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Abstract
Relations with neighbors are the starting point of countries’ 
foreign policy. The quality of the relationship with the neighbors 
also determines the order or interactive confrontational structure 
in the area. Stressful and unstable areas are either the product 
of tense neighborly relations or the result of flawed neighborly 
relations. On the other hand, calm and stable areas are the product 
of regimes and rules that depend on neighborhood relations. 
Neighborhood relations, not necessarily neighbor relations, 
naturally lead to endogenous regionalism. Relative peace and 
stability, mutual coexistence, minimal understanding of the 
main issues and political and security interdependence, even 
asymmetrically, are the most important features of endogenous 
regionalism. In this type of regionalism, the interventions of 
extraterritorial powers are also balanced. Negative interventions 
of extra-regional powers decrease and their positive interventions 
increase. The European Union and North America and East Asia 
are three models of regionalism in which the starting point of the 
regionalization process has been neighborhood relations.

Neighboring is the beginning of foreign relations and the 
starting point of endogenous regionalism. Relative peace and 
stability and the gradual reduction of the negative interventions of 
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extraterritorial powers are the consequences of the realization of 
neighboring policy and the beginning of endogenous regionalism. 
Successful regionalism in Europe, North America, and East Asia 
also began with neighboring politics. Neighboring policy, which 
regulates the normative dimensions of relations with neighbors, is a 
strategic policy for the Islamic Republic of Iran; despite the official 
policies of the Islamic Republic, the realization of neighborliness 
in Iran’s foreign policy has always faced serious obstacles. In this 
research, we intend to explain the most important obstacles to 
the realization of neighboring policy for Iran in a scientific way, 
while explaining the neighboring theory. Accordingly, we have 
designed the question: “What are the most important challenges to 
the implementation of the neighboring policy and what strategies 
can be drawn to overcome these obstacles?”. The hypothesis 
is: “dual perspective of hegemony-inspiration in Iran’s foreign 
policy” in the first place and the “dual trust-balance” in the 
second place, are the most important obstacles to the realization 
of neighborhood policy. The solution of the first double standard 
and the management of second double is the most important issue 
of the foreign policy of the Islamic Republic for the realization of 
the neighboring policy. The method of confirming the hypothesis 
in this article is explanatory.

Neighborhood policy is a systematic, gradual, and delicate 
process that requires elite consensus, political elite self-confidence, 
confidence-building, trust-building, and participatory pursuit by 
the initiator of neighborhood policy in a relatively stable region with 
minimal foreign intervention. Neighborhood policy will gradually 
create a region with internal rules and regimes, and will include 
peace and stability and the reduction of negative interference by 
foreign powers. The implementation of this policy in Iran faces 
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structural and brokerage obstacles. The dual perspective in theory 
and practice is the first obstacle. In the upstream documents and 
practice of the foreign policy of the Islamic Republic, a vague and 
dual perspective is evident. This duality is solvable. The foreign 
policy perspective must be clearly and concisely defined. Iran’s 
foreign policy must choose between inspiration and hegemony. 
The realization of hegemony has very serious obstacles in front of 
it, while it is in complete conflict with the neighborhood policy; 
While inspiration strengthens and supports that neighborhood 
policy and the means to achieve it are available. After defining 
a revised foreign policy outlook, it is essential that the Iranian 
diplomatic apparatus manage the process of balancing power in 
the turbulent Middle East with the process of building trust in 
neighborhood policy. The management of these two processes 
will be the main issue of the Islamic Republic’s foreign policy for 
the realization of the neighborhood policy and the development of 
endogenous regionalism in the Middle East.
Keywords: Iranian foreign policy, Pathology, neighboring policy
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آسیب شناسی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران از منظر 
نظریۀ همسایگی

سیدرضا موسوی نیا1، دانشیارگروه روابط بین الملل دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران

دریافت: 1400/03/22                                                             پذیرش: 1401/01/16
صص: 115-131

چکیده
همســایگی آغــاز روابــط خارجــی کشــورها و نقطــۀ شــروع منطقه گرایــی درون زاســت. صلــح و 

ثبــات نســبی و کاهــش تدریجــی مداخــالت منفــی قدرت هــای برون منطقــه ای از پیامدهــای 

تحقــق سیاســت همســایگی و آغــاز منطقه گرایــی درون زاســت. منطقه گرایــی موفــق در 

ــا، آمریــکای شــمالی و شــرق آســیا نیــز از سیاســت همســایگی آغــاز شــدند. سیاســت  اروپ

ــوری  ــرای جمه ــت، ب ــایگان اس ــا همس ــط ب ــاری رواب ــاد هنج ــر ابع ــر ب ــه ناظ ــایگی ک همس

ــت های  ــود سیاس ــا وج ــا ب ــود؛ ام ــوب می ش ــردی محس ــت راهب ــک سیاس ــران ی ــالمی ای اس

رســمِی اعالنــِی جمهــوری اســالمی، تحقــق همســایگی در سیاســت خارجــی ایــران همــواره 

ــا روشــی علمــی،  ــم ب ــن پژوهــش قصــد داری ــوده اســت. در ای ــه رو ب ــا موانعــی جــدی روب ب

ضمــن توضیــح نظریــۀ همســایگی، مهم تریــن موانــع تحقــق سیاســت همســایگی بــرای ایــران 

را تبییــن نماییــم.

ــت  ــق سیاس ــای تحق ــن چالش ه ــم: »مهم تری ــرح کرده ای ــؤال را مط ــن س ــاس، ای براین اس

همســایگی کدام انــد و چــه راهکارهایــی را می تــوان بــرای رفــع ایــن موانــع ترســیم نمــود؟«. 

ــۀ  ــارت اســت از »چشــم انداز دوگان ــم عب ــه ای کــه ســعی در بین االذهانی کــردن آن داری فرضی

هژمون گرایی- الهام بخشــی در سیاســت خارجــی ایــران« در وهلــۀ نخســت و »دوگانــۀ 
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ــع تحقــق سیاســت همســایگی  ــن موان ــۀ دوم کــه مهم تری اعتمادسازی- توازن ســازی« در وهل

را تشــکیل می دهنــد. حل وفصــل دوگانــۀ اولــی و مدیریــت دوگانــۀ دومــی، مهم تریــن 

مســئلۀ سیاســت خارجــی جمهــوری اســالمی را بــرای تحقــق سیاســت همســایگی تشــکیل 

ــت. ــی اس ــه توضیحی تبیین ــن مقال ــه در ای ــد فرضی ــد. روش تأیی می ده

مقدمه

ــا  ــه ب ــت رابط ــت. کیفی ــی کشورهاس ــت خارج ــاز سیاس ــۀ آغ ــایگان نقط ــا همس ــاط ب ارتب

همســایگان، چینــش یــا ســاختار تعاملی/تقابلــی در منطقــه را نیــز مشــخص می کنــد. مناطــق 

ــط  ــۀ رواب ــا نتیج ــت ی ــایگان اس ــز همس ــط تنش آمی ــول رواب ــا محص ــات ی ــش و بی ثب پرتن

ــد  ــا و قواع ــول رژیم ه ــات، محص ــق آرام و باثب ــل، مناط ــۀ مقاب ــوب. در نقط ــایگی معی همس

مســتظهر بــه روابــط همســایگی اســت. روابــط همســایگی1 و نــه لزومــأ روابــط همســایه ها2 

ــبی،  ــات نس ــح و ثب ــود. صل ــر می ش ــی درون زا منج ــه منطقه گرای ــی ب ــیر طبیع ــک س در ی

ــی  ــل سیاس ــتگی متقاب ــی و وابس ــائل اصل ــون مس ــی پیرام ــم حداقل ــل، تفاه ــتی متقاب هم زیس

از مهم تریــن شــاخصه های منطقه گرایــی درون زا  نامتقــارن،  به شــکلی  امنیتــی، حتــی  و 

ــه ای  ــای برون منطق ــالت قدرت ه ــی، مداخ ــوع از منطقه گرای ــن ن ــود. در ای ــوب می ش محس

ــالت  ــش و مداخ ــه ای کاه ــای برون منطق ــی قدرت ه ــالت منف ــود؛ مداخ ــادل می ش ــز متع نی

ــه  ــرقی، س ــیای ش ــمالی و آس ــکای ش ــا و آمری ــۀ اروپ ــد. اتحادی ــش می یاب ــا افزای ــت آن ه مثب

الگــوی منطقه گرایــی هســتند کــه نقطــۀ شــروع فراینــد منطقه گرایــی در آن هــا روابــط 

ــت.  ــوده اس ــایگی ب همس

برای جمهوری اسالمی ایران روابط و سیاست همسایگی اهمیتی مضاعف دارد.

