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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

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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چکیده
همســایگی آغــاز روابــط خارجــی کشــورها و نقطــۀ شــروع منطقهگرایــی درونزاســت .صلــح و
ثبــات نســبی و کاهــش تدریجــی مداخــات منفــی قدرتهــای برونمنطق ـهای از پیامدهــای
تحقــق سیاســت همســایگی و آغــاز منطقهگرایــی درونزاســت .منطقهگرایــی موفــق در
اروپــا ،آمریــکای شــمالی و شــرق آســیا نیــز از سیاســت همســایگی آغــاز شــدند .سیاســت
همســایگی کــه ناظــر بــر ابعــاد هنجــاری روابــط بــا همســایگان اســت ،بــرای جمهــوری
اســامی ایــران یــک سیاســت راهبــردی محســوب میشــود؛ امــا بــا وجــود سیاســتهای
ـی جمهــوری اســامی ،تحقــق همســایگی در سیاســت خارجــی ایـران همــواره
ـمی اعالنـ ِ
رسـ ِ
بــا موانعــی جــدی روب ـهرو بــوده اســت .در ایــن پژوهــش قصــد داریــم بــا روشــی علمــی،
ضمــن توضیــح نظریــۀ همســایگی ،مهمتریــن موانــع تحقــق سیاســت همســایگی بـرای ایـران
را تبییــن نماییــم.
برایناســاس ،ایــن ســؤال را مطــرح کردهایــم« :مهمتریــن چالشهــای تحقــق سیاســت
همســایگی کدامانــد و چــه راهکارهایــی را میتــوان ب ـرای رفــع ایــن موانــع ترســیم نمــود؟».
فرضی ـهای کــه ســعی در بیناالذهانیکــردن آن داریــم عبــارت اســت از «چش ـمانداز دوگانــۀ
هژمونگرایی-الهامبخشــی در سیاســت خارجــی ایــران» در وهلــۀ نخســت و «دوگانــۀ
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اعتمادسازی-توازنســازی» در وهلــۀ دوم کــه مهمتریــن موانــع تحقــق سیاســت همســایگی
را تشــکیل میدهنــد .حلوفصــل دوگانــۀ اولــی و مدیریــت دوگانــۀ دومــی ،مهمتریــن
مســئلۀ سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی را ب ـرای تحقــق سیاســت همســایگی تشــکیل
میدهــد .روش تأییــد فرضیــه در ایــن مقالــه توضیحیتبیینــی اســت.
مقدمه

ارتبــاط بــا همســایگان نقطــۀ آغــاز سیاســت خارجــی کشورهاســت .کیفیــت رابطــه بــا
همســایگان ،چینــش یــا ســاختار تعاملی/تقابلــی در منطقــه را نیــز مشــخص میکنــد .مناطــق
پرتنــش و بیثبــات یــا محصــول روابــط تنشآمیــز همســایگان اســت یــا نتیجــۀ روابــط
همســایگی معیــوب .در نقطــۀ مقابــل ،مناطــق آرام و باثبــات ،محصــول رژیمهــا و قواعــد
2
مســتظهر بــه روابــط همســایگی اســت .روابــط همســایگی 1و نــه لزومــأ روابــط همســایهها
در یــک ســیر طبیعــی بــه منطقهگرایــی درونزا منجــر میشــود .صلــح و ثبــات نســبی،
همزیســتی متقابــل ،تفاهــم حداقلــی پیرامــون مســائل اصلــی و وابســتگی متقابــل سیاســی
و امنیتــی ،حتــی بهشــکلی نامتقــارن ،از مهمتریــن شــاخصههای منطقهگرایــی درو نزا
محســوب میشــود .در ایــن نــوع از منطقهگرایــی ،مداخــات قدرتهــای برونمنطقــهای
نیــز متعــادل میشــود؛ مداخــات منفــی قدرتهــای برونمنطقــهای کاهــش و مداخــات
مثبــت آنهــا افزایــش مییابــد .اتحادیــۀ اروپــا و آمریــکای شــمالی و آســیای شــرقی ،ســه
الگــوی منطقهگرایــی هســتند کــه نقطــۀ شــروع فراینــد منطقهگرایــی در آنهــا روابــط
همســایگی بــوده اســت.
برای جمهوری اسالمی ایران روابط و سیاست همسایگی اهمیتی مضاعف دارد.
ً
اوال ،ژئوپلیتیــک ایــران فــارغ از نــوع حکومتــی کــه بــر آن حاکــم اســت ،روابــط
همســایگی را مســئلۀ اول سیاســت خارجــی ق ـرار میدهــد .تجربــۀ تاریخــی دو قــرن اخیــر
نشــان میدهــد کــه آزادشــدن قــدرت ایــران در منطقــه ،همــواره در گــرو ایجــاد منطقــهای
باثبــات و آرام ،کاهــش مداخــات خارجــی و گســترش روابــط همســایگی بهمنظــور تحقــق
منطقهگرایــی درونزا بــوده اســت .اعــان بیطرفــی ایــران در دو جنــگ جهانــی ،سیاســت
ـت دو ابــر
موازنــۀ منفــی مصــدق ،اتخــاذ سیاســت مســتقل ملــی توســط پهلــوی پــس از دتانـ ِ
قــدرت در دهــۀ  ،70اســتقبال شــاه ایــران از خــروج انگلیــس از منطقــه در ســال  1969و
1. Neighboring.
2. Neighborhood.
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مخالفــت شــاه بــا جایگزینشــدن یــک قــدرت خارجــی در خلیجفــارس بهجــای انگلیــس،
ازجملــه رویدادهایــی اســت کــه نشــان میدهــد حکومــت قاجــار و پهلــوی نیــز افزایــش
قــدرت خــود را در گــرو کاهــش مداخــات قدرتهــای بــزرگ در منطقــه میدانســتند.
