ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيانسﺎنی،دورة،25ﺷﻤﺎرة،4زمستﺎن 9911
پژو 

ص 9299-9258.
DOI: 10.22059/jhgr.2020.294288.1008049

تبیین رهیافتهای منطقهگرایی جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر قفقاز و آسیای مرکزی
زهرا پیشگاهی فرد*  -استاد گروه جغرافیای سیاسی ،دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران
محمود واثق -استادیار گروه جغرافیای سیاسی ،دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران
محسن زمانی -دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی ،دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران
1

تاریخ دریافت3101/90/13 :

تاریخ پذیرش3100/91/62 :

چکﯿده 
یکی از ضﺮوریﺎت دست یﺎبی به سﯿﺎست خﺎرﺟی کﺎرآمد و مبتنی بﺮ منﺎﻓع ملی ،منطقهگﺮایی است .در کدﻫﺎي
طﺮازاولمنطقهگﺮایی یک استﺮاتژي ﻓعﺎلوبستﺮي بﺮاي تعﺎملﻓزاینده بﺎنظﺎمﺟهﺎنی

قدرتﻫﺎي 

ژئوپلﯿتﯿکی 
دﻫدمنطقهگﺮاییوالگوﻫﺎي آندردستورکﺎرطﺮاحﺎن

تعﺮیفﺷدهاست.تﺎریخسﯿﺎست خﺎرﺟیایﺮاننشﺎنم 
ی
بهطوريکهازنظﺮتﺎریخی
اندستگﺎهﻫﺎيسﯿﺎسیایﺮانازپﯿﺶتﺎپسازاسالمقﺮارنگﺮﻓتهاست؛ 

مسﺎز
وتصﻤﯿ 
دردولتﻫﺎي مختلفحﺎکمبﺮ ایﺮان نﺎدیده انگﺎﺷته ﺷده است.

وخطمشی 

بهعنوانیک رﻫﯿﺎﻓت 
منطقهگﺮایی  

دولتﻫﺎيﻫخﺎمنشی وسﺎسﺎنی

یﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎییتﺎحدياستکهحتی 
وخطمش 

غفلتازبهکﺎرگﯿﺮي رویکﺮدﻫﺎ

بهتعﺎملومنطقهگﺮایی بﺎکشورﻫﺎي تﺎبعة خوداحسﺎسنﻤیکﺮدند.بﺎوﺟود این،ﺟﻤهوري اسالمی

نﯿز نﯿﺎزي 
منطقهگﺮایی

ﺎﻓتﻫﺎي
وبهکﺎرگﯿﺮياصولورﻫﯿ 
ایﺮانبﺮاينﯿلبهاﻫدافومنﺎﻓعژئوپلﯿتﯿکیخود نﺎچﺎرازتدوین 
است.دروضعﯿت ﻓعلی ،اصﺮاروپﺎیبندي ﺟﻤهوري اسالمی ایﺮان بهرویکﺮد صﺮفایدئولوژیک درروابطخﺎرﺟی
تﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیی وژئوپلﯿتﯿکی خود
تﻫﺎي پﯿﺮامونی وازدسترﻓتنظﺮﻓﯿ 
خودتﺎ حدي موﺟبغفلتازواقعﯿ 
ﻫمتکﻤﯿلی بهتبﯿﯿن اصولو
ﺷده است.درپژوﻫﺶحﺎضﺮبﺎروشتوصﯿفی-تحلﯿلی وبﺎمبنﺎقﺮاردادنرﻫﯿﺎﻓت  
منطقهگﺮایی در سﺎختﺎر سﯿﺎست خﺎرﺟی ﺟﻤهوري اسالمی ایﺮان در

بهمنظور ﻓعﺎل کﺮدن رویکﺮد 
ﺎﻓتﻫﺎیی  
رﻫﯿ 
منطقهگﺮایی سهرﻫﯿﺎﻓت

ﺎﻓتﻫﺎي 
یدﻫدازمﯿﺎن رﻫﯿ 
قفقﺎزوآسﯿﺎي مﺮکزي پﺮداختهﺷدهاست.نتﺎیج نشﺎنم 
منطقهگﺮایی

رﻫﯿﺎﻓتﻫﺎي 

ﻫمتکﻤﯿلی تﻤدنی و ﻫمتکﻤﯿلی ژئواکونومﯿک از ﺟﻤله مهمتﺮین 
ﻫمتکﻤﯿلی ﻓﺮﻫنگی  ،

محسوبمیﺷوند .

ﺟﻤهورياسالمیایﺮاندرقفقﺎزوآسﯿﺎيمﺮکزي


ﻫمتکﻤﯿلی.
قفقﺎز،منطقهگﺮایی ،

کلﯿدواژهﻫﺎ:آسﯿﺎيمﺮکزي،ﺟﻤهورياسالمیایﺮان،


* نویسندة مسئول ،تلفن90361412092 :



Email: zfard@ut.ac.ir

9295

پژوﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيانسﺎنی،دورة،25ﺷﻤﺎرة،4زمستﺎن9911



مقدمه 
بررسی تاریخی چگونگی شکلگیری ائتالفها و نظامهای منطقهای از گذشته تاکنون نشان میدهد ،در اغلب موارد،
سرآغاز فرایند منطقهگرایی معموالً به یکی از چهار عرصۀ سیاست ،اقتصاد ،فرهنگ ،و امنیت محدود بوده است .لیکن،
بهتدریج و در طول زمان ،امکان تعمیم و گسترش آن به سایر عرصهها نیز فراهم میشود .به همین جهت و در یک
برآورد کلی ،میتوان فرایند منطقهگرایی و نظامهای حاصل از آن را در سه گروه دستهبندی کرد .3 :نظامهای منطقهای
اقتصاد پایه؛  .6نظامهای منطقهای امنیت پایه؛  .1نظامهای منطقهای فرهنگ پایه (کلودزیچ .)23 :6932 ،با این حال،
این فرایند ،صرفنظر از زمینۀ اولیه ،میتواند بهتدریج به دیگر زمینهها نیز تسری یابد .بنابراین ،بدیهی است هرچه میزان
زمینهها و ابعاد وحدت و یکپارچگی در یک نظام منطقهای بیشتر باشد امکان تداوم و پایداری آن در مقایسه با نظامهای
تکپایه افزونتر خواهد بود .براساس زمینه و مبنای اولیۀ شکلگیری نظامهای منقطهای ،میتوان نظامهایی چون
«سارک»« ،نفتا»« ،آسه آن»« ،اکو» ،و بسیاری دیگر از نظامهای منطقهای را نوعی نظام اقتصاد پایه تلقی کرد.
همچنین ،نظامهایی نظیر «شانگهای» و «شورای همکاری خلیج فارس» را در ردیف نظامهای امنیت پایه محسوب کرد.
اگرچه برخی از این نظامها در طول زمان ،برخالف مبنای اولیۀ شکلگیری خود ،به دیگر حوزههای وحدت و همکاری نیز
گسترش یافتهاند ،نظیر شورای همکاری خلیج فارس ،ناتو ،و بهطور خاص اتحادیۀ اروپایی .بیتردید اتحادیۀ اروپا را در
میان نظامهای کنونی منطقهای میتوان شاخصترین و موفقترین نظام منطقهای بهشمار آورد (کومنز .)699 :6931 ،پایۀ
اصلی شکلگیری این اتحادیه به دوران پس از جنگ جهانی دوم بازمیگردد و عمدتاً به زمینۀ همکاریهای اقتصادی
میان معدودی از کشورهای آسیب دیده از جنگ جهانی دوم مربوط است؛ اما با شکلگیری رقابتهای گسترده میان دو
ابرقدرت امریکا و شوروی در طول دوران جنگ سرد و خطرها و تهدیدات ناشی از این رقابتها برای کشورهای اروپایی،
رهبران اروپا را به فکر تعامل و همکاریهای نظامی و امنیتی با یکدیگر برای محافظت خود در قبال تهدیدات حاصل از
رقابت میان دو ابرقدرت واداشت .به همین جهت ،کشورهای اروپایی ،بهرغم تمرکز بر حوزة همکاریهای اقتصادی در
سالهای نخست شکلگیری اتحادیۀ اروپا ،بنا به احساس نیاز و ضرورت ،همکاریهای خود را عالوه بر عرصۀ اقتصادی،
به حوزة نظامی و امنیتی نیز گسترش دادند (میدول.)433 :6930 ،
بررسی تاریخی سیاستهای خارجی ایران از گذشته تا کنون نشان میدهد مفهوم منطقهگرایی در سیاستهای
بینالمللی این کشور کمتر بهعنوان یک دستورالعمل راهبردی و بلندمدت مطرح بوده و غالباً محدود به موارد محدودی از
ائتالفهای زودگذر و ناپایدار بهویژه در عرصۀ نظامی و امنیتی بوده است .این امر غالباً ناشی از جایگاه برتر این کشور در
منطقۀ مرکزی و اوراسیا ،بهویژه در دوران امپراتوریهای هخامنشی و ساسانی ،و سیطرة آن بر مناطق حد فاصل میان
مرزهای امپراتوری چین تا سواحل مدیترانه محسوب میشود (هاتیمی .)22 :6930 ،از این رو ،بسیاری از کشورها و
ملتهای تحت سلطۀ این کشور در دورانهای یادشده در زمرة کشورها و مناطق تابعه قلمداد میشدهاند و لذا دولتهای
هخامنشی و ساسانی نیازی به تدوین رهیافت تعامل و منطقهگرایی با کشورهای تابعۀ خود احساس نمیکردند .هرچند در
برخی مقاطع دولتهای هخامنشی و ساسانی با عقد قراردادهای عدم تعرض با برخی قدرتهای رقیب نظیر امپراتوری
چین ،یونان ،و روم بهصورت موقت نوعی آرامش و امنیت در مرزهای خود بهوجود میآوردند ،بهدلیل تداوم کشمکش و
رقابتهای دائمی با قدرتهای رقیب ،غالباً این قراردادها در مدت کوتاهی دستخوش تغییر و ناپایداری میشد .بنابراین،
هرگز نمیتوان انعقاد پیمانهایی از این قبیل را بهمنزلۀ نوعی ائتالف و منطقهگرایی داوطلبانه و سازنده قلمداد کرد
(الیاس و آیزنک .)611 :6934 ،از یک منظر دیگر و در وضعیت فعلی نیز ،اصرار و پایبندی جمهوری اسالمی ایران به
رویکرد ایدئولوژیک در روابط خارجی خود و غفلت از واقعیتهای پیرامونی و ظرفیتهای جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خود
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تبﯿﯿنرﻫﯿﺎﻓت