، ژئوپلیتیــک ایــران فــارغ از نــوع حکومتــی کــه بــر آن حاکــم اســت، روابــط 
ً
اوال

ــر  ــرن اخی ــۀ تاریخــی دو ق ــرار می دهــد. تجرب همســایگی را مســئلۀ اول سیاســت خارجــی ق

ــه ای  ــاد منطق ــرو ایج ــواره در گ ــه، هم ــران در منطق ــدرت ای ــدن ق ــه آزاد ش ــد ک ــان می ده نش

ــات و آرام، کاهــش مداخــالت خارجــی و گســترش روابــط همســایگی به منظــور تحقــق  باثب

ــت  ــی، سیاس ــگ جهان ــران در دو جن ــی ای ــالن بی طرف ــت. اع ــوده اس ــی درون زا ب منطقه گرای

موازنــۀ منفــی مصــدق، اتخــاذ سیاســت مســتقل ملــی توســط پهلــوی پــس از دتانــِت دو ابــر 

ــال 1969 و  ــه در س ــس از منطق ــروج انگلی ــران از خ ــاه ای ــتقبال ش ــۀ 70، اس ــدرت در ده ق

1. Neighboring.
2. Neighborhood.
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ــارس به جــای انگلیــس،  ــا جایگزین شــدن یــک قــدرت خارجــی در خلیج ف مخالفــت شــاه ب

ــش  ــز افزای ــوی نی ــار و پهل ــت قاج ــد حکوم ــان می ده ــه نش ــت ک ــی اس ــه رویدادهای ازجمل

ــتند. ــه می دانس ــزرگ در منطق ــای ب ــالت قدرت ه ــش مداخ ــرو کاه ــود را در گ ــدرت خ ق

، منازعــات ســاختاری در خاورمیانــه ملفــوف بــه تقابل هــا و تعارضــات ایدئولوژیــک، 
ً
ثانیــا

قومــی، ژئوپلیتیــک قــدرت، مــرزی و سیاســِی نیازمنــد روابــط همســایگی اســت. بــا گســترش 

ــل  ــه قاب ــارس و خاورمیان ــاختاری در خلیج ف ــات س ــیاری از تعارض ــایگی بس ــط همس رواب

مدیریت انــد.

ــوان  ــر، به عن ــای مداخله گ ــه ای و قدرت ه ــران برون منطق ــی بازیگ ــالت منف ، مداخ
ً
ــا ثالث

ــه  ــتظهر ب ــه ای مس ــاختِن منطق ــرو برس ــر، در گ ــرن اخی ــی دو ق ــی ط ــل بی ثبات ــن عام مهم تری

روابــط همســایگی اســت.

ــوری  ــی جمه ــای اصل ــی از راهبرده ــه و یک ــه منطق ــالمی ب ــالب اس ــرد انق ، رویک
ً
ــا رابع

ــه ای  ــق منطق ــور تحق ــایگی به منظ ــط همس ــت رواب ــی، تقوی ــت خارج ــالمی در سیاس اس

ــن،  ــت. بنابرای ــارس اس ــه و خلیج ف ــر در خاورمیان ــای مداخله گ ــراج قدرت ه ــات و اخ باثب

همســایگی بــرای جمهــوری اســالمی ایــران یــک سیاســت راهبــردی محســوب می شــود، امــا 

بــا وجــود سیاســت های رســمی اعالنــی جمهــوری اســالمی، تحقــق همســایگی در سیاســت 

خارجــی ایــران همــواره بــا موانعــی جــدی روبــه رو بــوده اســت. در ایــن پژوهــش قصــد داریــم 

ــت  ــق سیاس ــع تحق ــن موان ــایگی، مهم تری ــۀ همس ــح نظری ــن توضی ــی، ضم ــی علم ــا روش ب

همســایگی بــرای ایــران را تبییــن نماییــم. 

ــت  ــق سیاس ــای تحق ــن چالش ه ــم: »مهم تری ــرح کرده ای ــؤال را مط ــن س ــاس، ای بر این اس

همســایگی کدام انــد و چــه راهکارهایــی را می تــوان بــرای رفــع ایــن موانــع ترســیم نمــود؟«. 

ــۀ  ــارت اســت از »چشــم انداز دوگان ــم عب ــه ای کــه ســعی در بین االذهانی کــردن آن داری فرضی

هژمون گرایی -الهام بخشــی در سیاســت خارجــی ایــران«، در وهلــۀ نخســت و »دوگانــۀ 

اعتمادسازی -توازن ســازی« در وهلــۀ دوم« کــه مهم تریــن موانــع تحقــق سیاســت همســایگی 

ــئلۀ  ــن مس ــی مهم تری ــۀ دوم ــت دوگان ــی و مدیری ــۀ اول ــل دوگان ــد. حل وفص ــکیل می ده را تش

سیاســت خارجــی جمهــوری اســالمی را بــرای تحقــق سیاســت همســایگی تشــکیل می دهــد.

ــه  ــمت دوم ب ــم. در قس ــح می دهی ــایگی را توضی ــۀ همس ــه، نظری ــت مقال ــمت نخس در قس

ــۀ هژمون گرایی-الهام بخشــی می پردازیــم کــه هــم در اســناد باالدســتی و هــم در رفتــار  دوگان

ــۀ اعتمادســازی- ــه دوگان سیاســت خارجــی ایــران مشــهود اســت. در قســمت ســوم مقالــه ب
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توازن ســازی در روزمــرۀ سیاســت خارجــی ایــران می پردازیــم کــه به اعتقــاد نویســنده، 

ــد. ــکیل می ده ــران را تش ــی ای ــت خارج ــئلۀ سیاس ــن مس مهم تری

نظریۀ همسایگی؛ الزامات و راهبردها 

ــه  ــن نظری ــط خارجــی اســت. ای ــه رواب ــر رویکــردی هنجــاری ب ــی ب ــۀ همســایگی مبتن نظری

ــر  ــا آغازکننــدۀ ایــن سیاســت اســت، ب می گویــد کشــوری کــه مبتکــر سیاســت همســایگی ی

ــا در آینــده ســود مــادی همســایگی را برداشــت  ــد ت ــه می  کن ــاِی عقالنیــت ارتباطــی هزین مبن

نمایــد. پیش نیــاز اصلــی سیاســت همســایگی، ظرفیــت فرهنگــی و تمدنــی بــاال، تاریــخ ممتــد 

 Barry, 2005:( تأثیرگــذاری  بــر جوامــع پیرامونــی و جذابیت هــای فرهنگــی و تمدنــی اســت

54(. براین اســاس، می تــوان ایــران را ازجملــه کشــورهایی نــام بــرد کــه ظرفیــت آغــاز 

سیاســت همســایگی را دارد. در نقطــۀ مقابــل، کشــورهایی کــه فاقــد وحــدت قومــی و تاریخــی 

هســتند یــا تاریــخ طوالنــی از خشــونت و نظامی گــری را تجربــه کرده انــد، به صــورت 

بنیــادی نمی تواننــد آغازگــر سیاســت همســایگی در منطقــۀ خــود باشــند. همســایگی درســت 

برخــالف راهبــرد هژمونــی کــه ابتــدا بــر مؤلفه هــای مــادی )نظامــی و سیاســی و اقتصــادی( 

ــد؛ از  ــی می رس ــاد فرهنگ ــه ابع ــر ب ــوژی فراگی ــر ایدئول ــد ب کی ــا تأ ــپس ب ــت و س ــتوار اس اس

ــد. ــی می یاب ــادی و عین ــی م ــود و محصول ــاز می ش ــانی آغ ــی و انس ــای فرهنگ مؤلفه ه

ــِر قــدرت نــرم از ســوی کشــوری اســت  ــه ای جاری شــدن ناگزی سیاســت همســایگی به گون

کــه بیشــترین منفعــت را از روابــط همســایگی در بلندمــدت می بــرد. هــر کشــوری کــه در اتخــاذ 

ایــن رهیافــت هوشــیاری و تأثیرگــذاری و ابتــکار بیشــتری به خــرج دهــد، بــه همــان انــدازه بیشــتر 

ــایگی  ــت همس ــود )Jakson: 2006(. سیاس ــه ای( می ش ــات منطق ــدۀ حی ــده )آین ــک آین مال

آغــازی یک جانبــه از ســوی دولتــی اســت کــه حــس عظمــت فرهنگــی و تمدنــی در آن قوی تــر 

اســت و حــس اعتماد به نفــس نخبــگان سیاســی آن کشــور بــرای حقانیــت خــود در ایفــای نقــش 

مرجعیــت منطقــه ای بســیار باالســت. ایــن کشــور بــا نادیده گرفتــن الزامــات ناشــی از ســاختار 

ــه ســابقۀ  ــکا ب ــا ات ــد، بلکــه ب آنارشــیک در نظــام بین الملــل، خــود را یــک دولت ملــت نمی دان

تمدنــی و ظرفیت هــای فرهنگــی، خــود را یــک کشــورتمدن تأثیرگــذار می پنــدارد.