ً
ثانیــا ،منازعــات ســاختاری در خاورمیانــه ملفــوف بــه تقابلهــا و تعارضــات ایدئولوژیــک،
ـی نیازمنــد روابــط همســایگی اســت .بــا گســترش
قومــی ،ژئوپلیتیــک قــدرت ،مــرزی و سیاسـ ِ
روابــط همســایگی بســیاری از تعارضــات ســاختاری در خلیجفــارس و خاورمیانــه قابــل
مدیریتانــد.
ً
ثالثــا ،مداخــات منفــی بازیگــران برونمنطقــهای و قدرتهــای مداخلهگــر ،بهعنــوان
مهمتریــن عامــل بیثباتــی طــی دو قــرن اخیــر ،در گــرو برســاختن منطق ـهای مســتظهر بــه
ِ
روابــط همســایگی اســت.
ً
رابعــا ،رویکــرد انقــاب اســامی بــه منطقــه و یکــی از راهبردهــای اصلــی جمهــوری
اســامی در سیاســت خارجــی ،تقویــت روابــط همســایگی بهمنظــور تحقــق منطقــهای
باثبــات و اخــراج قدرتهــای مداخلهگــر در خاورمیانــه و خلیجفــارس اســت .بنابرایــن،
همســایگی بـرای جمهــوری اســامی ایـران یــک سیاســت راهبــردی محســوب میشــود ،امــا
بــا وجــود سیاسـتهای رســمی اعالنــی جمهــوری اســامی ،تحقــق همســایگی در سیاســت
خارجــی ایـران همــواره بــا موانعــی جــدی روبـهرو بــوده اســت .در ایــن پژوهــش قصــد داریــم
بــا روشــی علمــی ،ضمــن توضیــح نظریــۀ همســایگی ،مهمتریــن موانــع تحقــق سیاســت
همســایگی ب ـرای ای ـران را تبییــن نماییــم.
برایناســاس ،ایــن ســؤال را مطــرح کردهایــم« :مهمتریــن چالشهــای تحقــق سیاســت
همســایگی کدامانــد و چــه راهکارهایــی را میتــوان ب ـرای رفــع ایــن موانــع ترســیم نمــود؟».
فرضی ـهای کــه ســعی در بیناالذهانیکــردن آن داریــم عبــارت اســت از «چش ـمانداز دوگانــۀ
هژمونگرایی-الهامبخشــی در سیاســت خارجــی ایــران» ،در وهلــۀ نخســت و «دوگانــۀ
اعتمادسازی-توازنســازی» در وهلــۀ دوم» کــه مهمتریــن موانــع تحقــق سیاســت همســایگی
را تشــکیل میدهــد .حلوفصــل دوگانــۀ اولــی و مدیریــت دوگانــۀ دومــی مهمتریــن مســئلۀ
سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی را بـرای تحقــق سیاســت همســایگی تشــکیل میدهــد.
در قســمت نخســت مقالــه ،نظریــۀ همســایگی را توضیــح میدهیــم .در قســمت دوم بــه
دوگانــۀ هژمونگرایی-الهامبخشــی میپردازیــم کــه هــم در اســناد باالدســتی و هــم در رفتــار
سیاســت خارجــی ای ـران مشــهود اســت .در قســمت ســوم مقالــه بــه دوگانــۀ اعتمادســازی-
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توازنســازی در روزمــرۀ سیاســت خارجــی ایــران میپردازیــم کــه بهاعتقــاد نویســنده،
مهمتریــن مســئلۀ سیاســت خارجــی ایــران را تشــکیل میدهــد.
نظریۀ همسایگی؛ الزامات و راهبردها

نظریــۀ همســایگی مبتنــی بــر رویکــردی هنجــاری بــه روابــط خارجــی اســت .ایــن نظریــه
میگویــد کشــوری کــه مبتکــر سیاســت همســایگی یــا آغازکننــدۀ ایــن سیاســت اســت ،بــر
ـای عقالنیــت ارتباطــی هزینــه میکنــد تــا در آینــده ســود مــادی همســایگی را برداشــت
مبنـ ِ
نمایــد .پیشنیــاز اصلــی سیاســت همســایگی ،ظرفیــت فرهنگــی و تمدنــی بــاال ،تاریــخ ممتــد
تأثیرگــذاری بــر جوامــع پیرامونــی و جذابیتهــای فرهنگــی و تمدنــی اســت (Barry, 2005:
 .)54برایناســاس ،میتــوان 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 نظامیگــری را تجربــه کردهانــد ،بهصــورت
بنیــادی نمیتواننــد آغازگــر سیاســت همســایگی در منطقــۀ خــود باشــند .همســایگی درســت
برخــاف راهبــرد هژمونــی کــه ابتــدا بــر مؤلفههــای مــادی (نظامــی و سیاســی و اقتصــادی)
اســتوار اســت و ســپس بــا تأکیــد بــر ایدئولــوژی فراگیــر بــه ابعــاد فرهنگــی میرســد؛ از
مؤلفههــای فرهنگــی و انســانی آغــاز میشــود و محصولــی مــادی و عینــی مییابــد.