است .دلیل دوم این امر به جهتگیری و رویکرد امتمحوری و غفلت از مصالح و منافع ملی در سیاستهای کالن این
کشور مربوط است و دلیل سوم در این رابطه مواضع ضداستعماری این کشور در سطح جهان و نیز مخالف ماهوی با
حکومتهای غیرمردمی و وابسته در منطقۀ جنوب غرب آسیا است که این خود باعث برانگیختن بسیاری از کشورها
جهت مقابله با جمهوری اسالمی ایران شده و به عدم تمایل ایشان به همکاری با این کشور منجر شده است (آندریوا،
 .)36 :6930بنابراین ،براساس دالیل ذکرشده ،برخی صاحبنظران بر این باورند که نظام جمهوری اسالمی ایران با در
پیش گرفتن رویکرد ایدئولوژیک در روابط خارجی خود و اتخاذ الگوی تقابلی در مناسبات بینالمللی اصوالً فاقد چارچوب
و رهیافت منطقهگرایی روشن و واقعی است (نیوسام .)49 :6930 ،براساس آنچه بیان شد ،طی پژوهش حاضر ،تالش
شده است رهیافتهای منطقهگرایی جمهوری اسالمی ایران در قفقاز و آسیای مرکزی ارائه شود.

روشتحقﯿق 
پژوهش حاضر از حیث هدف جزو پژوهشهای کاربردی و حل مسئله بهشمار میرود که در قالب توصیفی -تحلیلی
تدوین شده است .بخشی از دادههای این پژوهش متکی بر منابع و متون اسنادی و کتابخانهای و نیز پایگاههای رایانهای
و همچنین اسناد و مدارک تاریخی است .بخش دیگر اطالعات و دادههای پژوهش حاصل نتایج مستخرج از تحلیل و
تبیین ظرفیتهای همتکمیلی جغرافیایی و ژئوپلیتیکی کشور در راستای منطقهگرایی فعال در قفقاز و آسیای مرکزی
است.

چﺎرچوبنظﺮي 
منطقهومنطقهگﺮایی 1


منطقه در اصطالح جغرافیایی و سیاسی آن عبارت است از بخشی از سطح سیارة زمین یا مجموعهای از کشورها و
واحدهای سیاسی -فضایی همجوار ،اعم از فضای خشکی یا آبی یا تلفیقی که براساس ترکیب عوامل سیاسی و
جغرافیایی خاص دارای تجانس و هویت مشخص یا کارکرد مشترک بوده و از سایر مناطق و نواحی مجاور متمایز شود،
همانند خلیج فارس ،دریای خزر ،قارة اروپا ،امریکای شمالی ،جنوب شرق آسیا ،و منطقۀ عربی .منطقه یا فضای جغرافیایی
متجانس از حیث ساختاری یا کارکردی شکل میگیرد (حافظنیا .)333 :3102 ،بنابراین ،واژه یا اصطالح «منطقه» 6در
جغرافیای سیاسی به فضای جغرافیایی اطالق میشود که هم از نظر محیط فیزیکی هم از دید محیط انسانی از پدیدههای
مشابهی برخوردار باشد (بدیعی ازنداهی و همکاران .)633 :3102 ،وجود پدیدههای مشابه فیزیکی و انسانی سبب میشود
تا در بُعد سیاسی مجموعهای از کشورها برای دستیابی کمهزینهتر و امنتر به اهداف و منافع خود ائتالفی تشکیل دهند.
به سخن دیگر ،وجود فضاهای جغرافیایی (شامل محیط فیزیکی و محیط انسانی) مشابه سبب میشود تا کشورها در
راستای منافع و اهداف مشترک بهسوی هم گرایش پیدا کنند .از این روند با عنوان «منطقهگرایی»( 1یا تلفظ فرانسوی
آن ،رژینالیسم) نام برده میشود (متقی و قرهبیگی .)302-304 :3109 ،منطقهگرایی را میتوان «پروژهای طراحیشده به
رهبری دولت یا دولتها برای شناسایی فضای منطقهای مشخص در کنار خطوط سیاسی و اقتصادی مشخص» تعریف
کرد (سیفزاده .)29 :3104 ،به همین منوال ،گراگل و هوت 4اصرار میکنند که منطقهگرایی «پروژهای به رهبری دولت
است که هدف آن سازماندهی مجدد فضاهای جغرافیایی -اقتصادی مشخص است» (محمدی .)10 :3101 ،با این حال،
1. Region and Regionalism
2. Region
3. Regionalism
4. Graggel and Hoot
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همه با این تعریف بسته از منطقهگرایی موافق نیستند .مثالً ،بوئیتآل 3استدالل میکند که بهروشنی منطقهگرایی
پروژهای سیاسی است ،اما بهوضوح میتوان گفت لزوماً به رهبری دولت نیست؛ زیرا دولتها تنها بازیگران سیاسی در
جهان نیستند .وی ادامه میدهد ما باور داریم که در داخل هر پروژه منطقهای مختلف (رسمی یا غیررسمی) چندین
کنشگر منطقهای در حال رقابت با دیدگاههای منطقهای و اندیشههای متفاوت با هم همزیستی دارند (مارکوس:6931 ،
 .)192گرچه دولت هنوز مهم است (اگر نگوییم که مهمترین و قدرتمندترین کنشگر است) ،این به این معنا نیست که
کنشگران غیردولتی دیگر باید نادیده گرفته شوند (نیکنامی و همکاران .)43-49 :3102 ،با چنین تفاسیری ،منطقهگرایی
به راهبردی اشاره دارد که طی آن دولتهای واقع در یک منطقۀ جغرافیایی ،که دارای عالیق مشترکاند ،از طریق
سازمانهای منطقهای با یکدیگر همکاریهای نظامی ،سیاسی ،و اقتصادی داشته باشند .منطقهگرایی خود تقسیمات
مختلفی دارد و به انواع گوناگون اقتصادی ،سیاسی ،امنیتی ،و  ...ترکیبی قابل تقسیم است (بوهمان و ریج .)21 :6939 ،در
منطقهگرایی سنتی ،که در دوران جنگ سرد شکل گرفت ،بیشتر بر ابعاد سیاسی -امنیتی تأکید میشد ،اما در منطقهگرایی
نوین ،که به خصوص با محوریت دنیای غرب تقویت گشت ،بر مقوالت اقتصادی توجهی ویژه شد و تشکیل اتحادیههای
اقتصادی در میان جوامع یک بلوک سیاسیـ که ترجیحاً از سوابق مشترک فرهنگی ،زبانی ،دینی ،و تاریخی نیز
برخوردارندـ ضرورتی انکارناپذیر معرفی شده است (جیال و تامپسون.)96 :6934 ،
به عبارت دیگر ،اگرچه دولتها یکی از کنشگران منطقهای و از عوامل بنیادی در تشکیل مناطق محسوب میشوند،
سازمانهای غیردولتی ،حرکتهای اجتماعی جدید ،رسانهها ،شرکتها ،و همچنین طیفهای کنشگرانـ که مبتنی بر
اقتصاد دست دوم از بخش غیررسمیاندـ نیز به همان میزان مهماند .این مفهوم بهعنوان منطقهگرایی جدید در شرایط
حاضر شناخته میشود .از واژة «منطقهگرایی جدید» عموماً در عصر پس از جنگ سرد استفاده میشود .از دهۀ  3009به
بعد ،بیشتر ادبیات مربوط به منطقهگرایی به دو موج اصلی منطقهگرایی اشاره میکند که آن دو موج منطقهگرایی جدید و
قدیم شناخته میشوند .موج اول در دهۀ  3049شروع شد و در پایان دهۀ  3029و اوایل  3099خاتمه یافت (که به گونۀ
قابل استدالل میتوان گفت مربوط به توزیع منافع نابرابر در توافقات تجاری منطقهای بود) .موج دوم از اواسط دهۀ 3019
شروع شد و مخصوصاً نظام تجاری جهان در دهۀ  3009شاهد احیای مجدد پروژههای منطقهگرایان در تمام جهان بود،
که اغلب از آن بهعنوان «منطقهگرایی جدید» نام برده میشود (متقی و قرهبیگی.)302 :3109 ،
منطقهگﺮاییدراسالم 