شــرط اصلــی قدم برداشــتن در مســیر همســایگی، عــدم اتخــاذ سیاســت های قدرت طلبانــه 

ــی اســت کــه  ــن سیاســت هژمون ــدرت اصلی تری ــت مبتکــر اســت. سیاســت ق از ســوی دول
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بــرای تحقــق هژمونــی بــا اســتفاده از ابزارهــای نظامــی، اقتصــادی، سیاســی و ایدوئولوژیــک 

دنبــال می شــود. دولت هــای ضعیــف منطقــه در برابــر سیاســت هژمونــی بــه روابــط پنهــان و 

ــدرت  ــی ق ــر هژمون گرای ــا در براب ــد ت ــدام می کنن ــه اق ــارج از منطق ــای خ ــا قدرت ه ــکار ب آش

منطقــه ای، ضریــب امنیــت باالتــری پیــدا کننــد و قــدرت کشــور هژمون گــرا را متــوازن کننــد. 

ــت  ــد سیاس ــایگی، نبای ــت همس ــال سیاس ــوِر به دنب ــه کش ــت ک ــی اس ــان دلیل  هم
ً
ــا ــن دقیق ای

.)Dalton, 2010( ــد ــال کن ــی را دنب ــدرت و هژمون گرای ق

سیاســت همســایگی بــرای کشــوری کــه دارای قــدرت فرهنگــی و تمدنــی اســت، زمانــی 

محقــق می شــود کــه کشــورهای منطقــه ای غیرمســتقیم و به گونه هایــی بــه او اعتمــاد 

ــۀ  ــروعیت مداخل ــی مش ــد و حت ــد نپندارن ــک تهدی ــۀ ی ــور را به مثاب ــگاه آن کش ــد و جای بورزن

مثبــت بــه کشــور مرجــع را در اختالفــات منطقــه ای و حتــی امــور داخلــی خــود بدهنــد. بــه 

ــا  ــم ب ــت و ه ــذار اس ــی اثرگ ــورهای پیرامون ــر کش ــم ب ــایگی ه ــر همس ــر، مبتک ــی دیگ کالم

ــود.  ــه ای می ش ــطح منطق ــذاری اش در س ــه اثرگ ــی ب ــش خارج ــع از واکن ــت هایش مان سیاس

ــت  ــد سیاس ــه می خواه ــت ک ــوری اس ــرای کش ــش ب ــخت ترین چال ــوازن س ــن ت ــظ ای حف

ــج  ــاز و پن ــج پیش نی ــایگی پن ــت همس ــر سیاس ــور درک بهت ــرد. به منظ ــش بب ــایگی را پی همس

ــم. ــه می کنی ــایگی ارائ ــت همس ــر سیاس ــرای مبتک ــردی را ب ــت راهب سیاس

پیش نیاز سیاست همسایگی عبارت است از:

- فرهنگ اعطاگر، تمدن کهن و جاذب؛

ــک  ــوان ی ــه به عن ــت، بلک ــک دولت مل ــوان ی ــه به عن ــود، ن ــع از خ ــور مرج ــی کش - تلق

الهام بخــش؛ کشــورتمدن 

- اعتماد به نفس و اجماع نظر میان نخبگان سیاسی کشور برای آغاز سیاست همسایگی؛

- فقدان سابقۀ تجاوزگری به کشورهای پیرامونی؛

- محیط منطقه ای آرام و کم تنش.

سیاست های الزم برای پیشبرد سیاست همسایگی:

ــدر  ــدرت مقت ــک ق ــه ی ــدن ب ــرای تبدیل ش ــه ای ب ــدرت منطق ــک ق ــد ی ــردن مانن - عمل نک

منطقــه ای در آینــده؛

- زایل کردن احساس تهدید کشورهای پیرامونی از خود؛

- اعتماد ورزیدن به کشورهای پیرامونی به منظور جلب اعتماد آن ها؛

- مشارکت طلبی، نه به عنوان یک ابزار، بلکه به عنوان یک هدف؛
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- ظرفیت مادی الزم برای واگذاری نقش های منطقه ای به کشورهای پیرامونی.

 بــر 
ً
همــان گونــه کــه مالحظــه می شــود، برخــالف سیاســت هژمونــی کــه عمدتــا

ــی و  ــای ذهن ــر مؤلفه ه  ب
ً
ــا ــایگی عمدت ــت همس ــت، سیاس ــه اس ــا یافت ــادی ابتن ــای م مؤلفه ه

فرهنگــی متمرکــز اســت. بدیهــی اســت کــه مؤلفه هــای مــادی نیــز نقــش مهمــی در پیشــبرد 

سیاســت همســایگی دارنــد. آغازکننــدۀ سیاســت همســایگی بایــد دارای ظرفیت هــای اقتصادی 

ــه کشــورهای پیرامونــی واگــذار کنــد  ــا نقش هــای منطقــه ای خــود را ب و نظامــی الزم باشــد ت

ــه خــود  ــا در بلندمــدت اعتمــاد آن هــا را ب ــه آن هــا اعتمــاد ورزد ت ــی، ب ــدون هــراس امنیت و ب

جلــب کنــد. همچنیــن پیشــبرد سیاســت همســایگی نیازمنــد محیــط منطقــه ای آرامــی اســت 

ــد. ــی باش ــای حداقل ــکاری و تنش ه ــاالی هم ــتانۀ ب ــه دارای آس ک

چشم انداز دوگانۀ هژمون گرایی-الهام بخشی

ــل و تصــور توســط  ــدرت تخی ــا ق ــی اســت کــه ب ــت و آرمان ــی مثب ــر ذهن چشــم انداز، تصوی

ــت ها،  ــیوه ها، سیاس ــۀ ش ــود و کلی ــیم می ش ــور ترس ــک کش ــا ی ــازمان ی ــک س ــگان ی نخب

ــد.  ــت می ده ــم و جه ــیتماتیک نظ ــورت س ــور را به ص ــا کش ــازمان ی ــداف س ــا و اه راهبرده

ــا  ــازمان ی ــی س ــری و اجرای ــگان فک ــان نخب ــد در می ــت بای ــۀ نخس ــم انداز در وهل ــن چش ای

یــک کشــور بــه اجمــاع برســد و در وهلــۀ دوم بــه جامعــه ســرایت کنــد تــا کلیــۀ سیاســت ها، 

راهبردهــا و اهــداف مســتظهر بــه حمایــت جامعــه و نخبــگان، معطــوف بــه تحقــق چشــم انداز 

ــی  ــای رانندگ ــراغ راهنم ــد چ ــی مانن ــت خارج ــن در سیاس ــم انداز روش ــوند. چش ــبرده ش پیش

عمــل می کنــد؛ اهــداف ملــی را ترســیم می کنــد و ایجادکننــدۀ وحــدت در کثــرت اســت. در 

ــود چشــم انداز اســت و اگــر چشــم انداز  ــه وج ــده وابســته ب  ســاخت آین
ً
آینده پژوهــی اساســا

ــناریوهای  ــد، س ــته باش ــود داش ــه از آن وج ــی دوگان ــا قرائت ــگ ی ــا گن ــد ی ــده نباش تعریف ش