سیاســت همســایگی بهگون ـهای جاریشــدن ناگزیـ ِـر قــدرت نــرم از ســوی کشــوری اســت
کــه بیشــترین منفعــت را از روابــط همســایگی در بلندمــدت میبــرد .هــر کشــوری کــه در اتخــاذ
ایــن رهیافــت هوشــیاری و تأثیرگــذاری و ابتــکار بیشــتری بهخــرج دهــد ،بــه همــان انــدازه بیشــتر
مالــک آینــده (آینــدۀ حیــات منطقــهای) میشــود ( .)Jakson: 2006سیاســت همســایگی
آغــازی یکجانبــه از ســوی دولتــی اســت کــه حــس عظمــت فرهنگــی و تمدنــی در آن قویتــر
اســت و حــس اعتمادبهنفــس نخبــگان سیاســی آن کشــور بـرای حقانیــت خــود در ایفــای نقــش
مرجعیــت منطق ـهای بســیار باالســت .ایــن کشــور بــا نادیدهگرفتــن الزامــات ناشــی از ســاختار
آنارشــیک در نظــام بینالملــل ،خــود را یــک دولتملــت نمیدانــد ،بلکــه بــا اتــکا بــه ســابقۀ
تمدنــی و ظرفیتهــای فرهنگــی ،خــود را یــک کشــورتمدن تأثیرگــذار میپنــدارد.
شــرط اصلــی قدمبرداشــتن در مســیر همســایگی ،عــدم اتخــاذ سیاسـتهای قدرتطلبانــه
از ســوی دولــت مبتکــر اســت .سیاســت قــدرت اصلیتریــن سیاســت هژمونــی اســت کــه
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ب ـرای تحقــق هژمونــی بــا اســتفاده از ابزارهــای نظامــی ،اقتصــادی ،سیاســی و ایدوئولوژیــک
دنبــال میشــود .دولتهــای ضعیــف منطقــه در برابــر سیاســت هژمونــی بــه روابــط پنهــان و
آشــکار بــا قدرتهــای خــارج از منطقــه اقــدام میکننــد تــا در برابــر هژمونگرایــی قــدرت
منطقـهای ،ضریــب امنیــت باالتــری پیــدا کننــد و قــدرت کشــور هژمونگـرا را متــوازن کننــد.
ً
ـور بهدنبــال سیاســت همســایگی ،نبایــد سیاســت
ایــن دقیقــا همــان دلیلــی اســت کــه کشـ ِ
قــدرت و هژمونگرایــی را دنبــال کنــد (.)Dalton, 2010
سیاســت همســایگی ب ـرای کشــوری کــه دارای قــدرت فرهنگــی و تمدنــی اســت ،زمانــی
محقــق میشــود کــه کشــورهای منطقــهای غیرمســتقیم و بهگونههایــی بــه او اعتمــاد
بورزنــد و جایــگاه آن کشــور را بهمثابــۀ یــک تهدیــد نپندارنــد و حتــی مشــروعیت مداخلــۀ
مثبــت بــه کشــور مرجــع را در اختالفــات منطق ـهای و حتــی امــور داخلــی خــود بدهنــد .بــه
کالمــی دیگــر ،مبتکــر همســایگی هــم بــر کشــورهای پیرامونــی اثرگــذار اســت و هــم بــا
سیاســتهایش مانــع از واکنــش خارجــی بــه اثرگــذاریاش در ســطح منطقــهای میشــود.
حفــظ ایــن تــوازن ســختترین چالــش بــرای کشــوری اســت کــه میخواهــد سیاســت
همســایگی را پیــش ببــرد .بهمنظــور درک بهتــر سیاســت همســایگی پنــج پیشنیــاز و پنــج
سیاســت راهبــردی را بــرای مبتکــر سیاســت همســایگی ارائــه میکنیــم.