از منظر اسالم ،با گسترش منطقۀ عمل یک نظام سیاسی ،نظیر قبیله و دولت ،بهتدریج سرزمینها و جمعیتهای پیرامون
در حوزة کنترل و نظارت آن حکومت قرار میگیرند .این فرایند تا زمانی که با مانع جدی برخورد نکند ،کماکان به
گسترش خود ادامه میدهد .براساس نگرش اسالمی ،دامنۀ نفوذ و اثرگذاری مؤثر منطقهای یک حکومت آن محدودهای
است که دولت به طور محسوس و نامحسوس و آشکار و پنهان قادر به کنترل فرایندهای محیطی بوده و مردم و روابط
حاکم بر فضا را به نحو جدی و عملی همراه با رضایت و همراهی مردم ،نهادها ،و عناصر موجود مدیریت و سازماندهی
مینماید .این مهم در گرو میزان مشروعیت که همبستۀ با عقالنیت است و پذیرش همگانی آن از سوی مردم تحت
حاکمیت و همچنین کارایی و قابلیت حکومت در سازماندهی و مدیریت سیاسی فضا و ایفای مسئولیتهای گوناگون خود
در قبال شهروندان است (واثق و احمدی .)21-26 :3106 ،بر همین اساس ،اگرچه قلمرو حاکمیت مسلمانان در آغاز
محدود به یک آبادی کوچک یعنی مدینه بود ،با تکیه بر نیروی فوقالعادة معنوی ،که اسالم در اختیارشان نهاده بود،
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توانستند در مدتی کوتاه آوازة تعالیم اسالم را در اقصی نقاط جغرافیایی منتشر کنند و با به حاشیه راندن نظام دوقطبی
تحت سلطۀ امپراتوریهای ایران و روم موجبات شکلگیری ساختار ژئواستراتژیک جدیدی زیر سلطۀ مسلمانان و اعراب
را فراهم آورند .بدین ترتیب ،نفوذ و تسلط آموزهها و قوانین اسالمی بر منطقۀ بسیار گستردهای در مرکز و نیمۀ غربی
اوراسیا از مرزهای چین تا سواحل مدیترانه و شمال افریقا تا کرانههای اقیانوس اطلس فراهم شد و موجب تغییر در
مناسبات سیاسی و روابط اقتصادی و اجتماعی پیشین شد و شکل نوینی از نظام حقوقی ،آموزشی ،تربیتی ،و فلسفۀ زندگی
بر این گسترة عظیم جغرافیایی را حاکم نمود (واثق و قرهبیگی .)312 :3109 ،رویهمرفته ،در منطقهگرایی از منظر اسالم
چهار بُعد از اهمیت و ضرورت باالیی برخوردارند (وایسر:)19 :6939 ،
الف) بُعد فرهنگی :بررسی و تحلیل متون و واقعیتهای تاریخی اسالم نشان میدهد که نوعی همبستگی مثبت میان
دو متغیر «اقتدار فرهنگی» بهعنوان متغیر مستقل و «قلمرو نفوذ» بهعنوان متغیر وابسته وجود دارد؛ بهطوریکه به موازات
افزایش درجۀ اقتدار فرهنگی و معنوی حکومتها ،قلمرو نفوذ آنها نیز افزایش مییابد .اقتدار و نفوذ حکومت اسالمی در
دورة پیامبر (ص) و انقالب اسالمی ایران (جمهوری اسالمی ایران) در روزگار ما مؤید این رابطۀ مثبت و مستقیم است.
همچنین ،با کاهش و نزول اقتدار فرهنگی ،معنوی ،و اخالقی حکومتها ،میزان و دامنۀ نفوذ و اثرگذاری آنها کاهش
مییابد .این نسبت و رابطه را میتوان درمورد حکومتهای بنیامیه ،بنیعباس ،حکومتهای نامشروع و غیرمردمی
فراوانی در خاورمیانه ،افریقا ،اروپا ،و  ...مالحظه کرد (واثق و احمدی.)12 :3106 ،
ب) بُعد پولی -تجاری :در اسالم نیز همانند بیشتر نظریهها ،بلوکهای تجاری از جمله مفاهیم راهبردی در خط مقدم
منطقهگرایی بهشمار میآید .با این حال ،مبانی اصیل و چندوجهی اسالم ،اغلب ،سازمانهای منطقهای جدید علیه سلطۀ
سازمان تجارت جهانی و جهانیشدن شکل میگیرند که این مسئله میتواند به چندجانبهگرایی مؤثر و توزیع سطح قدرت
در حوزة جهانی منجر شود و اجازة قدرتنمایی انحصاری به قدرتهای بزرگ ندهد (گانتر.)63 :6931 ،
ج) بُعد توسعهمدارانه :این بُعد از منطقهگرایی به همکاری چند واحد در درون یک منطقه برای تکمیل ظرفیتهای
اقتصادی و فنی سایر اعضای منطقه اشاره دارد و معموالً به اتخاذ استراتژی هماهنگ و جامع در یک منطقه مانند اتحادیۀ
اروپا منجر میشود (رویس -اسمیت.)213 :6931 ،
د) بُعد امت -امنیتمحوری :منطقه گرایی امنیتی در اسالم به ابزاری برای مدیریت منازعات و ایجاد نظم منطقهای در
میان امت اسالمی اشاره دارد .این بُعد منطقهگرایی با منطقهگرایی توسعهمدار همپوشانی دارد و نهتنها به حل منازعات
منطقه میانجامد ،بلکه زمینه را برای مداخلۀ قویتر اعضا در بحرانها فراهم میکند (رویس -اسمیت.)209 :6931 ،
روندمنطقهگﺮاییدرسﯿﺎستخﺎرﺟیایﺮان 