ــود. ــی می ش ــری و عمل ــتت نظ ــار تش ــدام دچ ــۀ اق ــده در مرحل ترسیم ش

اولیــن مانــع در تحقــق سیاســت همســایگی ایــران، چشــم انداز مبهــم یــا دوگانــه در سیاســت 

خارجــی ایــران اســت کــه هــم در اســناد باالدســتی و هــم در رفتــار کارگــزاران سیاســت خارجــی 

چشــم انداز  دو  هژمون گرایی-الهام بخشــی،  دوگانــۀ  مشــخص،  به طــور  اســت.  مشــهود 

ــه دالیلــی  متفــاوت اســت. ایــن دو چشــم انداز غیرقابل جمــع و دفع کننــد؛ یکدیگــر هســتند. ب

کــه توضیــح خواهیــم داد، نمی تــوان سیاســت هژمونــی را دنبــال کــرد یــا در ذهــن بــه آن اعتقــاد 

ــود. ــم ب ــا ه ــِش ملت ه ــالم و الهام بخ ــان اس ــرای جه ــان ام الق ــت و هم زم داش
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چشم انداز دوگانه در اسناد باالدستی

مــروری بــر اســناد باالدســتی ایــران در حــوزۀ سیاســت خارجــی نشــان می دهــد کــه 

ــود دارد  ــن خ ــی در بط ــت و دوگانه های ــفاف نیس ــا ش ــی در آن ه ــت خارج ــم انداز سیاس چش

ــع  ــز داف ــواردی نی ــه در م ــزا نیســتند، بلک ــر هم اف ــا یکدیگ ــل، ب ــن تحلی ــه در خوش بینانه تری ک

ــای  ــا دولت ه ــل ب ــز متقاب ــط صلح آمی ــلمانان و رواب ــۀ مس ــوق هم ــاع از حق ــد. »دف یکدیگرن

ــم انداز  ــؤال برانگیز در چش ــۀ س ــن دوگان ــی، اولی ــون اساس ــل 152 قان ــارب« در اص غیرمح

سیاســت خارجــی اســت. ایــن دو اصــل در سیاســت عملــی در مــوارد زیــادی یکدیگــر را دفــع 

ــتند. ــر نیس ــدۀ یکدیگ ــل تقویت کنن ــد و حداق می کنن

اصــل 154 قانــون اساســی نیــز همیــن ویژگــی را نســبت بــه اصــل 152 دارد: »جمهــوری 

ــای  ــی ملت ه ــور داخل ــت در ام ــه دخال ــل از هرگون ــودداری کام ــن خ ــران در عی ــالمی ای اس

دیگــر، از مبــارزۀ حق طلبانــۀ مســتضعفین در برابــر مســتکبرین در هــر نقطــه از جهــان 

ــا تناقضــات جــدی  حمایــت می کنــد«. تحقــق عملــی ایــن اصــل نیــز در سیاســت عملــی ب

ــی  ــه دولت ــی ک ــه در زمان ــای حق طلبان ــت از جنبش ه ــه حمای ــه هرگون ــت؛ چراک ــه اس مواج

ــای  ــی به معن ــرف بین الملل ــل و ع ــوق بین المل ــت دارد، در حق ــور حاکمی ــتقر در آن کش مس

ــردد. ــی می گ ــی تلق ــور داخل ــه در ام مداخل

در ســند چشــم انداز بیست ســالۀ جمهــوری اســالمی ایــران، مصــوب 1384، نیــز 

ــده  ــند آم ــن س ــت. در ای ــهود اس ــی مش ــت خارج ــم انداز سیاس ــیم چش ــی در ترس دوگانگ

اســت: »ایــران در ســال 1404 کشــوری اســت توســعه یافته بــا جایــگاه اول اقتصــادی، علمــی، 

ــرح  ــؤال مط ــن س ــا ای ــی«. در اینج ــالمی و انقالب ــت اس ــا هوی ــه ب ــطح منطق ــاوری در س فن

 وقتــی در ســند می گوییــم مــا جایــگاه اول را خواهیــم داشــت، حــاوی ایــن 
ً
می شــود کــه اوال

ــا قاعــدۀ تعامل گرایــی در  ــام ب ــرای مقــام دومــی بجنگنــد و ایــن پی ــام اســت کــه دیگــران ب پی

همکاری هــای اقتصــادی و تجــاری ناســازگار اســت. از ســوی دیگــر، جایــگاه اول اقتصــادی، 

علمــی و فنــاوری مســتلزم همــکاری بــا همســایگان و کشــورهای منطقــه اســت، امــا در ســند 

ــه  ــورهای منطق ــزد کش ــی ن ــت انقالب ــود. هوی ــاره می ش ــی« اش ــت انقالب ــه »هوی ــه ب بالفاصل

ــایر  ــه س ــه ب ــیگنال های دوگان ــۀ س ــه ارائ ــر ب ــا منج ــم دارد. این ه ــدۀ نظ ــای برهم زنن مدلول ه

ــود. ــورها می ش کش

در جــای دیگــر ســند نیــز آمــده اســت: »ایــران در ســال 1404 کشــوری اســت الهام بخــش 

ــزت،  ــول ع ــاس اص ــل براس ــط بین المل ــر در رواب ــازنده و مؤث ــل س ــالم و تعام ــان اس در جه
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حکمــت و مصلحــت از طریــِق گســترش همــکاری دوجانبــه، منطقــه ای و بین المللــی؛ 

ادامــۀ پرهیــز از تنــش در روابــط بــا کشــورها؛ بهره گیــری از روابــط بــرای افزایــش تــوان ملــی؛ 

تقویــت روابــط ســازنده بــا کشــورهای متخاصــم؛ حمایــت از مســلمانان و ملت هــای مظلــوم 

ــورهای  ــان کش ــتر می ــی بیش ــرای هم گرای ــالش ب ــطین؛ ت ــت فلس ــژه مل ــتضعفین، به وی و مس

اســالمی؛ مقابلــه بــا تک قطبی شــدن جهــان؛ مقابلــه بــا افزون خواهــی و اقــدام متجاوزانــه در 

روابــط خارجــی«. می تــوان تحلیــل کــرد کــه در ایــن قســمت از ســند نیــز دوگانه هــای زیــادی 

ــد. ــع یکدیگــر عمــل می کنن ــواردی داف ــا هــم نیســتند و در م ــه قابل جمــع ب وجــود دارد ک

ــاد  ــرای مف ــتای اج ــت: »در راس ــده اس ــعه آم ــم توس ــۀ شش ــادۀ 30 برنام ــن در م همچنی

مصــرح در قانــون اساســی و افزایــش قــدرت مقاومــت و کاهــش آســیب پذیری اقتصــاد کشــور 

ــالمی  ــوری اس ــی جمه ــط خارج ــر در رواب ــگ و مؤث ــجم، هماهن ــت منس ــور مدیری و به منظ

ــرای تحقــق اهــداف برنامــۀ ششــم  ــر مبنــای اصــل عــزت، حکمــت و مصلحــت و ب ــران ب ای

ــود در  ــات خ ــی اقدام ــد تمام ــلح مکلف ان ــای مس ــی و نیروه ــتگاه های اجرای ــعه، دس توس

ــن مــاده  ــد«. در ای ــا هماهنگــی وزارت امــور خارجــه انجــام دهن ــۀ روابــط خارجــی را ب زمین

البتــه دوگانــه ای وجــود نــدارد، امــا در عمــل بــه مــادۀ 30 برنامــۀ ششــم توســعه، دوگانه هــای 

رفتــاری زیــادی در سیاســت خارجــی ایــران دیــده می شــود؛ ازجملــه دعــوت از بشــار اســد 

بــرای دیــدار بــا مقــام معظــم رهبــری توســط ســپاه قــدس در ســال 1397 کــه بــه دل خــوری و 

اســتعفای موقــِت دکتــر ظریــف، وزیــر امــور خارجــه، منجــر شــد.