پیشنیاز سیاست همسایگی عبارت است از:
 فرهنگ اعطاگر ،تمدن کهن و جاذب؛ تلقــی کشــور مرجــع از خــود ،نــه بهعنــوان یــک دولتملــت ،بلکــه بهعنــوان یــککشــورتمدن الهامبخــش؛
اعتمادبهنفسواجماعنظر میاننخبگانسیاسی کشوربرایآغازسیاست همسایگی؛ فقدان سابقۀ تجاوزگری به کشورهای پیرامونی؛ محیط منطقهای آرام و کمتنش.سیاستهای الزم برای پیشبرد سیاست همسایگی:
 عملنکــردن ماننــد یــک قــدرت منطق ـهای ب ـرای تبدیلشــدن بــه یــک قــدرت مقتــدرمنطق ـهای در آینــده؛
 زایلکردن احساس تهدید کشورهای پیرامونی از خود؛ اعتماد ورزیدن به کشورهای پیرامونی بهمنظور جلب اعتماد آنها؛ -مشارکتطلبی ،نه بهعنوان یک ابزار ،بلکه بهعنوان یک هدف؛
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 ظرفیت مادی الزم برای واگذاری نقشهای منطقهای به کشورهای پیرامونی.ً
همــان گونــه کــه مالحظــه میشــود ،برخــاف سیاســت هژمونــی کــه عمدتــا بــر
ً
مؤلفههــای مــادی ابتنــا یافتــه اســت ،سیاســت همســایگی عمدتــا بــر مؤلفههــای ذهنــی و
فرهنگــی متمرکــز اســت .بدیهــی اســت کــه مؤلفههــای مــادی نیــز نقــش مهمــی در پیشــبرد
سیاســت همســایگی دارنــد .آغازکننــدۀ سیاســت همســایگی بایــد دارای ظرفیتهــای اقتصادی
و نظامــی الزم باشــد تــا نقشهــای منطق ـهای خــود را بــه کشــورهای پیرامونــی واگــذار کنــد
و بــدون ه ـراس امنیتــی ،بــه آنهــا اعتمــاد ورزد تــا در بلندمــدت اعتمــاد آنهــا را بــه خــود
جلــب کنــد .همچنیــن پیشــبرد سیاســت همســایگی نیازمنــد محیــط منطقـهای آرامــی اســت
کــه دارای آســتانۀ بــاالی همــکاری و تنشهــای حداقلــی باشــد.
چشمانداز دوگانۀ هژمونگرایی-الهامبخشی

چش ـمانداز ،تصویــر ذهنــی مثبــت و آرمانــی اســت کــه بــا قــدرت تخیــل و تصــور توســط
نخبــگان یــک ســازمان یــا یــک کشــور ترســیم میشــود و کلیــۀ شــیوهها ،سیاســتها،
راهبردهــا و اهــداف ســازمان یــا کشــور را بهصــورت ســیتماتیک نظــم و جهــت میدهــد.
ایــن چشــمانداز در وهلــۀ نخســت بایــد در میــان نخبــگان فکــری و اجرایــی ســازمان یــا
یــک کشــور بــه اجمــاع برســد و در وهلــۀ دوم بــه جامعــه سـرایت کنــد تــا کلیــۀ سیاسـتها،
راهبردهــا و اهــداف مســتظهر بــه حمایــت جامعــه و نخبــگان ،معطــوف بــه تحقــق چشـمانداز
پیشــبرده شــوند .چش ـمانداز روشــن در سیاســت خارجــی ماننــد چ ـراغ راهنمــای رانندگــی
عمــل میکنــد؛ اهــداف ملــی را ترســیم میکنــد و ایجادکننــدۀ وحــدت در کثــرت اســت .در
ً
آیندهپژوهــی اساســا ســاخت آینــده وابســته بــه وجــود چش ـمانداز اســت و اگــر چش ـمانداز
تعریفشــده نباشــد یــا گنــگ یــا قرائتــی دوگانــه از آن وجــود داشــته باشــد ،ســناریوهای
ترسیمشــده در مرحلــۀ اقــدام دچــار تشــتت نظــری و عملــی میشــود.
اولیــن مانــع در تحقــق سیاســت همســایگی ایـران ،چشـمانداز مبهــم یــا دوگانــه در سیاســت
خارجــی ایـران اســت کــه هــم در اســناد باالدســتی و هــم در رفتــار کارگـزاران سیاســت خارجــی
مشــهود اســت .بهطــور مشــخص ،دوگانــۀ هژمونگرایی-الهامبخشــی ،دو چشــمانداز
متفــاوت اســت .ایــن دو چش ـمانداز غیرقابلجمــع و دفعکننــد؛ یکدیگــر هســتند .بــه دالیلــی
کــه توضیــح خواهیــم داد ،نمیتــوان سیاســت هژمونــی را دنبــال کــرد یــا در ذهــن بــه آن اعتقــاد
داشــت و همزمــان امالقــرای جهــان اســام و الهامبخــش ملتهــا هــم بــود.
ِ
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مــروری بــر اســناد باالدســتی ایــران در حــوزۀ سیاســت خارجــی نشــان میدهــد کــه
چشــمانداز سیاســت خارجــی در آنهــا شــفاف نیســت و دوگانههایــی در بطــن خــود دارد
کــه در خوشبینانهتریــن تحلیــل ،بــا یکدیگــر هماف ـزا نیســتند ،بلکــه در مــواردی نیــز دافــع
یکدیگرنــد« .دفــاع از حقــوق همــۀ مســلمانان و روابــط صلحآمیــز متقابــل بــا دولتهــای
غیرمحــارب» در اصــل  152قانــون اساســی ،اولیــن دوگانــۀ ســؤالبرانگیز در چشــمانداز
سیاســت خارجــی اســت .ایــن دو اصــل در سیاســت عملــی در مــوارد زیــادی یکدیگــر را دفــع
میکننــد و حداقــل تقویتکننــدۀ یکدیگــر نیســتند.