از نظر تاریخی ،منطقهگرایی بهعنوان یک رهیافت و خطمشی در دولتهای مختلف حاکم بر ایران نادیده انگاشته شده است.
حتی ،دولتهای هخامنشی و ساسانی نیازی به تدوین رهیافت تعامل و منطقهگرایی با کشورهای تابعۀ خود احساس
نمیکردند .هرچند در برخی مقاطع دولتهای هخامنشی و ساسانی با عقد قراردادهای عدم تعرض با برخی قدرتهای رقیب
نظیر امپراتوری چین ،یونان ،و روم ،بهصورت موقت نوعی آرامش و امنیت در مرزهای خود بهوجود میآوردند ،بهدلیل تداوم
کشمکش و رقابتهای دائمی با قدرتهای رقیب ،غالباً این قراردادها در مدت کوتاهی دستخوش تغییر و ناپایداری میشد.
بنابراین ،هرگز نمیتوان انعقاد پیمانهایی از این قبیل را بهمنزلۀ نوعی ائتالف و منطقهگرایی داوطلبانه و سازنده قلمداد کرد
(الیاس و آیزنک .)611 :6934 ،با افول قدرت ساسانی و سیطرة اعراب مسلمان بر ایران ،تا چند قرن این کشور بخشی از
امپراتوری اسالمی محسوب میشد؛ لیکن ،با ظهور تدریجی دولتهای محلی و ناحیهای در ایران ،اگرچه درنهایت به
استقالل این کشور از یوغ اعراب انجامید ،رقابت و کشمش مستمر میان این دولتهای محلی در ایران امکان بروز این
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ائتالفهای سیاسی و نظامی میان آنها را بهوجود نمیآورد (حافظنیا .)21 :3102 ،این وضعیت تا دوران ظهور سلسلۀ
صفویان بهعنوان یک حکومت مقتدر ملی و ایرانی همچنان ادامه داشت ،لیکن ،بروز جنگهای محلی از یک سو و رقابت و
کشمکش مداوم میان دولت صفوی با رقیب قدرتمند آن یعنی امپراتوری عثمانی و نیز تهدیدات مستمر اقوام و دولتهای
ساکن در آسیای میانه و بهویژه تهدیدات بالفعل و بالقوة دولت روسیه در مرزهای شمالی ایران هیچگاه فرصت و زمینهای
برای برقراری یک ائتالف و تعامل سازندة منطقهای با کشورهای مجاور برای ایران بهوجود نیاورد (طباطبایی-26 :3102 ،
 .)21سرانجام ،با فروپاشی دولت صفوی و بروز موجی از هرجومرج و کشمکشهای داخلی ،درنهایت ،دولت قاجار توانست
نوعی وحدت و امنیت نسبی را به کشور بازگرداند .همزمان با شکلگیری دولت قاجار در ایران ،شاهد حضور و نفوذ فزایندة
قدرتهای استعمارگر غربی در سرزمینهای شرقی از جمله ایران میباشیم .بهدلیل ضعف مفرط پادشاهان سلسلۀ قاجار در
ایران ،عمالً کشور به میدان رقابت قدرتهای غربی نظیر انگلستان و روسیه مبدل شد تا جایی که دولت قاجار برای رهایی
از فشار و تهدیدات یکی از دو قدرت استعماری انگلستان و روسیه ،ناگزیر از ائتالف و همکاری با قدرت دیگر میشد (بوچارد
و مکگو .)40 :6931 ،اگرچه از دوران حکومت صفویان تا پایان حکومت قاجار تماسها و همکاری محدودی میان ایران با
برخی دول اروپایی بهصورت ناپایدار برقرار شده بود و حاصل این روابط ،بهویژه در دوران حکومت قاجار ،به عقد برخی
قراردادهای تحمیلی منجر شد ،در هیچیک از این معاهدات انتخاب داوطلبانه مدنظر نبوده و غالباً از سر اضطرار و ناگزیری
تن به انعقاد پیمانهایی نظیر گلستان و ترکمنچای با دولت روسیه و قرارداد مرزی با دولت عثمانی داده شد .بدیهی است
هرگز نمیتوان انعقاد چنین قرارداد و پیمانهایی را بهمنزلۀ نوعی همکاری ،ائتالف ،و همگرایی در چارچوب فرایند
منطقهگرایی قلمداد کرد (میدول.)499 :6930 ،
با فروپاشی دولت قاجار و روی کار آمدن حکومت پهلوی در ایران ،دوران جدیدی از روابط بینالمللی ایران بهویژه با
کشورهای غربی پدید آمد که حاصل آن شکلگیری نوعی ائتالف میان ایران با کشورهای غربی بهویژه انگلستان و سپس
امریکا با هدف مقابله با تهدیدات روسیه و پس از آن شوروی بود (مجتهدزاده .)64 :3102 ،در همین راستا ،همکاریهای پیدا و
پنهان دولت پهلوی با دولت اسرائیل و نیز حضور ایران در استراتژی دو پایۀ امریکاییها در خاورمیانه و خلیجفارس با مشارکت
دولت عربستان را نیز میتوان جزو گامهای اولیۀ منطقهگرایی ایران البته در چارچوب سیاستهای کالن ایاالت متحدة امریکا
در جنوب غرب آسیا برشمرد .با وقوع انقالب اسالمی در سال  3090در ایران و خروج این کشور از ائتالف منطقهای سنتو و
قطع همکاری با دولت عربستان در استراتژی دو پایه ،دوران حضور این کشور در پیمانهای منطقهای و بینالمللی تحمیلی
خاتمه یافت (پیشگاهیفرد و همکاران .)11-19 :3104 ،ماهیت ضداستعماری انقالب ایران و جهتگیری آن در قبال نظام
سلطۀ جهانی و موضعگیری صریح آن در قبال حکومتهای وابسته در منطقۀ جنوب غرب آسیا ،بهرغم آنکه از سوی ملتهای
مسلمان منطقه مورد استقبال و الهامبخشی قرار گرفت ،زمینههای خصومت ،بدبینی ،و بیاعتمادی به جمهوری اسالمی را در
میان دولتهای دستنشاندة منطقه برانگیخت و این کشور را در کانون مقابله ،فشار ،و تهدیدات بینالمللی و منطقهای قرار داد
(احمدی و همکاران .)23 :3104 ،درواقع ،رویکرد مبتنی بر ایدئولوژی انقالبی و نگرش امتمحور در سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ایران و تقابل ماهوی این کشور با اغلب حکومتهای غیرمردمی در جنوب غرب آسیا هرگونه زمینههای تعامل و
همگرایی میان ایران با این کشورها را از میان برده است (گلکرمی و همکاران.)39 :3109 ،

یﺎﻓتهﻫﺎ 

مجموعه اصول و مبانی جمهوری اسالمی ایران برای اتخاذ سیاست خارجی مبتنی بر منطقهگرایی و همتکمیلی را
میتوان در موارد زیر بررسی کرد:
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ﻫمتکﻤﯿلیﻓﺮﻫنگی 


بین ایران و مناطق ژئوپلیتیکی فعال پیوندهای تاریخی و اشتراکات فرهنگی جریانسازی وجود دارد .سرزمین ایران ،بهعنوان
اقتصادیترین مسیر برای کشورهای منطقه ،بهمنظور دستیابی به آبهای آزاد و بازارهای جهانی ،موقعیت راهبردی
مناسبی برای ایران فراهم کرده است و باعث میشود برای گسترش روابط اقتصادی و همتکمیلی زمینههای جغرافیایی و
تاریخی فراهم شود (هرسیج و همکاران .)22 :3111 ،پیوندهای قومی و مذهبی را میتوان نام برد که با داشتن ظرفیت
گردشگری و قرابت فرهنگی و مذهبی با چند کشور منطقه نتایج باالی تولیدات علمی و نخبگان علمی ،هویت فراملی و
فرامرزی زبان فارسی از جمله عناصر و اجزای فرهنگی ایران است که میتواند بسترهای فعالی برای همگرایی و همتکمیلی
منطقهای باشد .درواقع ،ایران با داشتن این امتیازات میتواند ،عالوهبر پیریزی منطقهگرایی فرهنگی ،از شاخصهای
اقتصادی آن هم بهرهمند شود؛ زیرا ایران باالترین قدرت نرمافزاری و هژمون فرهنگی در منطقۀ جنوب غرب است که این
امتیاز میتواند در تعامالت اقتصادی (از جمله صادرات و واردات) نقش بسزایی داشته باشد (گلکرمی و همکاران.)2 :3109 ،
شکل  3الگوی راهبردی همتکمیلی فرهنگی بهعنوان یکی از اصول منطقهگرایی ایران را نشان میدهد.

ﻫمتکﻤﯿلیﻓﺮﻫنگی 
ﺷکل .9



(واثقوﻫﻤکﺎران )9912،

ﻫمتکﻤﯿلیدیپلﻤﺎتﯿک 


سیاست خارجی کشورهای همجوار بهشدت متأثر از یکدیگر است .در سازههای منطقهای غیرمنسجم تضادها و تعارضها
توسعه مییابند و الگوهای مناقشه گسترش مییابد و فضای بحرانی بر منطقه حاکم میشود (مشکبید .)639 :3109 ،در
اینگونه مناطق ،شکافهای ایجادشده بین اجزا و دولتهای منطقهای بسترسازی مناسب را برای مداخلهگران و بازیگران
فرامنطقهای فراهم میکند .برای نمونه ،جنوب غرب آسیا ،بهعنوان یک منطقۀ مورد منازعه ،شامل  32کشور است .در حال
حاضر ،منطقۀ جنوب غرب آسیا فضای رقابت و چالشسازی سه قدرت ایران ،عربستان ،و ترکیه است .این سه قدرت عالئق
ژئوپلیتیکی متکثر و متنوع دارند و نگرش غیرقابل تقسیم آنها (بسیطبودن عالئق ژئوپلیتیکی) بستر چالشسازی و منازعه
را شکل داده است .برآیند این وضعیت به شکلگیری دستهبندیهای منطقهای ،تولید بحران ،و منازعه انجامیده است.
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الگويتعﺎملوتعﺎرضدرمنطقه 