دوگانه رفتاری هژمون گرایی-الهام بخشی

ــی دارد،  ــه هژمون گرای ــل ب ــه می ــوری ک ــت. کش ــه اس ــی تجدیدنظرطلبان ــت هژمون گرای سیاس

خواهــان حفــظ موازنــۀ قــدرت نیســت، بلکــه بــا اســتفاده از ظرفیت هــای مــادی و ایدئولوژیک 

خــود تــالش می کنــد تــوازن قــدرت را به طــور دائمــی بــر هــم بریــزد تــا بــه جایــگاه هژمــون 

منطقــه ای دســت یابــد. پــس از آنکــه یــک قــدرت منطقــه ای یــا جهانــی بــه جایــگاه هژمونــی 

ــری  ــتفاده از برت ــا اس ــود ب ــی خ ــگاه هژمون ــظ جای ــرای حف ــد ب ــالش می کن ــت، ت ــت یاف دس

خــود در زمینه هــای مختلــف نظامــی، سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی، مجموعــه ای از قواعــد 

ــد. ســؤال ایــن  ــا ثبــات و نظــم منطقــه ای را حفــظ کن ــد ت ــد را ایجــاد کن و رژیم هــای قدرتمن

اســت: ویژگی هــای قــدرت هژمــون چیســت و چــه چالش هایــی پیــش روی قــدرت هژمــون 

ــدرت  ــه ق ــدن ب ــرای تبدیل ش ــه ای ب ــدرت منطق ــک ق ــت ی ــد اس ــن معتق ــرت گلپی ــت؟ راب اس
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هژمونــی بایــد واجــد شــرایط چهارگانــه زیــر باشــد:

- قدرت نظامی بی رقیب در سطح منطقه ای؛

- توانایی در ایجاد سیستم سیاسی در منطقه )تشکیل اتحادها و ائتالف ها و رهبری آن ها(؛

ــک  ــم هژمونی ــای نظ ــد هزینه ه ــه بتوان ــه ای ک ــادی؛ به گون ــاری و اقتص ــای تج - مزیت ه

در منطقــه را پرداخــت کنــد و ســوارگان مجانــی را نیــز بــا قــدرت اقتصــادی خــود هضــم کنــد.

ــورهای  ــایر کش ــرای س ــور ب ــای آن کش ــه ارزش ه ــه ای ک ــک؛ به گون ــدرت ایدئولوژی - ق

منطقــه ای قابل قبــول باشــد و دربردارنــدۀ یــک ســبک زندگــی بــرای جوامــع پیرامونــی باشــد 

.)Salimi,2006:142-145(

ــوی  ــا الگ ــه را ب ــالمی در خاورمیان ــوری اس ــار جمه ــه رفت ــورهای منطق ــیاری از کش بس

مفهــوم  بــا  را  اســالمی  جمهــوری  هژمون گرایــی  آن هــا  می داننــد.  منطبــق  هژمونــی 

ــوژی  ــران، ایدئول ــته از تحلیلگ ــن دس ــاد ای ــد. به اعتق ــح می دهن ــز توضی ــی« نی »صفویه گرای

ــالمی  ــوری اس ــت و جمه ــه اس ــی در خاورمیان ــرای هژمون گرای ــی ب ــالمی پوشش ــالب اس انق

ــر.  ــیوه ای دیگ ــک و ش ــا تاکتی ــا ب ــد، ام ــی می کن ــوی را ط ــت پهل ــیر حکوم ــان مس ــز هم نی

به اعتقــاد آن هــا، تحقــق هژمونــی جمهــوری اســالمی ایــران در منطقــه در گــرو رفتــار ســلبی و 

ــت. ــه اس ــرب در خاورمیان ــوک غ ــان بل ــکا و هم پیمان ــر آمری ــم موردنظ ــدۀ نظ برهم زنن

ــا  ــی ب ــل گفتمان ــز تقاب ــی و نی ــی و سیاس ــزار نظام ــتفاده از اب ــا اس ــالمی ب ــوری اس جمه

ــه  ــش گرفت ــی را در پی ــی آمریکای ــلبی و آنتی هژمون ــار س ــی، رفت ــرال دموکراس ــای لیب ارزش ه

تــا شــرایط هژمونــی خــود را در منطقــه فراهــم کنــد. از ایــن زاویــه، انقــالب اســالمی ایــران 

ــی  ــرریز بین الملل ــده و دارای س ــی فرارون ــه انقالب ــوده، بلک ــران نب ــای ای ــه مرزه ــور ب محص

اســت. ایــن فراروندگــی ناشــی از گفتمــان انقــالب اســالمی اســت کــه نظــم لیبرال دموکراســی 

ــه  ــه تقابــل گفتمانــی کشــانده اســت. شــعاع گفتمانــی انقــالب اســالمی ب ــه ب را در خاورمیان

ــرار  ــِی آن ق ــا دگرگفتمان ــب ی ــرال رقی ــان لیب ــده و گفتم ــف ش ــان تعری ــای جه ــعت ملت ه وس

.)Ehteshami, 2011: 2-3( گرفــت

ایــن تقابــل گفتمانــی در معــادالت امنیتــی منطقــه ای بــروز و ظهــور یافتــه اســت؛ بنابرایــن، 

ایــران بــا هرگونــه مهندســی قدرت هــای بــزرگ، به ویــژه آمریــکا، در منطقــه مخالفــت 

می کنــد. مخالفــت ایــران بــا پیمــان کمپ دیویــد در ســال 1979 نقطــۀ شــروع ایــن تعــارض 

ــان و  ــه در لبن ــادی ک ــای جه ــران از گروه ه ــتیکی ای ــوی و لجس ــت معن ــود. حمای ــی ب گفتمان

ــی انقــالب  ــد، شــاخصۀ مهمــی از تعــارض گفتمان ــم اســرائیل می جنگن ــه رژی فلســطین علی
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اســالمی بــا گفتمــان لیبــرال اســت. گفتمــان لیبــرال ایــن رفتــار ایــران را بــا عبــارت »مخالفــت 

.)Ansari, 2011: 34( ــد ــح می ده ــه« توضی ــح در خاورمیان ــد صل ــا فراین ــران ب ای

ــه  ــکا ب ــۀ آمری ــا حمل ــی، ب ــارض گفتمان ــن تع ــداد ای ــران در امت ــالمی ای ــوری اس جمه

عــراق در ســال 1991 مخالفــت کــرد و بااینکــه می توانســت بــا ائتــالف نانوشــته بــا آمریــکا، 

مهم تریــن دشــمن خــود، یعنــی رژیــم صــدام را نابــود کنــد، اعــالن بی طرفــی کــرد. ایــران بــا 

شــعار »نظــم نویــن جهانــی« و »طــرح بــزرگ خاورمیانــه« کــه توســط بــوش پــدر عنــوان شــده 

بــود، بــه مخالفــت نظــری و عملــی پرداخــت.

ــرد؛  ــمی ک ــت رس ــتان مخالف ــه افغانس ــکا ب ــۀ آمری ــا حمل ــال 2001 ب ــران در س ــت ای دول

ــن  ــود. ای ــاذ نم ــه اتخ ــن حمل ــال ای ــت را در قب ــی مثب ــت بی طرف ــل، سیاس ــه در عم اگرچ

مخالفــت رســمی در قبــال تهاجــم آمریــکا بــه عــراق در ســال 2003 نیــز صــورت گرفــت، بــا 

ــود.  ــی منفــی ب ــه عــراق، بی طرف ــکا ب ــۀ آمری ــال حمل ــران در قب ــی ای ــن تفــاوت کــه بی طرف ای

ــود  ــراق به وج ــرب در ع ــه غ ــته ب ــکوالر و وابس ــی س ــا دولت ــت ت ــالش داش ــکا ت ــت آمری دول

آورد، امــا برگــزاری اولیــن انتخابــات در عــراق ثابــت کــرد کــه کانــون قــدرت در عــراق میــان 

ــان  ــران می ــراوان ای ــوی ف ــوذ معن ــان دهندۀ نف ــن نش ــت و ای ــز اس ــیعی متمرک ــای ش گروه ه

.)Kazemi, 2005: 12( ــت ــراق اس ــیعیان ع ش

بــا حــذف صــدام، ایــران و عــراق هم پیمانــان طبیعــی یکدیگــر شــدند و ایــران بــه حمایــت 

از دولــت منتخــب مردمــی در عــراق پرداخــت و بــا تجزیــۀ عــراق و تضعیــف دولــت مرکــزی 

ــی آن  ــان لیبرال دموکراس ــه گفتم ــران ک ــۀ ای ــار هژمون گرایان ــاخص ترین رفت ــرد. ش ــت ک مخالف

را در قالــب رفتــار ســلبی و مخالفــت بــا »فراینــد صلــح در خاورمیانــه« تبییــن کــرد، حمایــت 

ــی  ــود. دو جنگ ــگ 22 روزه ب ــاس در جن ــگ 33 روزه و حم ــان در جن ــه لبن ــران از حزب الل ای

 .)Adebahr, 2015( کــه منجــر بــه اولیــن شکســت تاریخــی اســرائیل در برابــر اعــراب شــد

حمایــت ایــران از بشــار اســد، جنــش انصاراللــه در یمــن و احــزاب شــیعی مخالــف حکومــت 

در بحریــن نیــز در همیــن چهارچــوب تبییــن و تحلیــل می گــردد.

