرایط افزایش امنیت در نظام موازنه تهدید آن است که موا .5

 بوجودآمد  به هنجارها تادی  شود. 

به عقید  والت نظریه نظام موازنه تهدید جایگزین موازنه ق وا نیس ت. بلک ه ب ا ه دف      

افزایش قدرت تایینی آن مطر  است.هرگا  دولت ها احساس کنند موجودیت یا منافع آنها 

ه موازنه در برابر آنها را سایر دولت ها با تهدید فوری روبرو می کنند ، با اتحاد با یکدیگر ب

    (Walt,1987: 1-12 می پردازند.

عالو  بر نظام های مذکور ، نظام های امنیتی دیگری نظیر امنیت تعاونی ، نظام دف اعی  

غیرتحریك آمیز ، دفاغ غیر تجاوزی ، دفاع اعتماد ساز و دفاع تدافعی ونظام بازدارن دگی و  

 ند.   نظام اتحاد و معادله امنیتی نیز مطر  هست

با توجه به بررسی نظام های امنیتی مختلف ، اکنون به گزینش نظری ه ی ا رویکرده ای    

ملت های عضو منطقه غرب آسیا با توج ه ب ه فرص ت مناس ت در      -می پردازیم که دولت

تحوالت منطقه ، از طریق آن بتوانند بهتر در مقاب  اتحاد جاهه استکاار در منطقه به رها ری  

 نیستی ایجاد بازدارندگی کنند.آمریکا و رژیم صهیو

اشتراکات : کلیه نظام های مذکور به رغم برخی از تف اوت ه ا ، در بس یاری از زمین ه     

های مهم با یکدیگر مشابهت دارند.مهم ترین اشتراکات آنها شام  رویکرد همکاری جویانه 

ک اهش   دولت ها تحت یك پارادایم امنیتی،ایجاد بازدارندگی در مقاب  تهدی دات خ ارجی،  

احتمال جن  می ان اعض اء ، مک انیزم ح   و فص   اختالف ات ، اعتمادس ازی و نزدیک ی         

 جغرافیایی است که در راستای حف  امنیت ، صلح و بقای دولت ها اهمیت دارد .
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از نظر استفن والت ، هیچ نظریه ی ا رهی افتی ب ه تنه ایی نم ی توان د پیچی دگی ه ای         

ب رهمین   (Walt, Spring 1998)نظ ر بگی رد.    سیاست جهان معاصر را به طور کام  در

اساس ، برای کارآمدی نظام امنیتی منطقه غرب آسیا می توان ترکیای از نظام های مذکور را 

 به کار 

صورت بکارگیری صحیح هر یك از نظام ها ممکن است به صلح و امنی ت   رگرفت. د

 منطقه کمك کند.

توسط دولت های منطقه غرب آس یا ک ه ب ا    « موازنه تهدید » استفاد  از رویکرد امنیتی 

میان جاهه اس تکاار   آمریک ا و رژی م صهیونیس تی در منطق ه   س ازگاری       « اتحاد» نظریه 

ش ود.   بیشتری دارد و تحت پارادایم نظریه نئورئالیسم قرار می گیرند مناسب تر ارزیابی می

دولت های عضو منطقه غرب آسیا بویژ  دولت های مسلمان » به این ترتیب می توان گفت 

در مقاب  دولت های عضو جاهه استکاار بویژ  آمریک ا و رژی م صهیونیس تی ک ه منش اء      « 

بیشترین تهدیداند، متحد می شوند. با توجه به روحی ه و پیش ینه مقاص د توس عه طلاان ه و      

ن استراتژیك علیه منافع ملی و منطقه ای ، دولت های منطقه به ش ک   مداخله گرایی متحدا

 روی می آورند.« اتحاد متقاب  » یا « موازنه تهدید»دهی 

را در میان دولت غرب آسیا را می ت وان ب ا   « موازنه تهدید » نظام امنیتی اتحاد ماتنی بر

 ویژگی های زیر ترسیم کرد : 

  رسمی میان دولت های منطقه رابطه همکاری جویانه رسمی یا غیر 

  منافع مشترک متحدین در زمینه امنیت منطقه ای ، حداق  در ارتاا  با

 یك تهدید متصور  

 وجود قرارداد و اتحاد استراتژیك 

 تجمیع کلیه قابلیت های سیاسی، اقتصادی و امنیتی 

  واکنش دسته جمعی در مقاب  تهدید دشمن مشترک و 

  بازیگران متحد غرب آسیاوابستگی متقاب  امنیتی میان 
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 ها و موانع دروني و بیروني همگرایي و واگرایي میان چالش

 های منطقهدولت

 مدل راهارد موازنه تهدید در مقاب  اتحاد استراتژیك جاهه استکاار

 

 

 

 

 

 

 

در میان دولت های منطقه وج ود نظ ام ه ای    « موازنه تهدید » ترین چالش اجرای مهم

مردمی است.این عام  موجب م ی ش ود ت ا م ردم از ح ق تعی ین       سیاسی استادادی و غیر 

سرنوشت خود محروم بمانند و در نتیجه کشورها و نظ ام منطق ه ای ب ه س مت وابس تگی      

نامتقارن سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی و نظامی به قدرت های فرامنطق ه ای س و، پی دا م ی     

 کنند. 

 : های درونی الشچ

اسی ، وجود دولت های ناکام و ناکارآم د، درگی ری ه ای    بی نظمی سی شامل: موانع سیاسی،

مرزی، جرائم سازمان یافته از جمله تروریسم، توزیع نامتناس ب ق درت،وجود منازع ات و    

اختالفات درونی، ناهماهنگی های نظام سیاسی و رشد ایدئولوژی افراطی و...   روشندل و 

  56، 1383سیف زاد  :

ومی وس یع ، مه اجرت ه ا و جری ان ه ای آورگ ان و       منازع ات ق    شاامل:  موانع اجتماعی،

پناهندگان، شکاف های قومی و قایله ای، فرقه گرایی مذهای ، گسترش فقر در سطح وسیع 

 ، ناآرامی های اجتماعی، خشونت گرایی و...

شکاف اقتصادی فزاین د  ، س اختار تولی دی ماتن ی ب ر رقاب ت و ن ه         موانع اقتصادی ، شامل:

فن آوری، توسعه ی ناهمگن صنعتی ، تك محصولی ب ودن ، کما ود    همکاری ، سطح نازل

اتحاد 

استراتژیک جبهه 

 استکبار 

         اتحاد موازنه تهدید

 دولت های غرب آسیا 
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تولید ، ناهماهنگی قوانین گمرکی ، وجود شکاف درآمدی ، کاهش رفا  و رش د بیک اری ،   

 فرار سرمایه و مشکالت توزیع اقتصادی و... 

فقدان رهاری و مدیریت مناسب ، فقدان یك قط ب قدرتمن د منطق ه     موانع ساختاری ، شامل:

-رای هویت هم گرایی ، ناکارآم دی نهاده ای منطق ه ای ، ض عف م دیریت سیاس ی      ای ب

اقتصادی، ناتوانی در مدیریت بحران های منطقه ای ، ض عف زیرس اخت ه ای الزم ب رای     

همگرایی منطقه ای ، درجه پایین توسعه یافتگی ، ویژگی های مختلف جغرافیایی ، سیاسی 

 ، اقتصادی و ارتااطی و...