ﺷکل.5
(حﺎﻓظنﯿﺎ )9911،


در صورت بهکارگیری الگوی فوق در یک رابطۀ تعاملی میتوان انتظار ایجاد فضایی آرام در جنوب غرب آسیاـ که
بیشترین تحوالت منطقه تحت تأثیر نقشآفرینی سه قدرت ایران ،عربستان ،و ترکیه استـ بود .این الگو برای نیل
بهسوی همتکمیلی و منطقهگرایی دیپلماتیک نیازمند دیپلماسیای پویا متکی بر نقشآفرینی بازیگران منطقه در تحوالت
ذاتاً منطقهای است .هرچند نمیتوان نقشآفرینی قدرتهای فرامنطقهای را نیز مورد توجه قرار نداد.
از سوی دیگر ،بهنظر میرسد ایستارها و تصاویر شکلگرفته از تاریخ فتوحات اولیۀ اسالم ،پیشرفت و توسعه در جهان
اسالم ،آموزهها و احکام اسالم ،صدور انقالب اسالمی ایران ،حقوق بشر و پیشرفتهای اقتصادی و تسلیحاتی ایران ،با
واقعیتهای اصیل اسالم و ایران سازگاری ندارد .وضعیت ایجادشده باعث شده تنش فزایندهای در روابط ایران با
کشورهای منطقه حاکم شود .از سوی دیگر ،در ایران تمدن چندهزارساله و باورهای اسالمی و شیعی از اصلیترین
قوتهای ایران در بهرهمندی و بهرهبرداری و وسعت دیپلماسی عمومی است که میتواند ابعاد همتکمیلی دیپلماتیک در
منطقه را فعال کند (جدول .)3
ابعﺎدﻫمتکﻤﯿلیدیپلﻤﺎتﯿک 

ﺟدول.9
قلﻤﺮو 
در مقیاس دو و
چندجانبه

ﻫدف 
شناسایی دیدگاههای
مشترک ،اتخاذ مواضع
مشترک
شکلگیری دیپلماسی

در مقیاس منطقهای

منطقهای ،اتخاذ سیاست
خارجی مشترک منطقهای
قرارگرفتن در دستور کار

در مقیاس جهانی

جهانی ،رسیدن به راهحل
جهانی

اقتبﺎسازآدمیوﻫﻤکﺎران 9911،

موضوع 
روابط ایران و کشورهای منطقه
و دنیای غرب
روابط ایران و کشورهای منطقه
و دنیای غرب

سﺎزمﺎن 
وزارت امور خارجه
کنفرانس اسالمی ،گروه دی هشت،
شورای همکاری خلیج فارس و
اتحادیۀ عرب ،سازمان وحدت افریقا

پﯿﺎمد 
نیل به همگرایی و
همتکمیلی
نیل به همگرایی و
همتکمیلی

روابط ایران و کشورهای منطقه

سازمان ملل متحد ،جنبش عدم

نیل به همگرایی و

و دنیای غرب

تعهد ،کنفرانس اسالمی

همتکمیلی
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درواقع ،تغییر اتحادها در میان کشورهای اسالمی ویژگی رایج این صحنۀ ژئوپلیتیکی است .ایدئولوژی ،اقتصاد،
شخصیتها ،کودتاهای موفق ،منافع ،و حمایت قدرتهای بزرگ همگی در تغییر دوستیها و دشمنیها میان کشورهای
اسالمی و واگرایی آنها نقش ایفا میکند .تا وقتی که کشورهای منطقه تحت حاکمیت رژیمهای استبدادی هستند
تغییرات در سیاست خارجی آنها به خواست یک یا تنی چند از اشخاص بستگی خواهد داشت (روبرتسون.)314 :3001 ،
نیروهای خارجی مهم و تأثیرگذار در تغییرات منطقهای زنجیرهای از تحوالتاند .فروپاشی نظام استعماری اروپایی ،نفوذ
عمیق ایاالت متحده و شوروی در طول جنگ سرد ،سقوط اتحاد شوروی و افزایش نفوذ امریکا ،رشد سریع تقاضای
جهانی برای نفت و گاز طبیعی ،تأثیر جهانیشدن بر فرهنگ ،اقتصاد ،و سیاست بیشتر کشورهای مسلمان و بهتازگی
فشارهای وارده بر جهان اسالم برای همکاری با ایاالت متحده و متحدانش در جنگ با تروریسم (کوهن)990 :3119 ،
همگی از عواملِ تشدیدکنندة واگرایی منطقهای بهشمار میرود.
ﻫمتکﻤﯿلی تﻤدنی 


عالئق ژئوپلیتیکی واقعی در جهت تأمین منافع کشورها عمل میکنند و کشورهای مختلف از این طریق میتوانند در جهت تقویت
وزن ژئوپلیتیک خود تالش کنند .بنابراین ،ضرورت دارد برای حداکثر بهرهبرداری از عالئق ژئوپلیتیکی استراتژی ژئوپلیتیکی
مشخصی را در پیش گرفت تا با کمترین چالش با رقبا در ارتباط با عالئق ژئوپلیتیک بسیط و غیرقابل تقسیم بتوان بیشترین سهم
را از آن در جهت منابع ملی بهدست آورد .این استراتژی مشخص ژئوپلیتیکی میتواند رویکرد ژئوپلیتیک صلح باشد .از سوی
دیگر ،عالئق ژئوپلیتیکی تصوری یا غیرواقعی بستر و زمینۀ الزم را برای به انزوا کشاندن سیستمهای سیاسی فراهم میکند.
کشورهایی که منابع خود را در جهت عالئق ژئوپلیتیکی غیرواقعی هزینه کنند ،بسترسازی ضعف و انزوای خود را در بین
سیستمهای پویایی سیاسی فراهم میکنند و درجۀ آنتروپی خود را افزایش میدهند .میزان فراوری عالئق ژئوپلیتیکی تابع سطح
قدرت کشورهاست .چنانچه قدرت یک کشور در ابعاد مختلف رو به گسترش باشد ،عالئق ژئوپلیتیکی بسط و حلقۀ آنها در فضای
جغرافیایی گسترش مییابد .بیشترین عالئق ژئوپلیتیکی یک کشور در کشورهای همجوارِ آن است و به میزان فاصله از مرزهای
ملی و میزان عالئق ژئوپلیتیکی کاهش خواهد یافت .رقابت قدرتهای منطقهای همراه کنشهای ژئوپلیتیکی قدرتهای
فرامنطقهای در کشورهای لبنان ،یمن ،بحرین ،افغانستان ،عراق ،و  ...نتیجهای جز جنگ ،تداوم بحران ،آوارگی ،و کشتار
بیگناهان و فقر و عقبماندگی منطقهای در پی ندارد (حافظنیا.)39 :3102 ،

ﺷکل.9سﺎختﺎرقدرتبﺮمبنﺎيمتﻐﯿﺮتﻤدنیدرﺟنوبغﺮبآسﯿﺎ 
(حﺎﻓظنﯿﺎ )9911،
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درواقع ،ساختار قدرت بر مبنای متغیر تمدنی در جنوب غرب آسیا در شکل  1آمده است .بسیاری از کنشهای مبتنی
بر ژئوپلیتیک صلح را میتوان بر مبنای این مدل آزمایش کرد.
تکﻤﯿلیائتالفمحور 