ــۀ  ــا مداخل ــای مخالفــت ب ــر مبن ــران در مــواردی کــه شــمرده شــد، ب ــی ای رفتارهــای امنیت

ــی  ــه طراح ــرای منطق ــکا ب ــط آمری ــه توس ــت ک ــی اس ــا نظم ــه ب ــه و مقابل ــکا در منطق آمری

می شــود. آمریــکا و هم پیمانــان منطقــه ای و اروپایــی اش، رفتارهــای امنیتــی ایــران در 

خاورمیانــه را ســلبی و »اخالل کننــدۀ نظــم منطقــه ای« معرفــی می کننــد کــه به منظــور 

ــرد. ــورت می گی ــه ص ــران در منطق ــی ای ــق هژمون تحق
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تحلیلــی مقایســه ای میــان سیاســت الهام بخشــی )کــه براســاس نظریــۀ همســایگی از مســیر 

سیاســت همســایگی تحقــق می یابــد( و سیاســت هژمونــی نشــان می دهــد کــه نمی تــوان ایــن 

ــت،  ــده اس ــت ش ــل ثاب ــوری و عم ــه در تئ ــه ک ــی آن گون ــرد. هژمون گرای ــال ک ــم دنب ــا ه دو را ب

مســتلزم پیگیــری سیاســت قــدرت و توازن ســازی دائمــی بــا رقیبــان و اســتفاده از فرصــت بــرای 

تغییــر موازنــۀ قــدرت به ســود خــود اســت. ایــن سیاســت بــا ارکان سیاســت همســایگی، به ویــژه 

ــک  ــوان ی ــارکت طلبی به عن ــه ای، مش ــدرت منطق ــک ق ــۀ ی ــردن به مثاب ــادورزی، عمل نک اعتم

هــدف و نــه یــک وســیله و غیــره در تعــارض اســت. بنابرایــن، جمهــوری اســالمی ایــران بایــد در 

چشــم انداز خــود به طــور شــفاف مشــخص کنــد کــه به دنبــال هژمونــی اســت یــا الهام بخشــی 

کــه از مســیر سیاســت همســایگی حاصــل می شــود.

ــه قــدرت  ــه الزاماتــی کــه بــرای تبدیل شــدن یــک کشــور ب ــا توجــه ب ــا ایــران می توانــد ب آی

ــان  ــی می ــه ای تحلیل ــود؟ مقایس ــل ش ــی تبدی ــدرت هژمون ــک ق ــه ی ــمردیم، ب ــون برش هژم

الزامــات هژمونــی و الزامــات الهام بخشــی نشــان می دهــد کــه تبدیــل ایــران بــه یــک قــدرت 

ــا  ــد؛ ام ــن باش ــاید ناممک ــخت و ش ــیار س ــی، بس ــای کنون ــا پیش ران ه ــه ای ب ــون منطق هزم

تبدیــل ایــران بــه یــک قــدرت مرجــع الهام بخــش بــا فوایــد مــادی و معنــوی، هدفــی ایدئــال، 

ــت.  ــق اس ــا قابل تحق ام

دوگانۀ توازن سازی-اعتمادسازی

ــت  ــازی در سیاس ــی توازن س ــایگی، دوگانگ ــت همس ــق سیاس ــزرگ در تحق ــع ب ــن مان دومی

ــا  ــر، ام ــض اجتناب ناپذی ــن تناق ــت. ای ــایگی اس ــت همس ــازی در سیاس ــی و اعتمادس خارج

ــر  ــج اجتناب ناپذی ــی از نتای ــاختاری، یک ــت های س ــدگاه رئالیس ــت. از دی ــت اس قابل مدیری

ــران  ــوی بازیگ ــازی از س ــرد توازن س ــاذ راهب ــل، اتخ ــام  بین المل ــیک در نظ ــاختار آنارش س

بین المللــی در قبــال یکدیگــر اســت. توازن ســازی، راهبــردی به منظــور افزایــش آســتانۀ 

ــت  ــت نخس ــه اولوی ــت ک ــل اس ــام  بین المل ــِز نظ ــاختار اقتدارگری ــورها در س ــت کش امنی

کنشــگران بین المللــی در فراینــد امنیت ســازی را تشــکیل می دهــد.

توازن ســازی، بهینه تریــن و عقالیی تریــن راهبــرد سیاســت خارجــی اســت کــه بــدون 

وارد شــدن در یــک منازعــۀ نظامــی می توانــد تــوازن قــدرت منطقــه ای یــا بین المللــی را به ســود 

ــتراتژِی  ــازی، اس ــان، توازن س ــد. هم زم ــر ده ــر تغیی ــی دیگ ــاِن برخ ــورها و به زی ــی از کش برخ

 .)Little, 2004( ــد ــد می کن ــیک را بازتولی ــز و آنارش ــاختار اقتدارگری ــه س ــت ک ــی اس غالب



126

ــر توازن ســازی را هضــم کــرده،  ــی ب ــوازن دارد و رفتارهــای مبتن ــه ت ــل ب سیســتم بین المللــی می

.)Wohlforth, 1999: 11( ــد ــت می کن ــی مقاوم ــای انقالب ــل رفتاره ــا در مقاب ام

ــه  ــاره دارد ک ــل اش ــام بین المل ــدرت در نظ ــع ق ــی از توزی ــب خاص ــه ترکی ــدرت ب ــوازن ق ت

ــت  ــته اس ــی داش ــور عین ــروز و ظه ــی ب ــی، تک -چندقطب ــی، دوقطب ــاختارهای چندقطب در س

)Griffiths,2009: 324(. ســاختار نظــام بین الملــل برحســب تــوازن  قــدرت تکویــن یافتــه 

ــاختار  ــه در س ــت ک ــی اس ــت ها وضعیت ــر رئالیس ــدرت از منظ ــوازن ق ــرد. ت ــکل می گی و ش

آنارشــیک نظــام بین الملــل، ثبــات سیاســی را به طــور نســبی فراهــم می کنــد و مانــع از جنــگ 

ــی اســت کــه همــواره وجــود  ــدرت وضعیت ــوازن ق ــی می شــود. ت دائمــی در عرصــۀ بین الملل

ــر  ــری تغیی ــر دیگ ــرر بازیگ ــر و به ض ــن بازیگ ــود ای ــوازن به س ــن ت ــت ای ــن اس ــا ممک دارد؛ ام

.)Wohlforth,1999:10( ــد کن

ــود  ــدرت به س ــوازن ق ــر ت ــی تغیی ــران بین الملل ــۀ بازیگ ــدف هم ــت ها، ه ــدگاه رئالیس از دی

ــام آن،  ــوم ع ــی، به مفه ــا دیپلماس ــگ و گاه ب ــا جن ــی ب ــدف گاه ــن ه ــت. ای ــان اس خودش

محقــق می شــود )شــامل دیپلماســی ســنتی، عمومــی، تجــاری، اقتصــادی، فرهنگــی و ...(. 