 جی : چالش های خار

 اختالفات ارضی و مرزی .1

 ناسیونالیسم و نژاد گرایی .2

 تنوع نظام های سیاسی  .3

 بی ثااتی سیاسی و رقابت های منفی  .4

 وابستگی برخی کشورهای اسالمی به قدرت های بیگانه  .5

 امنیت غرب آسیا و بین الملل نظام

 امنی ت منطق ه   بر المل  بین نظام ساختار در ها و توانایی قدرت توزیع تأثیر ماحث این در

 عا ارتی  ی ا ب ه   المل  ،  ب ین  نظام در قدرت توزیع .گیرد قرار می بررسی مورد غرب آسیا

 ی ا  ای نظ ام منطق ه   در قدرت توزیع بر صورت چهار مرکز به در سیاسی تعامالت کیفیت

 رفتار .3 ای؛ هژمونیك منطقه ثاات -2منطقه ای قوای توازن-1 :گذارد می تأثیر آن پیرامون

 در مند قاعد  و مسئوالنه رفتار4 ای؛ منطقه سطح در محور قدرت برسیاست تنیما تهاجمی

   -106 7 ای  احمدیان صص منطقه های بحران صریح راستای مدیریت

 رفتارتهاجمی و هژمونیك ثاات قدرت، غرب آسیا، موازنه نوین تاری، رسد می نظر به

رفت ار   ب ر  اتک ا  ب ا  امنیت ی  رژی م  ی ك  هیچگ ا   ، ولی کرد  تجربه را ای منطقه های قدرت

وج ود   اکن ون  آنچ ه  . است نکرد  پیدا منطقه تحقق این در کشورها مند قاعد  و مسئوالنه

 نفوذ کمونیسم با مقابله راستای در سرد جن  درطی که استراتژی امریکا که است این دارد،
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 تدوین ای منطقه صورت به سرد جن  از بعد المللی داشت، بین و فراگیر حالت جهان در

 منطق ه غ رب آس یا    امریک ایی،  سیاس تگذاران  مورد توجه عمد  مناطق از یکی .است شد 

  107 است.  احمدیان ص

 و اس ت  خلیج فارس و مدیترانه دریای میان سرزمین های شام  منطقه ای آسیا غرب

 .اس ت  گرفته قرار آفریقا و آسیا اروپا، قارة سه تقاطع مرکز در موقعیت جغرافیایی ازلحاظ

 نفت بهخصوص انرژی سرشار معادن است ساخته اهمیتی جهانی دارای را منطقه این آنچه

 منطق ه  ای ن  و کن د  رقاب ت  آن ب ا  دنیا در تواند نمی دیگری ویژگی هیچ که امتیازی .است

 ژئواستراتژیك مناطق زمرة مهمترین در آسیا غرب .دارد را جهان در انرژی ذخایر بزرگترین

 دریاهایی و وجود هند و اطلس اقیانوس دو با مجاورت به لحاظ تاهمی این و است جهان

 اس ت  ف ارس  خل یج  همچن ین  و س یا   دری ای  و خزر دریای احمر، دریای مدیترانه، مانند

 دارد وج ود  منطقه این در که بیشماری استراتژیك تنگه های و کانالها وجود این عالو  بر.

 غ رب  منطقة در اخیر تحوالت به اتوجهب .است کرد  دوچندان را آسیا برجستة غرب نقش

 رقاب ت  و ای ران  هس ته ای  پرون دة  سوریه، و عرا، عربی تحوالت کشورهای ازجمله آسیا

 وارد آس یا  غ رب  تح والت،  س ایر  و ترکیه در تحوالت جاری ، منطقه رهاری کسب برای

  1394پور، قربان  .است شد  خود تحوالت تاری، از نوینی مرحلة

 غرب آسیا منطقه به امنیت تنسب ایران رویکرد

 زمینه این در و توجه کرد  منطقه در ثاات و مسئله صلح به هموار  ایران اسالمی جمهوری

 بایست می دنیا همه که باور است این بر ایران اسالمی جمهوری .داشته است هایی نگرانی

 تأکید شتهگذ از بیشتر و انداز  مقیاس در و حساس منطقه این در ثاات صلح و موضوع به

 تض مین  نح و  بهت رین  به تواند منطقه می کشورهای بلندمدت منافع . داشته باشند توجه و

 و دغدغ ه  ب ه  توج ه  در برگیرن د   ک ه  درست های ی گیر تصمیم طریق امر از این .گردد

  Lotfian, 2007, pp.29-33).شد خواهد حاص  باشد، فها کشورها  تمام طر نگرانی

و  تض مین  ب رای  که است این ایران جمهوری اسالمی رجیخا سیاست اهداف از یکی

 .دس ت یاب د   مفی د  های همکاری و توافق به کشورهای منطقه با جمعی دسته امنیت تأمین
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 سیاس ت  و ابتک ارات  اساس ی  ه ای  پای ه  عنوان به« اعتمادسازی» و« زدایی تشنج»مفاهیم 

 و روش ن  نت ایج  ایی کهه سیاست ؛ بود  اخیر لهای سا در اسالمی ایران جمهوری خارجی

   Abtahi, 2005, p.161است  داشته مفیدی

 در س لطه  اس تاداد  و سیستم منطقه سازی نظامی روند هموار  اسالمی ایران جمهوری

 جمه وری  .اس ت  رد ک رد   ، ش د   فرامنطق ه ای اعم ال   های قدرت از سوی که را منطقه

 اعم ال  ب ه  را تحری ك  م ردم  ک ه  را گرای ی    اف را  های جناش هر نوع همچنین اسالمی

 به که مستق  و مسیر رویه یك تعقیب به هموار  ایران .پذیرد کنند، نمی می خشونت آمیز

 چرا داد، خواهد باشد، ادامه می جاناه همه ترقی و پیشرفت و عدالت، توسعه آزادی، دناال

ب رای   ابتک اری  هم ه فراخوانه ای   از ک ه  است جهانی جامعه خواست همه موضوع این که

م ی   حمای ت  و صلح اس تقاال  برای جهانی ائتالف ایجاد و نها تمد سازند  بین تگوهایگف

   (Abtahi, , 2005.pp.161-162کند

 ماتنی بر دیگری کشور هر مانند ایران اسالمی جمهوری امنیتی و خارجی سیاستگذاری

،  تردی د  ب دون  .اس ت  آن ف راروی  ه ای  فرص ت  و تهدی دات  و ملی منافع از آن برداشت

بدان معطوف  طورخاص به امنیتی و خارجی سیاست که ایران ملی منفعت دارترین لویتاو

ب ا   ای منطق ه  امنیت ی  مح یط  یك گذاری پایه و ملی استقالل و ارضی تمامیت حف  است،

 است. بود  غربی جنوب آسیای و خاورمیانه منطقه در ثاات

 تح ول  الملل ی،  بین نیتام در مناطق کارکرد و نقش ارتقاء و نوین گرایی منطقه ظهور

 ن وین،  گرای ی  منطق ه  در .است ساخته متأثر را آسیا غرب در امنیتی نظم است که دیگری

 ش ک   در غیردولتی بازیگران نقش که ای گونه به .باالست پایین به از همگرایی روند اول،

 ق درت  و من اطق  نقش قدیم، گرایی منطقه دوم، برخالف .است گذشته از بیشتر آن گیری

 قاب    ط ور  ب ه  ن وین  گرای ی  در منطقه المللی بین امنیت تأمین و تعیین در ای منطقه یها

 و برحس ب همگرای ی   ص رفا   ن وین  گرای ی  منطق ه  سوم، .است یافته افزایش ای مالحظه

نی ز   فرهنگ ی  و سیاس ی  اقتص ادی،  گرای ی  منطق ه  بلکه شود، نمی تعریف نظامی همکاری
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 در غیرنظ امی  ابع اد  شدن برجسته متضمن ویژ  به تحول، این .است یافته اهمیت و ارزش