ﻫم

اتحاد میان کشورها به دالیل مختلفی انجام میگیرد .در دنیای پیچیدة زمان ما و با گسترش تهدیدات و ضرورت برقراری
امنیت ،دولتها برای دستیابی بهتر به اهداف خود ناگزیر از ایجاد ائتالف و اتحاد میان خود هستند .اقدام انفرادی دولتها
اگر نگوییم غیرممکن است ،باید پذیرفت که بیثمر یا کمنتیجه است و بی دلیل نیست که قدرتمندترین کشورها هم در پی
ایجاد هماهنگی و ائتالف برای اقدامات بینالمللی خود هستند و بهتنهایی اقدام نمیکنند .ناگفته پیداست که اتحادها و
نهادهای منطقهای و بینالمللی بخشی از تاریخ روابط و سیاست بینالملل بودهاند (کریمیپور و همکاران.)66 :3109 ،
سازمانهای منطقهای نقش بسزایی در تعامالت و همکاریهای سیاسی -اقتصادی سازنده بین کشورهای عضو آن و
همچنین کمک به صلح و امنیت جهانی دارند .شکلگیری ،دوام ،و موفقیت سازمانهای منطقهای مستلزم وجود شرایط و
زمینههایی است .با توجه به تعریف منطقه و وجود عوامل و زمینههایی همچون برخورداری از وحدت طبیعی و جغرافیایی،
نیازها و وابستگیهای متقابل ،احساس تهدید مشترک ،عالیق مشترک ،و  ...برای همگرایی کشورهای یک منطقه الزم
است (احمدیپور و همکاران.)394 :3110 ،
تالش برای تأسیس نهادهای بینالمللی ،که مانع وقوع جنگ شود ،تدوین قوانینی نظیر منشور حقوق بشر که الگوی
واحدی را برای حفظ ارزشهای بشری و کرامت انسانی به جهانیان پیشنهاد مینمود و شکلگیری ائتالفهای سیاسی و
سازمانهای منطقهای و بینالمللی مختلف برای افزایش همگراییها و همتکمیلی و کاهش منازعات همگی در راستای تبلور
ایدة رقابت و دوستی برای زندگی بهتر است .ساز و کار دستیابی به امنیت دستهجمعی در داخل ائتالفهای منطقه نهتنها
مانعی در برابر تجاوزات احتمالی ابرقدرتهای رقیب و کشورهای اقماری آن علیه هر یک از اعضای دیگر مناطق بهشمار
میآمد ،بلکه در درون آن نیز مانع برخورد و منازعه در میان اعضای منطقه میشد .در الگوهای منطقهای در جنوب غرب
آسیا کشورهای غربی بهطور روزافزون سعی دارند نتایج را بر مبنای اختالفات منطقهای تنظیم و اعمال کنند .آنان بر این
اعتقادند که بدبینی خاصی در روابط کشورهای این منطقه با ایران وجود دارد .بر این اساس ،ضرورت دارد تا اصلیترین
اهداف ایران در پیگیری الگوی جدید منطقهای بر نهادهایی استقرار یابد که امکان پیگیری و تحقق آن دستیافتنی باشد.
یعنی آنکه اگر کشورهای غربی درصدد حداکثرسازی شکافهای منطقهای در حوزة آسیای جنوب غربیاند ،برای نیل به
چنین هدفی تالش دارند تا تضادهای منطقهای را افزایش دهند .تا زمانی که چنین تضادهایی وجود داشته باشد ،امکان
اجرای همکاری و ایجاد فرایند همتکمیلی فراهم نمیشود .بنابراین ،استراتژی سیاستگذاران کشور باید بر این تعامل قرار
گیرد که هر چه بیشتر به بازسازی شکافها و کنترل و مدیریت بحرانها بپردازند (شاکری .)332 :3112 ،از سوی دیگر،
بهنظر میرسد ایران و کشورهای منطقه صرفاً در شرایطی بتوانند در روند همتکمیلی و تعامل سازنده قرار گیرند که از منافع
مشترکی برخوردار باشند و هویتی مشترک را بهعنوان نمادی از منافع کشورها تلقی کنند.
ﻫمتکﻤﯿلیژئواکونومﯿک 


اگر ژئوپلیتیک هر کشوری را استراتژی متخذه از جغرافیا و زمین بدانیم ،آنگاه متکیشدن اقتصاد بر زمین و منابع جغرافیایی
ضرورتی اجتنابناپذیر است .اگر کشورها اقتصاد خود را بدون توجه به ژئوپلیتیک خود ترسیم کنند ،به اقتصادی منفعل و
دروننگر و آسیبپذیر تبدیل و از داشتن اقتصادی اثرگذار و پویا در محیط بینالملل ناتوان خواهند شد .با نگاهی به سیاست
خارجی جمهوری اسالمی و بنیانهای اقتصادی آن درمییابیم که روح حاکم بر آن ،با توجه با ساختاری که بر آن مترتب

ﻫﺎيمنطقه گﺮاییﺟﻤهورياسالمیایﺮانبﺎتﺎکﯿدبﺮقفقﺎزوآسﯿﺎيمﺮکزي


تبﯿﯿنرﻫﯿﺎﻓت

9259

است (دولتیبودن) ،اقتصادی بدون توجه به زیرساختهای جغرافیایی و ژئوپلیتیکی بوده و در این عرصه سیاست خارجی
نهتنها نتوانسته موفقیت کسب کند ،بلکه منفعل و دروننگر شده و از تأثیرگذاری و پویایی بازمانده است.
درحالیکه با نگاهی به پایههای ژئوپلیتیک و جغرافیای ایران درمییابیم که موقعیت ژئوپلیتیک آن اثرگذاری جهانی و
در پایینتر از سطح منطقهای نیست .ایران با موقعیت جغرافیایی و بنیانهای ژئوپلیتیکی مانند قرارگرفتن بین دو قدرت
بحری و بری ،واقعشدن در مرکز بیضی (هارتلند) انرژی جهان ،تسلط بر تنگۀ راهبردی هرمز ،مسیر انتقال انرژی و ترانزیت
شرق و غرب و شمال و جنوب ،مرکزیت فرهنگی و قدرت نرم و قرارگرفتن در کانون ژئوپلیتیک تشیع و نیز در موقعیت
ریملند نظریات ژئوپلیتیکی در استراتژی جهانی از اهمیت و جایگاه باالیی برخوردار است .با وجود آن هنوز نتوانسته سیاست
خارجی و بنیانهای اقتصادی خود را با این موقعیتها متناسب کند و دیگر آنکه این سیاست خارجی فرسنگها با امالقرایی
سیاسی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران فاصله دارد و متناسب با ماهیت قدرت نظام سیاسی فعلی نیست .برای رسیدن به
سیاست خارجی و بنیانهای اقتصادی متناسب با اهداف عالیۀ کشور درک بنیانهای ژئوپلیتیکی و استوارساختن سیاست
خارجی بر آن امری الزم و ضروری است .سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ،آنگونهکه واقعیتهای ژئوپلیتیک در
محیط پیرامون و محیط بینالملل ایجاب میکند ،ضروری است کدهای ژئوپلیتیک خود را با رویکردی اقتصادی تعریف کند
تا بتواند ،ضمن منطقهگرایی مسالمتآمیز با واحدهای سیاسی -فضایی پیرامون خود ،به اقتصادی مبتنی بر به فعلیت
رساندن بنیانهای ژئوپلیتیک برساند و در جهت اهداف و منافع ملی در شکوفایی و توسعۀ کشور گام بردارد (گلکرمی و
همکاران .)2 :3109 ،در شرایط کنونی بازار ایران برای سرمایهگذاری خارجی به یک بازار بسیار پُرریسک تبدیل شده
است .تحریمها ،برنامههای موشکی ایران ،مسئلۀ انرژی هستهای ،و  ...همگی از مواردی است که ریسک سرمایهگذاری
خارجی در ایران را باال برده و در حال حاضر بیشتر شرکتهای خارجی از بیم تحریمهای امریکا سرمایههای خود را از
ایران خارج کرده و قید سرمایهگذاری در ایران را زدهاند .جمهوری اسالمی ایران برای نیل بهسوی همتکمیلی باید با
تأکید بر منطقهگرایی ژئواکونومیک در جهت تنشزدایی و جذب سرمایههای خارجی اقدام کند .در غیر این صورت ،با فرار
سرمایههای خارجی و شرکتهای بزرگ سرمایهگذار پیامدی جز انزوا و رکود اقتصادی در انتظار ایران نخواهد بود
(مشکبید.)634 :3109 ،
از سوی دیگر ،رشد فزایندة ارتباطات جهانی و گسترش تماسها میان افراد و گروهها و توسعۀ کمی مسافرتها و
جابهجایی افراد و گروهها در سطح جهان خالق فعالیت اقتصادی بسیار پُراهمیتی موسوم به گردشگری در دنیای امروز شده
است .به باور بسیاری از کارشناسان و به گواهی آمار و اطالعات موجود ،حجم جابهجایی و مسافرت در شرایط کنونی
آنچنان اهمیت یافته که در برخی کشورها مقولۀ گردشگری را در جایگاه اصلی فعالیت اقتصادی قرار داده است تا جایی که
در بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی صنعت گردشگری محور فعالیتهای اقتصادی شمرده میشود و بخش مهمی از
درآمد و کارکردهای اقتصادی کشورها را به خود اختصاص داده است .اگرچه مهمترین کارکرد صنعت گردشگری برای
اغلب کشورها کارکرد اقتصادی در زمینۀ اشتغال و درآمدزایی آن است ،فعالیت گردشگری ،عالوه بر آن ،نقش بارزی در
عرصۀ ارتباطات و مبادالت فرهنگی دارد .روشن است که مبادالت و تماسهای فرهنگی میان گروهها و مناطق جغرافیایی
در طول زمان زمینۀ آشنایی ملتها را با یکدیگر فراهم کرده و از این طریق به فرایند تفاهم ،صلح ،و ثبات بینالمللی کمک
میکند .درواقع ،افزایش تماس و ارتباطات میان افراد ،گروهها ،و ساکنان مناطق مختلف جغرافیایی در قالب زمینههایی
چون گردشگری ،ضمن فراهمکردن امکان آشنایی افراد و گروهها با الگوها ،ارزشها ،و دیدگاههای یکدیگر ،به نزدیکی و
همکاری میان دولتها و نهادهای سیاسی در هر کشور منجر میشود که این امر به حل و فصل بسیاری از تنشها و
مخاصمات محلی و بینالمللی انجامیده و باعث گسترش ثبات و امنیت در محیط بینالمللی میشود (واثق و همکاران،
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 .)11 :3102بیتردید ،صنعت توریسم مسالمتآمیزترین جنبش بشر است که در رشد و توسعۀ دانش ،فرهنگ ،و اقتصاد
جوامع اثر مستقیم گذاشته و میتواند بهعنوان مؤثرترین عامل در ایجاد تفاهم میان ملل و استوارساختن مبانی منطقهگرایی
همتکمیلی نقش اساسی ایفا کند .در سالهای اخیر ،انگیزة جهانگردی نیز دستخوش تحول اساسی شده و اغلب
توریستها را افرادی تشکیل میدهند که گریزان از آلودگی شهرهای بزرگ به دنبال طبیعتی بکر و هوایی پاک سر به کوه
و جنگل و دشت و دریا مینهند و ،برخالف دهههای گذشته ،کمتر به جاذبههای جنبی دیگر تمایل و عالقه نشان میدهند.
کشورهای خاورمیانۀ عربی با دارابودن پتانسیلهای عظیم گردشگری و توریستی در قالب توریست ساحلی با اقلیم مناسب و
مطلوب برای جذب گردشگران و جهانگردان خارج از منطقه و همچنین در قالب میراث باستانی و تاریخی در کشورهای
مصر و ایران بهعنوان نمایندگان دو تمدن باستانی بشر زمینههای الزم و مطلوب را برای ایجاد و بسط پیماننامههای
توریستی و گردشگری بین کشورهای منطقه دارا میباشند (بختیارپور و عزتی.)31 :3110 ،