اصــل  154قانــون اساســی نیــز همیــن ویژگــی را نســبت بــه اصــل  152دارد« :جمهــوری
اســامی ایــران در عیــن خــودداری کامــل از هرگونــه دخالــت در امــور داخلــی ملتهــای
دیگــر ،از مبــارزۀ حقطلبانــۀ مســتضعفین در برابــر مســتکبرین در هــر نقطــه از جهــان
حمایــت میکنــد» .تحقــق عملــی ایــن اصــل نیــز در سیاســت عملــی بــا تناقضــات جــدی
مواجــه اســت؛ چراکــه هرگونــه حمایــت از جنبشهــای حقطلبانــه در زمانــی کــه دولتــی
مســتقر در آن کشــور حاکمیــت دارد ،در حقــوق بینالملــل و عــرف بینالمللــی بهمعنــای
مداخلــه در امــور داخلــی تلقــی میگــردد.
در ســند چشــمانداز بیستســالۀ جمهــوری اســامی ایــران ،مصــوب  ،1384نیــز
دوگانگــی در ترســیم چشــمانداز سیاســت خارجــی مشــهود اســت .در ایــن ســند آمــده
اســت« :ایـران در ســال  1404کشــوری اســت توســعهیافته بــا جایــگاه اول اقتصــادی ،علمــی،
فنــاوری در ســطح منطقــه بــا هویــت اســامی و انقالبــی» .در اینجــا ایــن ســؤال مطــرح
ً
میشــود کــه اوال وقتــی در ســند میگوییــم مــا جایــگاه اول را خواهیــم داشــت ،حــاوی ایــن
پیــام اســت کــه دیگ ـران ب ـرای مقــام دومــی بجنگنــد و ایــن پیــام بــا قاعــدۀ تعاملگرایــی در
همکاریهــای 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
بالفاصلــه بــه «هویــت انقالبــی» اشــاره میشــود .هویــت انقالبــی نــزد کشــورهای منطقــه
مدلولهــای برهمزننــدۀ نظــم دارد .اینهــا منجــر بــه ارائــۀ ســیگنالهای دوگانــه بــه ســایر
کشــورها میشــود.
در جــای دیگــر ســند نیــز آمــده اســت« :ایـران در ســال  1404کشــوری اســت الهامبخــش
در جهــان اســام و تعامــل ســازنده و مؤثــر در روابــط بینالملــل براســاس اصــول عــزت،
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طریــق گســترش همــکاری دوجانبــه ،منطقــهای و بینالمللــی؛
حکمــت و مصلحــت از
ِ
ادامــۀ پرهیــز از تنــش در روابــط بــا کشــورها؛ بهرهگیــری از روابــط بـرای افزایــش تــوان ملــی؛
تقویــت روابــط ســازنده بــا کشــورهای متخاصــم؛ حمایــت از مســلمانان و ملتهــای مظلــوم
و مســتضعفین ،بهویــژه ملــت فلســطین؛ تــاش بــرای همگرایــی بیشــتر میــان کشــورهای
اســامی؛ مقابلــه بــا تکقطبیشــدن جهــان؛ مقابلــه بــا افزونخواهــی و اقــدام متجاوزانــه در
روابــط خارجــی» .میتــوان تحلیــل کــرد کــه در ایــن قســمت از ســند نیــز دوگانههــای زیــادی
وجــود دارد کــه قابلجمــع بــا هــم نیســتند و در مــواردی دافــع یکدیگــر عمــل میکننــد.
همچنیــن در مــادۀ  30برنامــۀ ششــم توســعه آمــده اســت« :در راســتای اجــرای مفــاد
مصــرح در قانــون اساســی و افزایــش قــدرت مقاومــت و کاهــش آســیبپذیری اقتصــاد کشــور
و بهمنظــور مدیریــت منســجم ،هماهنــگ و مؤثــر در روابــط خارجــی جمهــوری اســامی
ای ـران بــر مبنــای اصــل عــزت ،حکمــت و مصلحــت و ب ـرای تحقــق اهــداف برنامــۀ ششــم
توســعه ،دســتگاههای اجرایــی و نیروهــای مســلح مکلفانــد تمامــی اقدامــات خــود در
زمینــۀ روابــط خارجــی را بــا هماهنگــی وزارت امــور خارجــه انجــام دهنــد» .در ایــن مــاده
البتــه دوگانـهای وجــود نــدارد ،امــا در عمــل بــه مــادۀ  30برنامــۀ ششــم توســعه ،دوگانههــای
رفتــاری زیــادی در سیاســت خارجــی ای ـران دیــده میشــود؛ ازجملــه دعــوت از بشــار اســد
بـرای دیــدار بــا مقــام معظــم رهبــری توســط ســپاه قــدس در ســال  1397کــه بــه دلخــوری و
ـت دکتــر ظریــف ،وزیــر امــور خارجــه ،منجــر شــد.