 .است ای منطقه نظم امنیتی الگوی

 آس یا،  غرب منطقه به نسات ای منطقه برون تهدیدات ماهویِ و شکلی تغییر سرانجام،

 ه ای  ق درت  غیرنظ امی  و نظ امی  مداخل ه  .س ازد  می متحول را آن در امنیتی مستقر نظم

 منطقه و المللی بین سطح در بزرگ های قدرت های ابتو رق آمریکا، ویژ  به ای، فرامنطقه

 تهدی دات  ای ن  ظه ور  .اس ت  شد  آسیا در غرب برونزاد تهدیدات گیری شک  باعث ای،

 غرب در امنیتی نظم که است پیوندخورد  ای منطقه درون تهدیدات با چنان ای منطقه برون

 .است ساخته دگرگون عمیقا  را آسیا

 تعیین ای فرامنطقه و ای منطقه بازیگران رویکرد و رفتار ارضتع و تنوع این، بر افزون

 از .اس ت  دیگ ر  آف رین  تحول عام  نیز ای منطقه امنیتی نظم به نسات آسیا درغرب کنند 

 و هستند ناراضی موجود نظم و وضع از عربستان مانند ای منطقه از بازیگران بعضی یکسو،

 منطقه های قدرت از برخی دیگر، سوی از .سازند مستقر را مطلوب خود نظم تا تالشند در

 س رس  و حف    درص دد  منازع ات،  م دیریت  با ه دف  ایران، اسالمی جمهوری مانند ای،

 ب ازیگران،  از دس ته  ای ن  نظ ر  به .پایدارهستند امنیتی نظم برقراری و موجود وضع اصال 

 منطقه انبازیگر از همچنین،برخی .دارد ارجحیت و اولویت ای منطقه امنیت و ثاات حف 

 دیگررهیاف ت  گ رو   ک ه  ح الی  در دارن د  ای منطق ه  امنیت ی  نظ م  به یکجاناه رویکرد ای

 از برخ ی  م دت  کوت ا   ب رآورد  و نگ ا   س رانجام،  .دانن د  م ی  مناسب را گرایی چندجاناه

 منطقه های قدرت از دیگر بعضی بلندمدت و راهاردی نگا  با تقاب  در ای بازیگران منطقه

 .دارد قرار آسیا درغرب امنیتی نظم به ای

 آس یا  غ رب  در ای منطقه امنیتی نظم تا است شد  باعث تحوالت و تغییر این مجموع

 اس المی  جمه وری  .گیرد قرار ای فرامنطقه و ای منطقه کشورهای اولویت کارو دستور در

 درک بای د  ای منطق ه  ه ای  ق درت  تأثیرگ ذارترین  و ترین ازمهم یکی عنوان به نیز ایران

 حف    چون .باشد داشته آسیا غرب در گیری حال شک  در امنیتی نظم از دقیقی و درست
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 در پایدار امنیتی نظم به دهی شک  شناخت و گرو در ایران ملی امنیت و ای منطقه جایگا 

 .است منطقه

 و درک مستلزم آسیا غرب منطقه در پایدار و باثاات امنیتی نظم استقرار و گیری شک 

 ای منطقه امنیتی نظم اول، .است آن در تأثیرگذار بازیگران همه یسو از چند اص  رعایت

 امنی ت  و تهدی دات  از ج امع  تلق ی  و تعری ف  و نگری جاناه مستلزم همه پایدار و باثاات

 و گرفته قرار توجه مورد تهدیدات انواع همه امنیت و ابعاد همه باید که گونه ای به .است

 گی ری  جهت نیازمند آسیا غرب پایدار در ای منطقه امنیت دوم، .کرد ریزی برنامه آن برای

 و ت أمین  ب ه  قادر سازوکارهای یکجاناه و رویکردها تاری،، گوا  به چون .است چندجاناه

 ه ای  که قدرت است آن بیانگر واقعیت این .بود نخواهد و ناود  ای منطقه امنیت تضمین

غ رب   در مش ارکتی  امنیت ی  منظ برقراری جهت در همکاری و افزایی هم با باید ای منطقه

 بلندمدت ریزی برنامه و طراحی نیازمند پایدار، ای منطقه امنیتی نظم سوم، .کنند تالش آسیا

 براس اس  بای د  باثا ات  امنیت ی  نظم استقرار برای کشورها که ای گونه به .راهاردی است و

 ب ه  نس ات  واکنش ی  نه و مند، کنش های سیاست اتخاذ با ای ومنطقه ملی بلندمدت منافع

 منطق ه  امنیتی نظم معمای .برردازند ای منطقه نظم امنیتی معماری به مدت، کوتا  تهدیدات

 نظ م  چهارم، .است ای منطقه در سطح آن معماران افزایی هم و هم اندیشی مستلزم نیز ای

 ملی امنیت و ای امنیت منطقه کنند  تأمین آن هژمونیك نوع از ویژ  به الگوی برونزاد امنیتی

 .باشد نمی آسیا غرب شورهایک

 آن ویژگ ی  ت رین  مه م  ک ه  آسیا غرب استکاار ستیزی و به تاع آن بیداری اسالمی در

 ب ود   مداخالت خ ارجی  تاحدودی استادادی و نظام های دست از مسلمانان یافتن رهایی

 ه ویتی  ب ا  اسالمی و فرهن  مکتب براساس که است نوین نظمی ایجاد برای تالش بیانگر

 را هایی و زمینه گرفته شک  رسیدن قدرت به برای تالش همچنین و ظلم با اپذیرن سازش

 .باشد ساز فرصت هم و تهدیدزا تواند می هم که آورد  وجود به ایران برای

سیاست نظام جمهوری اسالمی ایران، بر نف ی وابس تگی در ابع اد مختل ف اقتص ادی،      

معنای نفی رابطه، با دولت های س لطه   فرهنگی، سیاسی و نظامی استوار است و این امر به
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گر و استعمارگر است. طاق ای ن دی دگا ، در مواجه ه ب ا رفتاره ای سیاس ی ی ك دول ت         

 .خارجی، اص  باید بر پرهیز از هرگونه خوش باوری، ساد  انگاری و خودباختگی باشد

 انقالب اسالمی ایران، عدم وابستگی به شر، و غرب، حمایت از حقو، همه مسلمانان

و ملت های مستضعف سراسر جهان، نفی هرگونه س لطه ج ویی و س لطه پ ذیری، اع الم      

حمایت از آزادی همه ملت های ستم کشید  و حمایت از ماارز  حق طلاانه مستضعفان در 

 .برابر مستکاران را از مهم ترین سیاست های استکاارزدایی نظام اسالمی خود می داند

و  همک اری  ب ر  ماتن ی  امنی ت  الگ وی  اساس بر خود پیرامونی محیط در ایران رویکرد

 درسازماندهی منطقه کشورهای تمامی جدی مشارکت رویکرد، این در .دارد قرار مشارکت

 از .گی رد  ق رار م ی   اولویت در خصوص این در مؤثر همکاری و ای منطقه امنیتی ساختار

 این و ای نفی قهمنط امنیت ترتیاات در ای فرامنطقه های قدرت مداوم حضور دیگر، سوی

 م ی  منطق ه تلق ی   سطح در ها تنش و تعارضات افزایش جهت در ای عمد  عام  حضور

 .شود

دارای  منطق ه  در اخی ر  ه ای  س ال  تجارب و تحوالت به توجه با ایران امنیتی رویکرد