تجزیهوتحلﯿل 
ﻫﺎيﻫمتکﻤﯿلیایﺮاندرمنطقةقفقﺎزوآسﯿﺎيمﺮکزي 


رﻫﯿﺎﻓت
تکﻤﯿلیتﻤدنی 


رﻫﯿﺎﻓتﻫم

در خارج از ایران ،زبان فارسی در یکی از کشورهای منطقۀ آسیای مرکزی زبان رسمی پذیرفته شده و از دیرباز تاکنون
بدان تکلم میشود .کشور تاجیکستان ،که در شمال افغانستان و غرب چین قرار دارد ،از نظر تاریخی بخشی از «خراسان
بزرگ» بهشمار میرفته است (لوزنسکی .)31 :6930 ،با وجود قرارگرفتن چند کشور در میان ایران و تاجیکستان ،زبان
فارسی هنوز هم در این کشور به رسمیت خود ادامه میدهد .همچنین ،بخش بزرگی از جمعیت ازبکستان نیز به زبان
«تاجیکی» ،که شاخهای از زبان فارسی است ،سخن میگویند .با آنکه در طی چند دهۀ گذشته بهدلیل تأثیر روسیه و نیز
غفلت ایران خط رسمی این کشور به سیریلیک تغییر کرده است ،زبان فارسی و حتی شاخههایی بسیار کهن و نژاده از
زبانهای ایرانی در این کشور تکلم میشود .بهدلیل بیتوجهی به این زبان ،بهویژه در ازبکستان ،که نیمی از جمعیت آن
به تاجیکی سخن می گویند ،این شاخه از زبان فارسی مقهور زبان ازبکی شده است .زبان اوستی ،که مناطق درة بدخشان
واقع در جنوب تاجیکستان بدان تکلم میکنند ،شاخهای اصیل از زبانهای ایرانی است که نشان از نفوذ عمیق زبانی و
فرهنگی ایران در این حوزه دارد .اما بیتوجهی به این شاخه از زبان فارسی تا جایی رسیده است که در یک جمله گاه تا
 29درصد و بیشتر واژگان روسی استفاده میشود .عالوه بر این ،دو شهر مهم و استراتژیک بخارا و سمرقند ،که شاعران و
اندیشمندان ایرانی بزرگی را در خاک خود پرورده است ،اکنون بخشی از کشور ازبکستان بهشمار میآید (کالوسن:6932 ،
 .)13بنابراین ،ایران به لحاظ ژئوپلیتیک دارای پیوستگی زبانی با کشور تاجیکستان و تا حدی با ازبکستان است و میتواند
با سرمایه گذاری بر این حوزه و توجه بیشتر بدان از طریق زبان فارسی نفوذ خود را در این منطقه بگستراند .از جملۀ این
اقدامات میتوان به راهاندازی جنبش بازگشت به الفبای فارسی ،تأسیس مراکز ایرانشناسی در تاجیکستان و ازبکستان و
نیز پژوهشکدههای رسمی برای بررسی زبانها و گویشهای فارسی و ایرانی در این منطقه اشاره کرد .از این گذشته ،در
چهار کشور آذربایجان ،ترکمنستان ،و قزاقستان و قرقیزستان شمار زیادی از مردم به زبان ترکی تکلم میکنند .با آنکه
سخنوران ترکی در آذربایجان از لحاظ تقسیمبندی زبانی و نژادی با همتایان خود در قزاقستان ،قرقیزستان ،و ترکمنستان
تفاوتهایی دارند ،به دلیل پیوستگی زبانی این چهار کشور و با توجه به وزن ژئوپلیتیکی زبان آذری در ایران ،میتوان با
گسترش و پژوهش رسمی دربارة زبان ترکی ،آن هم با رنگ و بوی فرهنگ ایرانی و با هژمونی نسبی فرهنگ آذری در
ایران ،از این وزن ژئوپلیتیکی در راستای گسترش نفوذ و قدرت بر این کشورها استفاده کرد.

ﻫﺎيمنطقه گﺮاییﺟﻤهورياسالمیایﺮانبﺎتﺎکﯿدبﺮقفقﺎزوآسﯿﺎيمﺮکزي


تبﯿﯿنرﻫﯿﺎﻓت
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تکﻤﯿلیﻓﺮﻫنگی 


رﻫﯿﺎﻓتﻫم

بیشتر کشورهای منطقۀ آسیای مرکزی و قفقاز یا مسلماناند یا بیشینۀ مردمان آن را مسلمانان تشکیل میدهند .ایران،
به عنوان تنها نظام مبتنی بر دین رسمی در منطقۀ آسیای مرکزی و قفقاز ،از این لحاظ دارای مزیت و وزن ژئوپلیتیکی
ویژهای است .روسیه ،بهعنوان نخستین قدرت کنونی در این منطقه ،بهدلیل بدرفتاری با مسلمانان چچن چهرة منفی دارد
و در میان کشورهای مسلمان پیرامون خود از این لحاظ از مقبولیت چندانی برخوردار نیست (الیت و وکوویچ.)43 :6930 ،
در طول تاریخ ،روسها برای جلب مردم تاتار به تغییر کیش و پذیرفتن آیین مسیح تالش بسیار کردند ،مساجد را ویران و
اموال مردم مسلمان را ضبط نمودند و گروه زیادی را بیخانمان کردند .از میان کشورهای منطقۀ قفقاز و آسیای مرکزی،
جمهوری آذربایجان (با اکثریت جمعیت شیعه) ،ترکمنستان ،قزاقستان ،تاجیکستان ،قرقیزستان ،بخشهایی از روسیه ،و
حتی چین دارای جمعیتی مسلماناند (شفر .)1 :6931 ،سیاست خارجی ایران در قبال بدرفتاری روسیه با مسلمانان ،بنا به
دالیلی ،چندان انتقادی نبوده است و حتی در دورهای که روسیه دست به نسلکشی مسلمانان چچن میزد ،ایران عمالً
رویۀ سکوت را در پیش گرفته بود .اما شرایط جدید جهانی و اهمیت منطقۀ قفقاز و نیز وزن ژئوپلیتیک اسالم در این
مناطق ایجاب میکند که ایران سیاست حمایت و نفوذ در میان مسلمانان منطقه را در پیش گیرد (آسیسان.)4 :6931 ،
از نقطهنظر فرهنگی ،دو کشور ارمنستان و گرجستان ،بهعنوان کشورهایی مهم در قفقاز ،از نظر فرهنگی ،اشتراکات و
زمینههای تاریخی مشترکی با ایران دارند .ارمنستان ،که از زمان امپراتوری هخامنشیان یکی از مناطق ژئوپلیتیکی
حساس ایران بوده ،تحت تأثیر فرهنگ ایرانی و زردشتی قرار گرفته است؛ تا اندازهای که فرهنگ کنونی ارمنستان را
ترکیبی از فرهنگ مسیحی و ایرانی (زردشتی) میدانند .گرجستان نیز ،بهدلیل موقعیت راهبردی خود ،بهصورت ممتد
همواره مورد توجه حکومتها در ایران قرار گرفته است و حتی تا زمان قاجار نیز یکی از قطبهای اقتصادی و تجاری
فعال با ایران شناخته میشد .داد و ستدها و آمد و شدهای تاریخی میان ایران و گرجستان مجموعهای از اشتراکات
فرهنگی و زمینههای همپیوندی را برقرار کرده است که امکان بهرهگیری از آن در راستای کدهای ژئوپلیتیک
منطقهگرایی را تسهیل میکند.
تکﻤﯿلیژئواکونومﯿک 