اســتعفای موقـ ِ
دوگانه رفتاری هژمونگرایی-الهامبخشی

سیاســت هژمونگرایــی تجدیدنظرطلبانــه اســت .کشــوری کــه میــل بــه هژمونگرایــی دارد،
خواهــان حفــظ موازنــۀ قــدرت نیســت ،بلکــه بــا اســتفاده از ظرفیتهــای مــادی و ایدئولوژیک
خــود تــاش میکنــد تــوازن قــدرت را بهطــور دائمــی بــر هــم بریــزد تــا بــه جایــگاه هژمــون
منطقـهای دســت یابــد .پــس از آنکــه یــک قــدرت منطقـهای یــا جهانــی بــه جایــگاه هژمونــی
دســت یافــت ،تــاش میکنــد بــرای حفــظ جایــگاه هژمونــی خــود بــا اســتفاده از برتــری
خــود در زمینههــای مختلــف نظامــی ،سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی ،مجموعـهای از قواعــد
و رژیمهــای قدرتمنــد را ایجــاد کنــد تــا ثبــات و نظــم منطق ـهای را حفــظ کنــد .ســؤال ایــن
اســت :ویژگیهــای قــدرت هژمــون چیســت و چــه چالشهایــی پیــش روی قــدرت هژمــون
اســت؟ رابــرت گلپیــن معتقــد اســت یــک قــدرت منطق ـهای ب ـرای تبدیلشــدن بــه قــدرت
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هژمونــی بایــد واجــد شـرایط چهارگانــه زیــر باشــد:
 قدرت نظامی بیرقیب در سطح منطقهای؛ توانایی در ایجاد سیستم سیاسی در منطقه (تشکیل اتحادها و ائتالفها و رهبری آنها)؛ مزیتهــای تجــاری و اقتصــادی؛ بهگونــهای کــه بتوانــد هزینههــای نظــم هژمونیــکدر منطقــه را پرداخــت کنــد و ســوارگان مجانــی را نیــز بــا قــدرت اقتصــادی خــود هضــم کنــد.
 قــدرت ایدئولوژیــک؛ بهگونــهای کــه ارزشهــای آن کشــور بــرای ســایر کشــورهایمنطق ـهای قابلقبــول باشــد و دربردارنــدۀ یــک ســبک زندگــی ب ـرای جوامــع پیرامونــی باشــد
(.)Salimi,2006:142-145
بســیاری از کشــورهای منطقــه رفتــار جمهــوری اســامی در خاورمیانــه را بــا الگــوی
هژمونــی منطبــق میداننــد .آنهــا هژمونگرایــی جمهــوری اســامی را بــا مفهــوم
«صفویهگرایــی» نیــز توضیــح میدهنــد .بهاعتقــاد ایــن دســته از تحلیلگــران ،ایدئولــوژی
انقــاب اســامی پوششــی ب ـرای هژمونگرایــی در خاورمیانــه اســت و جمهــوری اســامی
نیــز همــان مســیر حکومــت پهلــوی را طــی میکنــد ،امــا بــا تاکتیــک و شــیوهای دیگــر.
بهاعتقــاد آنهــا ،تحقــق هژمونــی جمهــوری اســامی ایـران در منطقــه در گــرو رفتــار ســلبی و
برهمزننــدۀ نظــم موردنظــر آمریــکا و همپیمانــان بلــوک غــرب در خاورمیانــه اســت.
جمهــوری اســامی بــا اســتفاده از ابــزار نظامــی و سیاســی و نیــز تقابــل گفتمانــی بــا
ارزشهــای لیبــرال دموکراســی ،رفتــار ســلبی و آنتیهژمونــی آمریکایــی را در پیــش گرفتــه
تــا ش ـرایط هژمونــی خــود را در منطقــه فراهــم کنــد .از ایــن زاویــه ،انقــاب اســامی ای ـران
محصــور بــه مرزهــای ایــران نبــوده ،بلکــه انقالبــی فرارونــده و دارای ســرریز بینالمللــی
اســت .ایــن فراروندگــی ناشــی از گفتمــان انقــاب اســامی اســت کــه نظــم لیبرالدموکراســی
را در خاورمیانــه بــه تقابــل گفتمانــی کشــانده اســت .شــعاع گفتمانــی انقــاب اســامی بــه
ـی آن ق ـرار
وســعت ملتهــای جهــان تعریــف شــده و گفتمــان لیب ـرال رقیــب یــا دگرگفتمانـ ِ
گرفــت (.)Ehteshami, 2011: 2-3
ایــن تقابــل گفتمانــی در معــادالت امنیتــی منطقـهای بــروز و ظهــور یافتــه اســت؛ بنابرایــن،
ایــران بــا هرگونــه مهندســی قدرتهــای بــزرگ ،بهویــژه آمریــکا ،در منطقــه مخالفــت
میکنــد .مخالفــت ای ـران بــا پیمــان کمپدیویــد در ســال  1979نقطــۀ شــروع ایــن تعــارض
گفتمانــی بــود .حمایــت معنــوی و لجســتیکی ایــران از گروههــای جهــادی کــه در لبنــان و
فلســطین علیــه رژیــم اس ـرائیل میجنگنــد ،شــاخصۀ مهمــی از تعــارض گفتمانــی انقــاب
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اســامی بــا گفتمــان لیبـرال اســت .گفتمــان لیبـرال ایــن رفتــار ایـران را بــا عبــارت «مخالفــت
ایــران بــا فراینــد صلــح در خاورمیانــه» توضیــح میدهــد (.)Ansari, 2011: 34
جمهــوری اســامی ایــران در امتــداد ایــن تعــارض گفتمانــی ،بــا حملــۀ آمریــکا بــه
ع ـراق در ســال  1991مخالفــت کــرد و بااینکــه میتوانســت بــا ائتــاف نانوشــته بــا آمریــکا،
مهمتریــن دشــمن خــود ،یعنــی رژیــم صــدام را نابــود کنــد ،اعــان بیطرفــی کــرد .ایـران بــا
شــعار «نظــم نویــن جهانــی» و «طــرح بــزرگ خاورمیانــه» کــه توســط بــوش پــدر عنــوان شــده
بــود ،بــه مخالفــت نظــری و عملــی پرداخــت.