گیری  شک  به تواند می ای منطقه اهتمام و توجه صورت در که است عناصری و ها مؤلفه

 نظامی قدرت حضور کاهش رویکرد این ی مؤلفه اولین . شود منجر ایداریپ امنیتی نظامی

 و روابط همکاری تخریب و تروریسم و گرایی افرا  تشدید باعث که است ای منطقه های

 ای بازیگران منطقه مشارکت و همکاری مؤلفه، دومین .است شد  منطقه کشورهای طایعی

 و ، ترکی ه  ایران مانند تر بزرگ کشورهای ریهمکا و فکری هم ویژ  به امنیتی، ساختار در

 های تعامالتی گرو  الگوهای مدیریت و تروریسم نظیر مشترک های چالش فص  و ح  در

 و تعارض ات  ها چالش وسعت به توجه با .است ملی واحدهای با فروملی مذهای – قومی

 و ای ،منطق ه  یمل   ، فروملی سطو  در گوناگون عوام  تأثیرگذاری و خاورمیانه در امنیتی

 الگ وی امنیت ی   چارچوب در سازی امنیت منطقه، در ثااتی بی و ها ناامنی در ای فرامنطقه

 . است مدت طوالنی و تدریجی فرآیندی مستلزم مشارکت، و همکاری بر ماتنی
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 ایج اد  و گ ام  به گام اعتمادسازی ی واسطه به ای تنها منطقه همکاری فرآیند، این در

 می تحقق هایی چالش فص  و ح  برای تالش چنین و هم کشورها میان در متقاب  اطمینان

 و س ازی  مل ت  – دولت روند مشکالت چون تعارضات ساختاری برخی محصول که یابد

  1392 سورتچی،.است های دموکراتیك رویه و فرهن  ضعف

 گی ری  شک  امکان استکااری های قدرت نفوذ و حضور دلی  به غرب آسیا ی منطقه

 نش د   ف راهم  نی ز  قدرت ای منطقه قوای ی موازنه ایجاد نتیجه، در و ها ائتالف اتحادها و

 .دانند می پایدار امنیت و ناامنی فاص  حد را آنها اتحادها، وضعیت در ترسیم اگرچه .است

 تض مین  نوعی به تواند می اتحادها گیری شک  پایدار، امنیت های ایجاد مکانیسم ناود در

 و اتحاده ا  نتیجه، در .نیست ممکن وضعیتی درغرب آسیا چنین اما ، باشد امنیت ی کنند 

 را مش خص  و روش ن  ب ازی  قواع د  گیری شک  ی و اجاز  هستند صحیح غیر ها ائتالف

 ای ران  اسالمی جمهوری ملی امنیت ای بر اصلی تهدیدات شرایط این با .آورند نمی فراهم

 ک ه  اس ت  جدی دی  ش رایط  زا ناش ی  غیرمس تقیم  و مس تقیم  طور به محیط غرب آسیا در

 اص لی  مش کالت  از یک ی  .اند برد  پیش حدی تا را آن و آن هستند دناال به ها آمریکایی

 .است آن از فراتر چه و منطقه سطح در چه متحد راهاردی فقدان منطقه در ایران

 جمهوری و فضای مانور راهبردی آمریکانظامی جبهه استکبار به رهبری  راهبرد

 ایران اسالمی

است خارجی قدرتهای بزرگ در نظام آنارشیك بین المللی، به میزان زی ادی ب ر ق درت    سی

نظامی آنها استوار است. هر چند که به واسطه ی تحوالت نوین جهانی که از آن ب ه عن وان   

شود، مطلوبیت نی روی نظ امی ب رای نی   ب ه       عصر جهانی شدن و وابستگی متقاب  یاد می

کارگیری آن از سوی کش ورهای ب زرگ پ ر هزین ه ت ر از       اهداف سیاسی کاهش یافته و به

گذشته شد  است؛ لکن استفاد  از زور و اقدامات نظامی هم چنان یکی از ابزارهای حی اتی  

جاه ه اس تکاار و   در سیاست بین المللی به شمار می رود. در این میان، سیاس ت خ ارجی   

کشورها به قدرت نظامی آن گ ر    آمریکا به عنوان تنها ابراقدرت جهانی،بیش از سایربویژ  

خورد  است. نگاهی به تاری، سیاست خارجی آمریکا نشان دهند  ی این واقعیت است که 
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نیروی نظامی هموار  جایگا  مهمی در فرآیند طراحی و اجرای سیاست خارجی این کشور 

داشته و بسیاری از کشورهایی که مخالف سیاست های ایاالت متحد  بودند، ه دف حمل ه   

  1392ی نظامی این کشور قرار گرفته اند. یزدان پنا  و مجید جانفشان،

اما از طرف دیگر، داشتن قلمرو نفوذ بیشتر ،به جمهوری اسالمی ایران س ه چی ز مه م    

جاه ه اس تکاار ب ه رها ری     شود تا دهد:اول اینکه؛ گسترش حوز  نفوذ ایران موجب میمی

تهاجم نظامی ب ه ای ران منص رف ش وند زی را       از فکر در منطقه و رژیم صهیونیستیآمریکا 

بین ی و س ختی   پ یش شود حمله به ایران نتایج غیرقاب   گسترش حوز  نفوذ ایران ساب می

ها داش ته باش د و خطره ای زی ادی     ای آنبرای آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان منطقه

عیت ای ن کش ور در   شود تا میزان مشروایجاد کند. دوم اینکه؛ گسترش نفوذ ایران ساب می

هراسی به نوعی با شکس ت مواج ه ش ود   و در داخ       منطقه افزایش یابد  و راهارد ایران

کشور نیز از حمایت بیشتری برخوردار گردد. سوم اینکه؛ گس ترش نف وذ ای ران در منطق ه     

ساز انتقال منابع مالی بیشتری به این کشور به وی ژ  از طری ق همس و ک ردن     تواند زمینهمی

های نفتی کشورهای تحت نفوذ شود. قدرت مالی بیشتر به ایران امکان تأثیرگذاری ستسیا

  .1390دهد  فریدمن،ای را میبیشتر در تحوالت منطقه و ایفای نقش یك قدرت منطقه

اهمی ت   جاه ه اس تکاار  برای جمهوری اسالمی ایران شناخت ضرورت های راهاردی 

میزان و درجه ی اهمیت ژئوپلیتیکی و راها ردی   فراوان دارد. منظور از ضرورت راهاردی،

بحران یا کشور مورد هدف می باشد. به عاارت روشن تر، هرگونه مداخله ی نظامی آمریکا 

می بایست مستلزم ارتقای امنیت ملی و رفع تهدیدات حیاتی علیه آمریکا و متحدینش باشد 

ینه ی هر یك از بح ران ه ا و   تا هزینه های گزاف آن قاب  توجیه گردد. بررسی بافت یا زم

مواردی که آمریکا اقدام به مداخله ی نظامی کرد  است، ضروری به نظ ر م ی رس د؛ زی را     

گزینه های سیاست خارجی ابتدا مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرن د و س رس اجرای ی    

می شوند. این سنجش بر حسب میزان تصور تهدید و خطری که برای آمریکا و متحدینش 

د می کند، صورت می گیرد. اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی عرا، موجب گردی د  ایجا

تا هم جرج بوش پدر و هم جرج بوش پسر در تصمیم خود برای مداخله ی نظ امی علی ه   
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این کشور مصمم باشند. در مورد لیای نیز باید خاطرنشان کرد که ض رورت راها ردی ای ن    

و صادرات نفت آن به متح دین آمریک ا  اروپائی ان     کشور برای آمریکا، ناشی از مجاورت 

بود .به طور کلی می توان بیان داشت محورها امنیت آمریکا در منطقه، در چه ارنوع امنی ت   

 امنی ت    ج صهیونیستی، رژیم امنیت  انرژی،ب امنیت قاب  طر  است که عاارتند از:الف  

جودی  هستی ش ناختی   و امنیت   د ،  دیرلماتیك نیروهای و شهروندان سربازان،  فیزیکی