ــازی  ــاد و ائتالف س ــرای اتح ــا ب ــه ای پوی ــه روی ــت و ب ــی نیس ــاری واکنش ــازی رفت توازن س

امنیتــی اشــاره دارد. دولت هــای ایرانــی طــی پنــج قــرن اخیــر از راهبــرد توازن ســازی 

ــد.  ــتفاده می کردن ــی اس ــم خارج ــا خص ــر ب ــۀ مؤث ــی و مقابل ــرد امنیت یاب ــک راهب ــوان ی به عن

توازن ســازی در ایــن معنــا، یعنــی اتحــاد و ائتــالف بــا رقیــِب دشــمِن مــن یــا دشــمِن دشــمِن 

مــن به منظــور مقابلــۀ مؤثرتــر و کم هزینه تــر بــا دشــمن یــا خصمــی کــه امنیــت دولــت ایرانــی 

را تهدیــد می کنــد. راهبــرد توازن ســازی اتحــاد یــا ائتــالف موقــت بــا یــک یــا چنــد کشــوری 

ــد. ــران بوده ان ــا ای ــترک ب ــداف مش ــا اه ــدف ی ــه دارای ه ــت ک اس

ــن  ــی ای ــج امنیت ــاس نتای ــی، براس ــت و منف ــۀ مثب ــه دو گون ــازی ب ــیم بندی توازن س تقس

راهبــرد در طــول روابــط خارجــی ایــران طــی پنــج ســدۀ اخیــر صــورت گرفتــه اســت. راهبــرد 

ــت،  ــوده اس ــادل ب ــتحکم و متع ــدرت مس ــِی ق ــاخت درون ــه س ــی ک ــازی در مقاطع توازن س

ــش  ــه کاه ــن هزین ــا کمتری ــران را ب ــه ای ــی علی ــای امنیت ــاد و تهدیده ــودمند می افت ــر و س مؤث

مــی داد. از ایــن مقاطــع بــا عنــوان »توازن ســازی مثبــت« نــام می بریــم؛ امــا در اکثــر مقاطــع 

ــرد ائتــالف موقــت و  ــی، چــه اتخــاذ راهب ــرد توازن ســازی در دولت هــای ایران تاریخــی، راهب

اتحــاد دائــم بــا یــک کشــور قدرتمنــد و چــه اســتفاده از نیــروی ســوم علیــه نیــروی اول و دوم، 

ــای  ــش تهدیده ــث کاه ــا باع ــل، نه تنه ــدرت در داخ ــوزون ق ــزل و نام ــاخت متزل ــل س به دلی
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امنیتــی نمی شــد، بلکــه زمینــۀ اســتعمار مســتقیم یــا غیرمســتقیِم ســایر قدرت هــا را بــه ایــران 

ــا در  ــران و روس ی ــای ای ــتان در جنگ ه ــا انگلس ــران ب ــاد ای ــه، اتح ــرای نمون ــرد. ب ــاز می ک ب

ــه از دســت دادن بخش هــای وســیعی از  ــه هــرات، درنهایــت منجــر ب ــران ب ماجــرای حملــۀ ای

ســرزمین های شــمالی و شــرقی ایــران در قــرن 19 شــد. نمونــۀ دیگــر، تجربــۀ روابــط خارجــی 

ــا مثــل  ــه نیــروی ســوم اســت. نیــروی ســوم در روابــط خارجــی ایــران ی ایــران در پناه بــردن ب

آلمــان باعــث می شــد تــا بهانــه ای بــرای اشــغال ایــران در دو جنــگ جهانــی فراهــم شــود یــا 

مثــل آمریــکا بــا به حاشــیه بردن انگلیــس و روســیه، خــود تبدیــل بــه قدرتــی ذی نفــوذ در ایــران 

ــم. ــذاری می کنی ــی« نام گ ــازی منف ــازی را »توازن س ــوع از توازن س ــن ن ــد. ای می ش

ــه توانمندی هــا و ظرفیت هــای  ســاخت مســتحکم و متعــادل قــدرت در داخــل، وابســته ب

بــاالی نظامــی، اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی اســت. از جملــۀ ایــن ظرفیت هــا، 

مقبولیــت و مشــروعیت دولــت اســت کــه یکــی از اساســی ترین مؤلفه هــای قــدرت 

ــتظهر  ــد و مس ــی باش ــگاه اجتماع ــه دارای پای ــی ک ــد. حکومت ــکیل می ده ــا را تش حکومت ه

بــه حمایــت نســبی توده هــای مــردم باشــد، حتــی اگــر در بســیاری از عناصــر مــادی 

ــورها  ــایر کش ــا س ــه ب ــی در مواجه ــی باالی ــدرت چانه زن ــد، ق ــف باش ــار ضع ــدرت دچ ق

ــد و در   مفی
ً
ــا ــی عمدت ــت خارج ــت در سیاس ــن حکوم ــازی ای ــاس، توازن س دارد؛ براین اس

 .)Hall, 1989: 34( کوتاه مــدت، توازن ســازی مثبــت خواهــد بــود

ــه ای و  ــطح منطق ــالمی در س ــوری اس ــار جمه ــی رفت ــران بین الملل ــیاری از تحلیلگ بس

بین المللــی را براســاس مفهــوم توازن ســازی مثبــت تحلیــل می کننــد. به اعتقــاد آن هــا، 

ــت  ــِی حکوم ــازی منف ــرب توازن س ــی و مخ ــارب منف ــه تج ــکا ب ــا ات ــالمی ب ــوری اس جمه

ــرزمین های  ــت رفتن س ــی و از دس ــه ناامن ــر ب ــه منج ــرن 19 و 20 ک ــی ق ــار ط ــوی و قاج پهل

ــازی  ــرد توازن س ــدرت درون زا، راهب ــه ق ــکا ب ــا ات ــد ب ــالش می کن ــد، ت ــران ش ــیاری از ای بس

مثبــت را در ســطح منطقــه ای و بین المللــی اتخــاذ کنــد و بــا ائتالف هــا و اتحادهــای 

ــوازن قــدرت منطقــه ای  بین المللــی، تهدیدهــای منطقــه ای و بین المللــی را کاهــش دهــد و ت

را به ســود خــود و علیــه رقبــای منطقــه ای، به خصــوص اســرائیل، عربســتان و ترکیــه، بــر هــم 

ــگ  ــول جن ــوروی در ط ــکا و ش ــای آمری ــالمی از تقابل ه ــوری اس ــر، جمه ــن منظ ــد. از ای زن

ــرد. ــی ب ــرۀ امنیت ــازی، به ــای توازن س ــا تاکتیک ه ــراق ب ــران و ع ای

ــۀ  ــس از حمل ــوروی و پ ــی ش ــس از فروپاش ــی، پ ــایگان عرب ــا همس ــران ب ــی ای تنش زدای

ــران  ــود ای ــه به س ــدرت در منطق ــوازن ق ــر ت ــا هــدف تغیی ــال 1991، ب ــه عــراق در س ــکا ب آمری
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ــۀ  ــا اتحادی ــران ب ــم صــدام صــورت گرفــت. گفت وگوهــای انتقــادی و ســازندۀ ای ــه رژی و علی

ــی  ــای امنیت ــش تهدیده ــکا و کاه ــردن آمری ــدف متوازن ک ــا ه ــز ب ــۀ 1990 نی ــا در ده اروپ

ــا  ــران ب ــات گرایانۀ ای ــت مماش ــد، سیاس ــن رون ــت. در ای ــورت گرف ــران ص ــه ای ــکا علی آمری

روســیه و چیــن طــی منازعــۀ هســته ای ایــران بــا 5+1 نیــز در چهارچــوب راهبــرد توازن ســازی 

ــود. ــل می ش ــت تحلی مثب

ــم  ــر ه ــه ای ب ــطح منطق ــدرت در س ــوازن ق ــال 2011، ت ــی در س ــار عرب ــروع به ــا ش ب

ــای  ــتان، ظرفیت ه ــرائیل و عربس ــران، اس ــه، ای ــامل ترکی ــه ای، ش ــای منطق ــت و قدرت ه ریخ

ــود  ــه را به س ــدرت در منطق ــوازن ق ــا ت ــد ت ــه کار گرفتن ــود را ب ــک خ ــتراتژیک و دیپلماتی اس

خــود و علیــه رقبــا تغییــر دهنــد. تقابــل ایــران و عربســتان و ترکیــه در ســوریه، تنازعــی بــرای 

ــتان  ــران و عربس ــازع ای ــه تن ــت. آن چنان ک ــر اس ــری صف ــع جب ــا حاصل جم ــدرت ب ــیم ق تقس

ــل می شــود. از  ــن راســتا تحلی ــن و یمــن در همی ــان، عــراق، بحری ــی لبن در بحران هــای داخل

ــت از  ــازی مثب ــرد توازن س ــاذ راهب ــان دهندۀ اتخ ــران نش ــای ای ــاختارمحور، رفتاره ــدگاه س دی

ــه رقیــب منطقــه ای اســت.  ــوازن قــدرت به ســود خــود و علی ــر ت ــا هــدف تغیی ــران ب ســوی ای

در ایــن دیــدگاه، ایــران، ترکیــه، اســرائیل و عربســتان در وهلــۀ نخســت خواهــان حفــظ تــوازن  

ــازع  ــود، تن ــل ش ــه حاص ــی در منطق ــأ قدرت ــه خ ــض آنک ــتند و به مح ــه ای هس ــدرت منطق ق

بــرای ایجــاد تــوازن قــدرت جدیــد به ســود خــود و به زیــان رقیــب منطقــه ای آغــاز می شــود.