دولــت ای ـران در ســال  2001بــا حملــۀ آمریــکا بــه افغانســتان مخالفــت رســمی کــرد؛
اگرچــه در عمــل ،سیاســت بیطرفــی مثبــت را در قبــال ایــن حملــه اتخــاذ نمــود .ایــن
مخالفــت رســمی در قبــال تهاجــم آمریــکا بــه عـراق در ســال  2003نیــز صــورت گرفــت ،بــا
ایــن تفــاوت کــه بیطرفــی ای ـران در قبــال حملــۀ آمریــکا بــه ع ـراق ،بیطرفــی منفــی بــود.
دولــت آمریــکا تــاش داشــت تــا دولتــی ســکوالر و وابســته بــه غــرب در عــراق بهوجــود
آورد ،امــا برگـزاری اولیــن انتخابــات در عـراق ثابــت کــرد کــه کانــون قــدرت در عـراق میــان
گروههــای شــیعی متمرکــز اســت و ایــن نشــاندهندۀ نفــوذ معنــوی فــراوان ایــران میــان
شــیعیان عــراق اســت (.)Kazemi, 2005: 12
بــا حــذف صــدام ،ایـران و عـراق همپیمانــان طبیعــی یکدیگــر شــدند و ایـران بــه حمایــت
از دولــت منتخــب مردمــی در عـراق پرداخــت و بــا تجزیــۀ عـراق و تضعیــف دولــت مرکــزی
مخالفــت کــرد .شــاخصترین رفتــار هژمونگرایانــۀ ای ـران کــه گفتمــان لیبرالدموکراســی آن
را در قالــب رفتــار ســلبی و مخالفــت بــا «فراینــد صلــح در خاورمیانــه» تبییــن کــرد ،حمایــت
ای ـران از حزباللــه لبنــان در جنــگ  33روزه و حمــاس در جنــگ  22روزه بــود .دو جنگــی
کــه منجــر بــه اولیــن شکســت تاریخــی اسـرائیل در برابــر اعـراب شــد (.)Adebahr, 2015
حمایــت ایـران از بشــار اســد ،جنــش انصاراللــه در یمــن و احـزاب شــیعی مخالــف حکومــت
در بحریــن نیــز در همیــن چهارچــوب تبییــن و تحلیــل میگــردد.
رفتارهــای امنیتــی ای ـران در مــواردی کــه شــمرده شــد ،بــر مبنــای مخالفــت بــا مداخلــۀ
آمریــکا در منطقــه و مقابلــه بــا نظمــی اســت کــه توســط آمریــکا بــرای منطقــه طراحــی
میشــود .آمریــکا و همپیمانــان منطقــهای و اروپایــیاش ،رفتارهــای امنیتــی ایــران در
خاورمیانــه را ســلبی و «اخاللکننــدۀ نظــم منطقــهای» معرفــی میکننــد کــه بهمنظــور
تحقــق هژمونــی ایــران در منطقــه صــورت میگیــرد.
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دوگانۀ توازنسازی-اعتمادسازی

دومیــن مانــع بــزرگ در تحقــق سیاســت همســایگی ،دوگانگــی توازنســازی در سیاســت
خارجــی و اعتمادســازی در سیاســت همســایگی اســت .ایــن تناقــض اجتنابناپذیــر ،امــا
قابلمدیریــت اســت .از دیــدگاه رئالیســتهای ســاختاری ،یکــی از نتایــج اجتنابناپذیــر
ســاختار آنارشــیک در نظــام بینالملــل ،اتخــاذ راهبــرد توازنســازی از ســوی بازیگــران
بینالمللــی در قبــال یکدیگــر اســت .توازنســازی ،راهبــردی بهمنظــور افزایــش آســتانۀ
اقتدارگریــز نظــام بینالملــل اســت کــه اولویــت نخســت
امنیــت کشــورها در ســاختار
ِ
کنشــگران بینالمللــی در فراینــد امنیتســازی را تشــکیل میدهــد.
توازنســازی ،بهینهتریــن و عقالییتریــن راهبــرد سیاســت خارجــی اســت کــه بــدون
واردشــدن در یــک منازعــۀ نظامــی میتوانــد تــوازن قــدرت منطق ـهای یــا بینالمللــی را بهســود
اتژی
برخــی از کشــورها و به ِ
زیــان برخــی دیگــر تغییــر دهــد .همزمــان ،توازنســازی ،اســتر ِ
غالبــی اســت کــه ســاختار اقتدارگریــز و آنارشــیک را بازتولیــد میکنــد (.)Little, 2004
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تحلیلــی مقایسـهای میــان سیاســت الهامبخشــی (کــه براســاس نظریــۀ همســایگی از مســیر
سیاســت همســایگی تحقــق مییابــد) و سیاســت هژمونــی نشــان میدهــد کــه نمیتــوان ایــن
دو را بــا هــم دنبــال کــرد .هژمونگرایــی آنگونــه کــه در تئــوری و عمــل ثابــت شــده اســت،
مســتلزم پیگیــری سیاســت قــدرت و توازنســازی دائمــی بــا رقیبــان و اســتفاده از فرصــت بـرای
تغییــر موازنــۀ قــدرت بهســود خــود اســت .ایــن سیاســت بــا ارکان سیاســت همســایگی ،بهویــژه
اعتمــادورزی ،عملنکــردن بهمثابــۀ یــک قــدرت منطقــهای ،مشــارکتطلبی بهعنــوان یــک
هــدف و نــه یــک وســیله و غیــره در تعــارض اســت .بنابرایــن ،جمهــوری اســامی ایـران بایــد در
چش ـمانداز خــود بهطــور شــفاف مشــخص کنــد کــه بهدنبــال هژمونــی اســت یــا الهامبخشــی
کــه از مســیر سیاســت همســایگی حاصــل میشــود.