  .1392.  یزدان پنا  و مجید جانفشان،

عالو  بر این، باید به این نکته نیز اشار  کرد که آمریکائی ها تالش می کنند ت ا چ ون   

گذشته از آنچه که در منطقه به طور طایعی پدید آمد  اس ت در جه ت من افع اس تراتژیك     

 تحول  در دهه های گذشته هموار  ماتنی بر استفاد  از خود استفاد  کنند. راهارد آمریکائیها

 کشور این ای منطقه دوستان و خود نفع به خاورمیانه در قدرت معادالت در گرفته صورت

 ب ود   خ ود  ای فرامنطق ه  رقی ب  ه ای  دول ت  و ای منطق ه  مخ الف  های دولت ضرر به و

وزی این انقالب ها پیر با که اند برد  پی نکته این به خوبی  به آمریکائی سیاستمداران.است

 ع رب  جه ان  در کنونی های رژیم جایگزین گزینه تنها" اسالمگرا های گرو "بدون تردید 

  ب ه  دارن د  خاورمیان ه  در اسالمگرا های گرو  پیشینه از که شناختی با ها آمریکائی. هستند

 از ه ا  البانق   ای ن  از پ س  سیاسی معادله گونه هر در اسالمگراها که کنند می درک خوبی

 . این در حالی است که جمه وری  1391جایگا  خاصی برخوردار هستند اقاال، اردیاهشت 

اسالمی ایران به عنوان الگوی مردم ساالری دینی در منطقه منحصر به فرد است . ای ران ب ه   

سمت جامعه ای حرکت می کند که در آن توسعه همه جاناه بر مانای آزادی، مردم ساالری 

  1393اص  اساسی و محور آن را تشکی  می دهد. اردم ،و دینداری 

، صریحا  از منطق ه آس یا و    2012با توجه به این که دکترین امنیت ملی آمریکا در سال 

اقیانوس آرام به عنوان اولویت امنیتی این کشور یاد کرد  است، بایستی انتظار این را داشت 

مجاور جمهوری اسالمی ایران کاسته شود.  که از میزان نیروهای نظامی آمریکایی در مناطق

طایعتا  این امر تاعاتی را برای کشورهای منطقه از جمله ایران دربر خواهد داش ت. از مه م   

ترین پیامدهای این کاهش حضور نظامی، می توان به تغییر الگوی مدخله گری آمریک ا در  
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ی زدان پن ا  و جانفش ان،    منطقه و افزایش نقش متحدین منطقه ای این کشور اشار  نم ود.   

  .271؛ 1392

تغییر الگوی مدخل ه گ ری آمریک ا در خاورمیان ه ه م نح و  نق ش آفرین ی متح دین          

استراتژیك آمریکا و هم رقاای این کشور را در این منطقه دستخوش تغییر و تحول خواهد 

 توازن قوا خواهد شد. کرد و منجر به باز آفرینی مجدد

 ا  محوریت ج.ا.ایران در غرب آسیا بر علیه جبهه استکبارب« موازنه تهدید » راهبرد 

رفتار مداخله گرایانه و توسعه طلاانه جاهه استکاار در منطقه غرب آسیا و حض ور دائ م در   

اطراف قلمرو جمهوری اسالمی ایران ، تعادل طایعی قدرت در سطح منطقه را به هم ریخته 

ولت های مستقر در غرب آس یا ش د  اس ت .    و منجر به ایجاد ناامنی و بی اعتمادی میان د

نظام سنتی امنیت در منطقه غرب آسیا ماتنی ب ر تعارض ات و اختالف ات ب ود  اس ت ول ی       

مل ت ه ای    –ماهیت تهدیدات جدید آمریکا که سرمدار جاهه استکاار است بر علیه دولت 

گ ، پروژ  ای ران  منطقه غرب آسیا ، مثال  استراتژی ماارز  با تروریسم ، طر  خاورمیانه بزر

  به گونه ای است  and Cox, 2009 Parmarهراسی ، و استفاد  از ابزارهای تالیغاتی  

که برای مقابله با آنها و کاهش آسیب پذیری ، باید نظام امنیت منطقه ای جدیدی را ایج اد  

کرد .جمهوری اسالمی ایران وارث سرزمینی است که مهد یک ی از مهمت رین تم دن ه ای     

ود  است.این کشور به دلی  ویژگی ها و قابلیت های منحصر به فردش در منطق ه ،  جهان ب

می تواند برکلی ه مع ادالت و سیاس تگذاری ه ای منطق ه ای و جه انی تأثیرگ ذار باش د .         

جمهوری اسالمی با بکارگیری رویکرد واقع بینانه و اتخاذ سیاست ت نش زدای ی و اعتم اد    

ات رفتاری برخی دولت های منطقه غرب آسیا   ب ویژ   سازی در منطقه ، علی رغم نامالیم

برخی کشورهای عربی   ، توانسته است تاثیرات فراوانی از خود بجای بگذارد . ب ه عقی د    

، استاد کالج ویلیام مری ، ایاالت متح د  درص دد کنت رل و جل وگیری از     « جیمز آلن بی  »

آل  ن » ذخ  ائر طایع  ی اس  ت . هژم  ونی منطق  ه ای ای  ران در مرک  ز ثق    ژئواس  تراتژیك و 

 . بر اساس این واقعیت جمهوری اسالمی ایران، می توان د یک ی از س تون    109: 1381بی ،

های اصلی تأمین کنند  امنیت در منطقه غرب آسیا با رویکرد اعتماد س ازی باش د . دول ت    
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های عربی این منطقه با وجود اینکه بارها  پیامدهای منف ی و مخ رب توس عه طلا ی ه ای      

متحدان استراتژیك   آمریکا و رژیم صهیونیستی   را حتی در قلمرو خود تجربه ک رد  ان د   

اما به نظر می رسد هنوز در مسیر معض  بی اعتمادی سیر م ی کنن د.و از تجربی ات موف ق     

 مناطق مختلف جهان غاف  اند.

 باید در نظر داشت که مجموعه اختالفات دولت های اسالمی در منطقه غ رب آس یا از  

ایرانی چه از لحاظ حجم و چه از لحاظ پیچی دگی ، از اختالف اتی ک ه ب رای      -جمله عربی

سالیان طوالنی میان بریتانیا، فرانسه و آلمان   دولت های اروپایی   وجود داشت و مملو از 

خونریزی بود فراتر نمی رود . اگر این ملت ه ای اروپ ایی توانس تند بیاموزن د ک ه من افع       

تالفات ترجیح دهند ، بی گمان ایرانی ها و عرب ها نیز ت وان آن را دارن د   مشترک را بر اخ

که من افع و پیون دهای مش ترک می ان خ ود را  ب ر اختالف ات موج ود اولوی ت دهن د .            