رﻫﯿﺎﻓتﻫم

اهمیت ژئواکونومیک منطقۀ آسیای مرکزی و قفقاز بیش از هر چیز به ذخایر انرژی آن بازمیگردد .بهطور کلی ،حوزة
جغرافیایی آسیای مرکزی و قفقاز با برخورداری از  11درصد گاز 2 ،درصد نفت 61 ،درصد زغال سنگ جهان ،پس از
خلیج فارس ،دومین کانون مهم بینالمللی انرژی است .به لحاظ تاریخی ،روسیه برای اولین بار از منابع نفت این دو
منطقه بهرهبرداری کرد .عموماً تالش روسیه بر استخراج ذخایر غرب و جنوب غرب ،یعنی حوزة نفتی که امروزه در
سواحل آذربایجان قرار دارد ،متمرکز بود .استخراج نفت از اواسط سدة نوزدهم شروع شد و تا سال  3099حوزة باکو تقریباً
نصف نفت خام مصرفی دنیا را تأمین میکرد .اما این سطح از تولید بعدها در طی سدة بیستم کاستی گرفت .نگرانی از
آسیبپذیری باکو از حمالت نظامی طی جنگ جهانی دوم و به موازات آن کشف نفت در منطقۀ ولگا -اورال روسیه و
سپس در سیبری غربی تغییری در اولویت سرمایهگذاریهای اتحاد جماهیر شوروی پدید آورد .این سیاست جدید به
کاهش فعالیتهای اکتشافی و تولید در این ناحیه منجر گشت .فروپاشی شوروی زمینه را برای حداکثر تولید انرژی در
منطقۀ قفقاز پدید آورد .کشورهای جدیدی که در سواحل منطقۀ آسیای مرکزی و قفقاز پدیدار شدند نیاز فراوانی به منابع
درآمدی الزم جهت ادارة امور کشور و اجرای برنامههای توسعه داشتند .ساختار اقتصادی آشفتهـ که ارثیۀ ساختار
برجایمانده از شوروی سابق بودـ کشورهای منطقۀ آسیای مرکزی و قفقاز را متوجه منابع انرژی خود کرد (اولیر:6934 ،
 .)323از آنجا که این کشورها از قابلیتهای تکنولوژیک ،مالی ،و مدیریتی الزم برای اکتشاف ،استخراج ،و انتقال این
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منابع برخوردار نبودند ،برای دستیابی به اهداف مورد نظر توجه خود را بهسوی شرکتهای نفتی معطوف کردند .درمورد
ذخایر نفتی دریای منطقۀ قفقاز آمار متعددی ارائه شده است .با این حال ،براساس برآوردهای قابل اتکا «ذخایر اثباتشدة
نفت منطقۀ قفقاز بین  32تا  16/2میلیارد بشکه ( 6تا  4میلیون تن) و ذخایر گاز طبیعی آن  612تا  119تریلیون فوت
مکعب ( 2/4تا  9تریلیون متر مکعب) برآورد شده است .البته ،این احتمال وجود دارد که در حدود  321تریلیون فوت
مکعب گاز طبیعی دیگر نیز در این مناطق وجود داشته باشد .بنابراین و با توجه به ژئوپلیتیک انرژی منطقۀ آسیای مرکزی
و قفقاز ،ایران میتواند بر منابع غنی نفت و گاز (بهویژه در آذربایجان) ،آب (بهویژه در تاجیکستان) ،مواد معدنی (در
ترکمنستان و قزاقستان) ،و زغال سنگ (قرقیزستان) تمرکز کند و دستکم زمینۀ انتقال آنها را از سرزمین خود فراهم
آورد .این مهم بهویژه با وجود سواحل طوالنی و بنادر فراوان ایران در ساحل شمالی آسیای مرکزی و قفقاز بهآسانی قابل
دستیابی است (متقی.)649 :3102 ،

نتﯿجهگﯿﺮي 

در پژوهش حاضر تالش شد تا از طریق بررسی مبانی و مفروضات همتکمیلی رهیافت منطقهگرایی جمهوری اسالمی
ایران در منطقۀ آسیای مرکزی و قفقاز ارائه شود .یافتههای تحقیق نشان داد رهیافت منطقهگرایی جمهوری اسالمی
ایران دارای دو جنبۀ نظری و عملی است .در بخش نظری ،این رهیافت مبتنی بر اصول و مبانی اندیشۀ اسالمی و در
بخش عملی نیز با واقعیتهای جغرافیایی و ژئوپلیتیکی این کشور بهطور توأمان بوده و از البهالی متون و منابع اسالمی
و نیز منابع مرتبط با وضعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی کشور قابل استخراج و تدوین است .در بُعد علمی و تحقق عینی،
رهیافت جمهوری اسالمی ایران با برخی موانع داخلی و خارجی مواجه است که از جمله مهمترین این موانع غلبۀ رویکرد
تقابلی در قالب دو الگوی ایدئولوژیک پایه و امنیت پایه بر روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران است که در صورت تغییر
این رویکرد از وضعیت تقابلی به وضعیت همتکمیلی (رقابت تعاملی) امکان توفیق رهیافت یادشده در عمل در دسترس
است .در این چارچوب ،ایران از آنجا که بهعنوان یک واحد سیاسی مستقل در طول تاریخ اثرگذاری تمدنی و فرهنگی
داشته است ،با مناطق پیرامونی خود میتواند روابط سازندهای داشته باشد .در این مورد ،منطقۀ آسیای مرکزی و قفقازـ که
در طی چهار دهۀ اخیر جمهوری اسالمی ایران بهعنوان یکی از مناطق استراتژیک مورد غفلت واقع شده استـ واجد
ظرفیتهای تمدنی ،فرهنگی ،و ژئواکونومیک است که میتوان از آن بهعنوان کدهایی فعال در راستای رهیافت
منطقهگرایی ایران استفاده کرد .این مبانی ،مفروضات ،و گزارهها بهعنوان مجموعه دستورالعملهای سیاست خارجی
کشور محسوب میشوند .بر پایۀ نتایج این پژوهش ،جمهوری اسالمی ایران در منطقۀ آسیای مرکزی و قفقاز میتواند از
طریق سه عنصر فرهنگ ،تمدن ،و ژئواکونومی به سیاست خارجی فعالی دست یابد .در رهیافت فرهنگی ،با توجه به
ساختار و جمعیت مسلمان منطقۀ آسیای مرکزی و قفقاز ،زمینۀ مناسبی برای تعمیق روابط از طریق گزارهها و
واقعیتهای مشترک اسالمی وجود دارد .از نقطهنظر رهیافت تمدنی نیز ،بیشینۀ کشورهای آسیای مرکزی و نیز کشور
آذربایجان در قفقاز با درنظرگرفتن محوریت زبان فارسی و ترکی اشتراکاتی دارند .همچنین ،دو کشور ارمنستان و
گرجستان در قفقاز نیز از نظر تاریخی و تمدنی در حوزة تمدنی ایران بزرگ قرار میگیرند .با توجه به اهمیت زبان و
فرهنگ در ساختار هویتی و تمدنی ،لحاظکردن این عناصر میتواند سیاستهای منطقهگرایی ایران در قفقاز و آسیای
مرکزی را بهبود بخشد .از لحاظ ظرفیتهای ژئواکونومیک نیز دو منطقۀ آسیای مرکزی و قفقاز از ذخایر انرژی ،معدنی ،و
نیز قابلیتهای هیدروپلیتیکی مناسبی برخوردارند که بهکارگیری آنها میتواند بخش قابل توجهی از نقاط ضعف
ژئواکونومیکی در داخل ایران را تکمیل کند.
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