چنانچــه مالحظــه می کنیــم، روزمــره سیاســت خارجــی ایــران در ســطح منطقــه ای 

ــازی  ــد اعتمادس ــا فراین ــه ب ــن روی ــت. ای ــه اس ــدرت در منطق ــان ق ــی جری ــازی دائم توازن س

در سیاســت همســایگی در تناقــض اســت. در نظریــۀ همســایگی گفتیــم کــه پیش نیــاز 

اعتمادســازی، اعتمــادورزی اســت. اعتمــادورزی نیازمنــد ظرفیت هــای بــاالی فکــری و مــادی 

ــور  ــری به منظ ــه دیگ ــودی ب ــهم های خ ــا و س ــذاری نقش ه ــد واگ ــد نیازمن ــن فراین ــت. ای اس

ــدرت در  ــازی ق ــا توازن س ــادورزی ب ــادی اعتم ــوارد زی ــت. در م ــران اس ــان دیگ ــب اطمین جل

ــژه در  ــایگی، به وی ــت همس ــر سیاس ــه مبتک ــوری ک ــرد. کش ــرار می گی ــض ق ــه در تناق منطق

خاورمیانــه اســت، نــه می توانــد توازن ســازی قــدرت را در سیاســت خارجــی کنــار نهــد و نــه 

می توانــد فراینــد اعتمادســازی را بــه تعویــق انــدازد. ایــن دو نیازمنــد مدیریــت زمــان و مــکان 

ــان  ــازی جری ــی در توازن س ــد تعادل ــه بتوان ــت ک ــن اس ــی همی ــتگاه دیپلماس ــر دس ــت. هن اس

ــد. ــرار کن ــد اعتمــادورزی و اعتمادســازی برق ــدرت و فراین ق

ــادل  ــن تع ــردن ای ــران برقرار ک ــی ای ــت خارج ــئلۀ سیاس ــن مس ــنده، مهم تری ــدۀ نویس به عقی
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ظریــف اســت. توازن ســازی قــدرت در منطقــه اگرچــه اجتناب ناپذیــر اســت، درنهایــت نظــم 

ــی،  ــت های تهاجم ــدگاِه رئالیس ــدی از دی ــا بهره من ــد. ب ــد می کن ــی را بازتولی ــن بین الملل که

رمــز بازتولیــد هژمونــی، عــدم ظهــور هژمون هــای منطقــه ای اســت کــه ایــن مهــم از دیــدگاه 

مرشــایمر از طریــق جریــان توازن ســازی قــدرت در مناطــق حاصــل می شــود. پــس 

ــم  ــون ه ــدرت هژم ــن ق ــازی در زمی ــت، ب ــر اس ــه اجتناب ناپذی ــدرت اگرچ ــازی ق توازن س

ــور  ــداوم حض ــدرت، ت ــازی ق ــود. توازن س ــی او می ش ــم هژمون ــد نظ ــب بازتولی ــت و موج اس

قدرت هــای مداخله گــر و شــکنندگی صلــح و ثبــات منطقــه ای را نیــز در پــی دارد کــه از موانــع 

ــم  ــی ه ــالت خارج ــر و مداخ ــه بی ثبات ت ــه منطق ــت. هرچ ــایگی اس ــۀ همس ــدی نظری ج

بیشــتر، تحقــق سیاســت همســایگی دیرتــر. بنابرایــن، جمهــوری اســالمی بایــد میــان دو امــِر 

ــد. ــت نمای ــازی مدیری ــدرت و اعتمادورزی  اعتمادس ــازی ق توازن س

از یک ســو جریــان قــدرت در منطقــه ایجــاب می کنــد کــه ایــران وارد فراینــد توازن ســازی 

 بازتولیدکننــدۀ نظــم کهــن هژمونــی ناعادالنــه اســت 
ً
قــدرت بــا رقبــا شــود، امــا ایــن فراینــد اوال

ــازی  ــان توازن س ــر، جری ــوی دیگ ــا آن را دارد و از س ــه ب ــۀ مقابل ــالمی داعی ــوری اس ــه جمه ک

در خاورمیانــه بی ثباتــی ادواری و ادامــۀ مداخــالت قدرت هــای بــزرگ را در پــی دارد؛ چراکــه 

ــازی  ــرد بی ثبات س ــا راهب ــازی را ب ــان توازن س ــرائیل، جری ــتان و اس ــر عربس ــورهایی نظی کش

ــادورزی  ــو، اعتم ــد. در آن س ــال می کنن ــه ای دنب ــادالت منطق ــکا در مع ــه دادن آمری و مدخل

ــان،  ــن دو جری ــت ای ــت. مدیری ــدرت اس ــازی ق ــد توازن س ــواردی ض ــازی در م و اعتمادس

مهم تریــن و ظریف تریــن مســئلۀ دســتگاه دیپلماســی بــرای تحقــق تدریجــی سیاســت 

ــران در ســاختار قــدرت منطقــه ای اســت. همســایگی و حفــظ جایــگاه ای

نتیجه گیری

ــاع  ــِد اجم ــه نیازمن ــف ک ــی و ظری ــد، تدریج ــت نظام من ــدی اس ــایگی فراین ــت همس سیاس

ــارکت طلبی  ــازی و مش ــادورزی، اعتمادس ــی، اعتم ــگان سیاس ــس نخب ــی، اعتمادبه نف نخبگ

کــه توســط مبتکــر سیاســت همســایگی در منطقــه ای بــا ثبــات نســبی و بــا حداقــل مداخــالت 

ــد  ــا قواع ــه ای ب ــج منطق ــایگی به تدری ــت همس ــود. سیاس ــال می ش ــی دنب ــای خارج قدرت ه

ــی  ــالت منف ــش مداخ ــات و کاه ــح و ثب ــد و صل ــاد می کن ــز ایج ــی را نی ــای درون و رژیم ه

ــع  ــا موان ــران ب ــت در ای ــن سیاس ــق ای ــت. تحق ــد داش ــر خواه ــی را در ب ــای خارج قدرت ه

ســاختاری و کارگــزاری مواجــه اســت. چشــم انداز دوگانــه در تئــوری و عمــل مانــع نخســت 
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اســت. در اســناد باالدســتی و عمــِل سیاســت خارجــی جمهــوری اســالمی، چشــم انداز مبهــم 

و دوگانــه مشــهود اســت. ایــن دوگانگــی قابل حــل اســت. چشــم انداز سیاســت خارجــی بایــد 

ــان الهام بخشــی و  ــد می ــران بای به طــور شــفاف و منقــح تعریــف گــردد. سیاســت خارجــی ای

ــود دارد،  ــش روی خ ــدی پی ــیار ج ــع بس ــی موان ــق هژمون ــد. تحق ــاب کن ــی انتخ هژمون گرای

ضمــن آنکــه در تعــارض کامــل بــا سیاســت همســایگی قــرار می گیــرد؛ در صورتی کــه 

الهام بخشــی تقویت کننــده و پشــتوانۀ سیاســت همســایگی اســت و ابزارهــای تحقــق آن 

ــا  ــت ت ــروری اس ــی، ض ــت خارج ــم انداز سیاس  چش
ِ

ــح ــف منق ــس از تعری ــت. پ ــود اس موج

ــا  ــه را ب ــۀ پرآشــوب خاورمیان ــدرت در منطق ــد توازن ســازی ق ــران فراین دســتگاه دیپلماســی ای

فراینــد اعتمادســازی در سیاســت همســایگی مدیریــت کنــد. مدیریــت ایــن دو فراینــد مســئلۀ 

ــرای تحقــق سیاســت همســایگی و تکویــن  اصلــی سیاســت خارجــی جمهــوری اســالمی ب

ــود.  ــد ب ــه خواه ــی درون زا در خاورمیان منطقه گرای
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