  بنابراین ، نمونه مذکور گوا  بسیار مناسای برای اثا ات م دل ش ک      68: 1379مجتهدزاد ،

رت های بزرگ منطقه خواهد بود. بر اساس نت ایج  گیری نظام موازنه تهدید با محوریت قد

  گرایش ب ه  (Zagby Internationنظرسنجی های بعم  آمد  توسط موسسه زاگ بای  

اتحاد منطقه ای و نگرش منفی نسات به حضور قدرت های فرامنطقه ای در منطق ه غ رب   

ارعمومی آسیا رو به افزایش است .براساس این نظرسنجی و واقعیات موجود ، ضدیت افک  

جهان اسالم و مردم غرب آسیا نسات به سیاست بحران آفرین ی جاه ه اس تکاار و دخال ت     

آشکار آنها در امور دولت های این منطقه روبه افزایش است .ح   مس أله امنی ت منطق ه ،     

پیوندی ناگسستنی با پیوند میان دولت های منطق ه دارد . مش ک  ن اامنی مش ترک نیازمن د      

رک در حوز  تصمیم گیری های نرم افزاری و سخت افزاری اس ت.بر  همکاری واتحاد مشت

تالش دولت ه ای منطق ه ب رای ت امین امنی ت      « موازنه تهدید » اساس چارچوب تئوریك 

منطقه بای د ب ر تقوی ت اتحاده ای خ ودی و تض عیف اتحاده ای ط رف مقاب   در ابع اد           

  1392سیاسی،اقتصادی و نظامی استوار شود .   جعفری،
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 سازی سیاسی و فرهنگی   همراه
بر اساس نظریه موازنه تهدید و پساساختارگرایی ، هوی ت ه ای خ ودی از طری ق اعم ال      

دیگران شک  می گیرد.از ای ن رو ، وج ود گفتم ان ه ای تهدی دزا و خطرآف رین   جاه ه        

استکاار به رهاری آمریکا و همراهی رژیم صهیونیستی   ، در ش ک  گی ری هوی ت دول ت     

  ایران ی ه ا و    216: 1382نطقه غرب آسیا موثر بود  است .  عاداهلل خانی، های اسالمی م

عرب ها دو عنصر اساسی در پایه گذاری تمدن اسالمی محسوب می ش وند ؛ بن ابراین ب ه    

دلی  پیشینه تاریخی ، ارزش ها و تجانس فرهنگی می ان آنه ا ، ش رایط ب رای م ذاکرات و      

ی اسالمی منطقه بدلی  احساس خطر مشترک می دیرلماسی مهیاست. براین اساس دولت ها

 توانند به تدریج با اصالحات سیاسی ، عاملی سازند  در امنیت پایدار منطقه باشند.

 در .ش ود  می محقق سازی گفتمان طریق از که است مولد قدرت قدرتها، انواع از یکی

 یگرای ی،  مو ب و  محلی وطنی، جهان نظیر مختلفی های گفتمان شدن، جهانی فعلی وضعیت

 ه ای  گفتمان از امت اسالمی تقریب و شیعی جمعی، ارتاا  عقالنیت عقالنی، بشردوستانه،

 گذاری های سیاست به مقاولیت جهانی، دارای و منطقی های گفتمان خلق. یااشند م مطر 

 بی داری  م وج  گسترش و مقاومت فرهن  اشاعه برای .می دهد جهت و مشروعیت کشور

 از اس تفاد   ب ا  و کش ورها  در موج ود  دین ی  و ب ومی  های به تفاوت هتوج با باید اسالمی،

 در. ک رد  ایج اد  فط رت  زب ان  بر ماتنی مشترکی فرهنگی مدرن، گفتمان ای رسانه ابزارهای

 م ورد  بای د  کن د،  گذاری سرمایه و تالش آن، ایجاد برای ایران است که الزم گفتمانی واقع

نی ز   را ایران منافع حال عین در و گیرد قرار لیبین المل سطح در حداکثری و استقاال پسند

 داش ته  منطقه را های جناش از حمایت جهت در برداری بهر  قابلیت همچنین نماید، تامین

   212: 1391باشد نورانی،

جمهوری اسالمی می تواند با تدابیر دیرلماس ی فع ال ،   « موازنه تهدید» براساس نظریه 

وز  های فعالیت سیاسی نظیر شاخصه های تأثیرگذاری دولت های منطقه را در برخی از ح

در تصمیم گیری های سازمان ها و نهادهای ب ین الملل ی ، ب ویژ  مس اعی الزم در ص دور      

قطعنامه های بین المللی ، اعالمیه های جهانی حقو، بشر، اج الس ض د تاع یژ ن ژادی ،     
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ش ورهای ح وز  خل یج    سازمان کنفرانس اسالمی  ، جناش عدم تعهد ، بها ود رواب ط ب ا ک   

فارس و اتحادیه عرب ، ایجاد سازوکارهای ح  و فص  اختالفات به صورت مسالمت آمیز 

، هماهنگی مشترک شاکه های رسانه ای و سیاس ی در س فارت خان ه ه ای جه ان ب رای       

تأثیرگذاری بررفتارهای مداخله گرایانه جاهه استکاار در منطق ه و تجدی د نظ ر در رواب ط     

 در رای ج  راهکاره ای  از یک ی  دیرلماتیك، رایزنی های و رغیب کند. مذاکر دیرلماتیك ، ت

 با روابط سطح اساس بر را آسیا غربی جنوب منطقه در حاضر کشورهای .است دیرلماسی

رقی ب   کش ورهای  و ط رف  بی کشورهای دوست، و هم پیمان کشورهای به توان ایران می

 با کشورهای روابط سطح ارتقای دوست، کشورهای با روابط تقویت یقین، به .کرد تقسیم

 جن اش  حمای ت از  ب رای  بیش تر  های فرصت رقیب، کشورهای با تنش زدایی و طرف بی

 .داد خواهد قرار ایران اختیار در منطقه، در اسالمی بیداری

 .هس تند  قدرت نیازمند خود، پیرامون تحوالت و حوادث بر تاثیرگذاری برای کشورها

 اختیار دارن د  در کشورها که قدرت ابزارهای از یکی. نیست امینظ قدرت صرفا  قدرت این

ب ین   ه ای  و س ازمان  نهاده ا  کنند، استفاد  خود اهداف به دستیابی برای آن از می توانند و

 ب  رای نظ  امی برخوردارن  د، ق  درت از ک  ه کش  ورهایی از بس  یاری اتفاق  ا . هس  تند الملل  ی

 عمل ی  و پیگی ری  المللی نهادهای بین البق در را نها آ شان، اقدامات به بخشی مشروعیت

 اک و،  مانن د  دارد عض ویت  نها آ که در المللی بین نهادهای از می توانند نیز ایران. می کنند

  .نمای د  اس تفاد   اه دافش  به دستیابی برای...و تعهد عدم اسالمی، کنفرانس سازمان اوپك،

  :  89-88 ،1391 کارآزما و نشین شی، قربانی

 سیاس ت  پ ی  در و ای ران  علی ه  منف ی  تالیغات دلی  به اسالمی، انقالب زیپیرو از بعد

 منطقه اخیر حوادث در. است بود  کشورها سایر ظن سوء مورد هموار  ایران ایران هراسی،

م تهم   کش ورها  این داخلی معترضان تحریك و دخالت به را ایران عربی کشورهای ای نیز،

و  ت نش زدای ی   سیاس ت  گ رفتن  درپ یش  ب ا  انای ر  اس ت  الزم فض ایی  چنین در. می کنند

: کارآزم ا  و نش ین  ش ی،    قرب انی  .دهد جلو  منطقی و معقول را خود مواضع اعتمادسازی

1391، 91  
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مل ت ه ای منطق ه     –اجرایی شدن این اقدامات، کاری بسیار دشوار است.؛ اگر دولت 

نظام دیرلماسی منطقه خواهان امنیت دیرپا هستند ، گام نهادن در این مسیر ضرروی است . 

ای ایران نیز در این مسیر نیازمند بازنگری و کارآمدسازی دارد ت ا براس اس فک ری موازن ه     

  1392تهدید در عملیاتی کردن سیاست همرا  سازی اهتمام ورزد.   جعفری،

 همگرایی اقتصادی و تکنولوژیک 

طقه با تهدیدات جدی مطابق رویکرد موازنه تهدید ، موجودیت یا منافع ملی دولت های من

جاهه استکاار مواجه است.یکی از تکنیك های موثر در اجرای سیاست های موازنه تهدی د  

، اس تفاد  از ابزاره ای اقتص ادی ،    « متحدان استراتژیك » برای تحقق اهداف و تغییر رفتار 

زار مالی ، تجاری و تکنولوژیك است . یکی از اهرم های کارآمد دولت های منطقه کنترل با

نفت و  گاز   توسط اوپك است.هر انداز  این س ازمان از درج ه یکر ارچگی و همگرای ی     

بیشتری برخوردار باشد به همان نسات می تواند به صورت موثرتری بر رفتار جاهه استکاار 

تاثیر بگذارد. باتوجه به پیشینه و موارد گوا  تاریخی در زمینه تجارت و تکنولوژی ، دول ت  

می توانند با تحریم واردات ، جهت ما ادالت خ ود را ب ه    « موازنه تهدید »  های عضو نظام

سمت شر، و جنوب شر، آسیا و یا کشورهایی که در اتح اد اس تراتژیك جاه ه اس تکاار     

  1392  جعفری، شرکت ندارند تغییر دهند .

همکاری ها و حتی رقابت های سازند  دولت های منطقه ممکن اس ت ج ایگزین ب ی    

ها و تضادها شود . در این چارچوب بهم پیوستگی اقتصادی کش ورهای منطق ه ،   اعتمادی 

ایجاد بازار مشترک در زمینه تاادل کاال ، خدمات وتکنولوژی ، اتصال خطو  انتقال انرژی ، 

استفاد  از تسهیالت مشترک بندری ، اتصال سیس تم ه ای بانک داری و تج ارت ، تقوی ت      

م  و نق  هوایی فعال ، رفع محدودیت های گمرک ی  توریسم،اتصال خطو  کشتیرانی و ح

و مواردی از این قای  ممکن است زمینه های وابستگی متقاب  را در تمامی ابعاد فراهم کند 

که به نوبه خود کشورهای منطقه را در برابر امنیت جمعی مشترک مسئول و پاسخگو سازد 

برخی از بخش های خ اص نظی ر     دولت های منطقه می توانند در  73:  1386.   برزگر، 

فعالیت در زمینه دانش صلح آمی ز هس ته ای ، فرآورده ای نفت ی ، س لول ه ای بنی ادی و        
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مهندسی ژنتیك ، هوافضا ، بخش های صنعت ، کشاورزی ، پزش کی وس ایر بخ ش ه ای     

پژوهش های دانشگاهی از توانمندی های جمهوری اسالمی ایران به ر  من د ش وند. قاب       

بهر  گیری از ابزار اقتص ادی ، ص رفا  ب رای تحق ق ه دف ه ای اقتص ادی        توجه است که 

برای تغیی ر رفت ار متح دان    « موازنه تهدید » نیست.بلکه استفاد  از تکنیك ها در چارچوب 

استراتژیك طراحی شد  است.عملیاتی کردن این نوع راهکارها بس یار دش وار ، ام ا امک ان     

  1392  جعفری، پذیر است و نیاز به اهتمام جمعی دارد.

 اتحاد نظامی ، امنیتی

به عقید  جان مرشایمر ، نظریه پرداز نئورئالیسم ، در نظام بین المل  ماتن ی ب ر آنارش یك ،    

هموار  یك رقابت امنیتی بی رحم وجود داشت که در آن جن  مانند باران هموار  محتم  

یز نظامی مشترک در نظ ام    هدف از تشکی  و تجه 71:  1382خواهد بود.  عاداهلل خانی ، 

تحت فشار قرار دادن متح دان اس تراتژیك و وادار ک ردن آنه ا ب ه تغیی ر       « موازنه تهدید » 

سیاست تهاجمی و مداخله گرایانه در امور دولت های منطقه است. در حال حاضر ، منطقه 

جنوب غرب آسیا بزرگترین مسابقه تسلیحاتی جهان را ب ه خ ود اختص اص داد  اس ت .از     

یان د  مصرف کنند  عمد  تسلیحات در جهان ، هفت تای آن در این منطقه است ک ه ب ه   م

: 1381طور مستقیم یا غیر مستقیم با رژیم صهیونیستی در حال جن  بود  اند.  شون ب ام ،  

  با وجود وضعیت نابسامان اقتصادی کشورهای منطقه ، آمریک ا همچن ان ب ه تش ویق     553

از منافع تسلیحاتی خود ادامه می دهد . بن ابراین ،متح دان   صادرات سال  با هدف حمایت 

استراتژیك جاهه استکاار ب ه عن وان مش ع  داران ت نش وبح ران در منطق ه غ رب آس یا ،         

      11:  1391بزرگترین بازار تسلیحاتی جهان را احداث کرد  اند.   جعفری ، 

ی توان د در خ دمت ای ن    مطابق نظام موازنه تهدید ، زرادخانه های تسلیحاتی منطقه م

نظام امنیتی قرار گیرد . برای تحقق این هدف ، باید شیو  دیرلماسی همزم ان ب رای اعتم اد    

سازی موثر فعال شود. با همکاری های نظامی نظیر اجرای رزمایش های مشترک نظ امی و  

گا  سایر اقدامات امنیتی ، روابط میان اعضاء بر اساس اهداف مشترک استوار می شود ؛ آن 

در وضعیت به قدرت رسیدن دولت ه ای مردم ی در کش ورهای منطق ه ک ه زم انی دارای       
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کارویژ  خدمات نیابتی برای قدرت های فرامنطق ه ای و جاه ه اس تکاار بودن د ، ای ن ب ار       

حمایت آنها از نظام جدید منطقه ای مسلم فرض خواهد شد . ع الو  ب ر آن جن اش ه ای     

دولت ه ای مرک زی ش ان دس ت خواهن د کش ید و ب ه        اصولگرا اسالمی از اعتراض علیه 

همکاری با نظام امنیتی جدید روی خواهند آورد . همچنین در مدل سیاست هم را  س ازی   

می توان از قدرت سازمان ه ا و نهاده ای منطق ه ای و فرامنطق ه ای  جه ان اس الم ب رای        

س تکاار اس تفاد    تقویت و حمایت از موازنه تهدید و نیز تضعیف اتحاد استراتژیك جاه ه ا 

کرد. باید توجه داشت که در شرایط بحرانی ، ابتدا از تکنیك ه ای سیاس ی ، دیرلماتی ك و    

اقتصادی استفاد  می شود . ابزار نظامی تنها در صورت ضرورت برای دف اع از خ ود و ب ا    

 استفاد  همزمان از سایر ابزارها بکار گرفته می شود.
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   گیرینتیجه 

ه حاضر برای طراحی یك جاهه ضد استکااری ب ا حض ور ح داکثری دولته ای منطق ه      مقال

غرب آسیا ارائه شد که در آن  جمهوری اسالمی ایران به عنوان یك کشور ق درت من د در   

منطقه غرب آسیا  و در میان کشورهای مسلمان با توجه به اقدامات اعتماد سازی که دنا ال  

ابزارهای در اختیار و دیرلماسی فع ال و پوی ا ، بس تر الزم را    می کند می تواند با استفاد  از 

برای هم افزایی و پیوند مشترک استراتژیك را میان کشورهای منطقه غ رب آس یا ب ر علی ه     

توسط دولت های « موازنه تهدید » استفاد  از رویکرد امنیتی جاهه استکاار فراهم نماید . با 

میان جاهه استکاار   آمریکا و رژی م صهیونیس تی در    «اتحاد» منطقه غرب آسیا که با نظریه 

منطقه   سازگاری بیشتری دارد و تحت پارادایم نظریه نئورئالیسم قرار می گیرند مناسب تر 

در مقاب  « دولت های عضو منطقه غرب آسیا بویژ  دولت های مسلمان » ارزیابی می شود. 

صهیونیس تی ک ه منش اء بیش ترین     دولت های عضو جاهه اس تکاار ب ویژ  آمریک ا و رژی م     

تهدیداند، متحد می شوند. با توجه به روحی ه و پیش ینه مقاص د توس عه طلاان ه و مداخل ه       

گرایی متحدان استراتژیك علیه منافع ملی و منطقه ای ، دولت های منطقه ب ه ش ک  ده ی    

 روی می آورند.« اتحاد متقاب  » یا « موازنه تهدید»

استکااری با حضور ح داکثری دولته ا و تش کی  ام ت      ایجاد جاهه ضدآرمان تکوین 

طعی خداوند است که نی  به این مهم ب ا تای ین درس ت ما انی نظ ری آن و      ق سنت واحد 

ها و بخصوص امت اجرای درست تعالیم قرآنی میسر خواهد بود، اما در عصر کنونی، امت 

فات می ان آن دام ن   الختدچار تفرقه شد  و عوام  درونی و بیرونی بسیاری نیز بر ااسالمی 

اق دامات مختلف ی را جه ت     ع ة اس المی،  زد  است. در همین راستا، مصلحان ب زرگ جام 

 نظ ر  ٔەمسلمانان و برقراری اتحاد میان آنان در حوزملت های مستضعف و یکرارچه نمودن 

 ش دن سیاس ت جه انی    گرایی افراطی در بین مسلمانان، مط ر   فرقهداد  اند. انجام عم  و

می، وج ود حاکم ان ظ الم و    الها، فقدان رهاری واحد در جوامع اس   سوی غربی سازی از

م آمریکایی و استقاال آگاهانه و ناآگاهان ه  الفاسد در برخی از کشورهای مسلمان، ترویج اس

ت البرخی از مسلمانان از این سیاست و همچنین وابستگی به بیگانگان را از مهمترین مشک
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می، وحدت، خودب اوری  اللمی برشمرد  و احیای تفکر اسهای پیشروی تمدن اسا و چالش

ت جه ان  العنوان راهکارهایی برای رف ع چالش ها و مش ک    می را بهالو استمرار بیداری اس

می ارائه نمودند که دستیابی به این ویژگیه ا و اج رای ص حیح    الم و پیشرفت تمدن اسالاس

حاد در صفوف مسلمانان رهنمون سوی رشد و ترقی و ات به را اسالمی عةتعالیم قرآنی، جام

 .سازد می
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 منابع 

 دسترسی  قاب  خامنه ای، هلل العظمی آیت ا آثار نشر و حف  سایت بیانات، ای،خامنه آیت اهلل

 www.khamene.irدر

   خلیج فارس ، رژیم امنیتی یا معض  امنیتی ، فصلنامه مطالعات 1378احمدیان،قدرت  

 ورمیانه،سال ششم ، شمار  یكخا

   راهاردهای سیاست خارجی ج.ا.ایران در دستیابی به اهداف چشم 1392اکرمی نیا ، محمد  

 دوم   ی ، فصلنامه مطالعات راهاردی ، سال شانزدهم ، شمار  1404انداز 

   مولفه های راهاردی در تدوین سیاست خارجی ج.ا.ایران قاب  1392اردم ، نیلوفر  

 http://www.irdiplomacy.ir/fa/pageدر  دسترسی 

    انقالب های عربی و استراتژی آمریکا در حف  توازن قوا ، 1391اقاال ، اسماعی  

 پژوهشکد  مطالعات استراتژیك خاورمیانه

  ه ای خلیج فارس ، فصلنامه   ایران ، عرا، جدید و نظام امنیت منطق1386برزگر ، کیهان

 43راهارد.شمار  

 ،س ، فصلنامه ژئوپلیتیك « منطقه یك عنوان به غربی جنوب آسیای »1388حسین،   سلیمی 

 2 ش ، 5

 ماانی، اصول و راهاردهای سیاست خارجی از منظر امام خمینی »  1393  خدادی، حسن

 ، خارگزاری فارس« ر  

    تسلیحاتی و اتحاد استراتژیك میان آمریکا  –ته ای   همکاری هس1391جعفری ، علی اکار

 1، شمار   1و اسرائی ، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم ، سال 

 اندیکا تهران: ای، منطقه ایران ، 1390علی  ماینی، و محسن ، رضایی 

 قم، انتشارات سید سلمان صفوی ، سرویراستار: دکتر  1396  دانشنامه معاصر قرآن کریم ،

 .230-225صص: «: استکاار جهانی و قرآن»سلمان آزاد ، ، مدخ : 

   ،چاپ سیزدهم. ، شناخت استکاار جهانی ، مشهد، شرکت به نشر1378منصوری، جواد ، 

   ،سیاست خارجی آمریکا و شا ، ترجمه: فریدون کاظمی، 1371گازیوروسکی، مارک ج 

 تهران، نشر مرکز، چاپ دوم.

http://www.irdiplomacy.ir/fa/page
http://peace-ipsc.org/fa/page/2/?s=%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C&x=-1136&y=-123
http://peace-ipsc.org/fa/page/2/?s=%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C&x=-1136&y=-123
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 تحریرالوسیله، قم، مؤسسه مطاوعاتی اسماعیلیان،   ،1375اهلل،  خمینی، سیدرو موسوی

 .1چاپ سوم، جلد

 یم و نشر آثار امام خمینی، چاپ   ،تهران، مؤسسه تنظ1374اهلل. خمینی، سیدرو موسوی

 .صحیفه امام17و12و 5سوم، جلد

 صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام   1379اهلل. خمینی، سیدرو موسوی

 .21خمینی، چاپ دوم، جلد
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 -  پژوهشگا  « محور مقاومت به عنوان یك ائتالف منطقه  »1391رضا خوا ،دکتر علیرضا

 معارف دفاع مقدس. علوم و

 ملی  امنیت و اسالمی بیداری  »1391فرازی    مهدی جالل، سید آبادی، فیروز دهقانی

 23 شمار  بهار، سال نهم، اسالمی، انقالب مطالعات فصلنامه« ایران  اسالمی جمهوری

  جمهوری خارجی سیاست و اسالمی  ، بیداری1395، هادی ترکی  آرانی، محمد ستود 

 71راهاردها، سال هیجدهم شمار  و تهدیدها ها، فرصت :اسالمی ایران

 ،و ای منطقه امنیت بر ایران اسالمی جمهوری نقش   بررسی  1392محمدرضا   سورتچی 

 85شمار  ی  دوم، و بیست دفاعی، سال سیاست ای، مجله ی فرامنطقه
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 مه ،فصلنا «هراسی شیعه فهم برای رهیافتی اخالقی   هراس1393 محمد  سید ذالفقاری

 11شمار   دوم، سال منطقه ای پژوهش های

   استراتژی موازنه تهدید و امنیت دولت های اسالمی منطقه 1392جعفری،علی اکار  

 7خاورمیانه،فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم،سال دوم شمار  
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  قدرت نرم ایران و راهارد آن در خاورمیانه و فراسوی آن، ترجمه 1394فریدمن ،جورج  

-http://www.stratfor.com/weekly/iransحمید مرادخوا ، قاب  دسترسی در 
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  معاصر 

  تغییر راهارد نظامی آمریکا از منطقه ی 1392یزدان پنا  ، مهدی و مجید جانفشان  

خاورمیانه به پاسفیك و پیامدهای آن برای جمهوری اسالمی ایران ، مجله سیاست دفاعی ، 
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