آیــا ای ـران میتوانــد بــا توجــه بــه الزاماتــی کــه ب ـرای تبدیلشــدن یــک کشــور بــه قــدرت
هژمــون برشــمردیم ،بــه یــک قــدرت هژمونــی تبدیــل شــود؟ مقایســهای تحلیلــی میــان
الزامــات هژمونــی و الزامــات الهامبخشــی نشــان میدهــد کــه تبدیــل ای ـران بــه یــک قــدرت
هزمــون منطقــهای بــا پیشرانهــای کنونــی ،بســیار ســخت و شــاید ناممکــن باشــد؛ امــا
تبدیــل ایـران بــه یــک قــدرت مرجــع الهامبخــش بــا فوایــد مــادی و معنــوی ،هدفــی ایدئــال،
امــا قابلتحقــق اســت.
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سیســتم بینالمللــی میــل بــه تــوازن دارد و رفتارهــای مبتنــی بــر توازنســازی را هضــم کــرده،
امــا در مقابــل رفتارهــای انقالبــی مقاومــت میکنــد (.)Wohlforth, 1999: 11
تــوازن قــدرت بــه ترکیــب خاصــی از توزیــع قــدرت در نظــام بینالملــل اشــاره دارد کــه
در ســاختارهای چندقطبــی ،دوقطبــی ،تک-چندقطبــی بــروز و ظهــور عینــی داشــته اســت
( .)Griffiths,2009: 324ســاختار نظــام بینالملــل برحســب تــوازنقــدرت تکویــن یافتــه
و شــکل میگیــرد .تــوازن قــدرت از منظــر رئالیســتها وضعیتــی اســت کــه در ســاختار
آنارشــیک نظــام بینالملــل ،ثبــات سیاســی را بهطــور نســبی فراهــم میکنــد و مانــع از جنــگ
دائمــی در عرصــۀ بینالمللــی میشــود .تــوازن قــدرت وضعیتــی اســت کــه همــواره وجــود
دارد؛ امــا ممکــن اســت ایــن تــوازن بهســود ایــن بازیگــر و بهضــرر بازیگــر دیگــری تغییــر
کنــد (.)Wohlforth,1999:10
از دیــدگاه رئالیس ـتها ،هــدف همــۀ بازیگ ـران بینالمللــی تغییــر تــوازن قــدرت بهســود
خودشــان اســت .ایــن هــدف گاهــی بــا جنــگ و گاه بــا دیپلماســی ،بهمفهــوم عــام آن،
محقــق میشــود (شــامل دیپلماســی ســنتی ،عمومــی ،تجــاری ،اقتصــادی ،فرهنگــی و .)...
توازنســازی رفتــاری واکنشــی نیســت و بــه رویــهای پویــا بــرای اتحــاد و ائتالفســازی
امنیتــی اشــاره دارد .دولتهــای ایرانــی طــی پنــج قــرن اخیــر از راهبــرد توازنســازی
بهعنــوان یــک راهبــرد امنیتیابــی و مقابلــۀ مؤثــر بــا خصــم خارجــی اســتفاده میکردنــد.
ـب دشــمن مــن یــا دشــمن دشــمن
توازنســازی در ایــن معنــا ،یعنــی اتحــاد و ائتــاف بــا رقیـ ِ
ِ
ِ
ِ
مــن بهمنظــور مقابلــۀ مؤثرتــر و کمهزینهتــر بــا دشــمن یــا خصمــی کــه امنیــت دولــت ایرانــی
را تهدیــد میکنــد .راهبــرد توازنســازی اتحــاد یــا ائتــاف موقــت بــا یــک یــا چنــد کشــوری
اســت کــه دارای هــدف یــا اهــداف مشــترک بــا ای ـران بودهانــد.
تقســیمبندی توازنســازی بــه دو گونــۀ مثبــت و منفــی ،براســاس نتایــج امنیتــی ایــن
راهبــرد در طــول روابــط خارجــی ایـران طــی پنــج ســدۀ اخیــر صــورت گرفتــه اســت .راهبــرد
درونــی قــدرت مســتحکم و متعــادل بــوده اســت،
توازنســازی در مقاطعــی کــه ســاخت
ِ
مؤثــر و ســودمند میافتــاد و تهدیدهــای امنیتــی علیــه ایــران را بــا کمتریــن هزینــه کاهــش
م ـیداد .از ایــن مقاطــع بــا عنــوان «توازنســازی مثبــت» نــام میبریــم؛ امــا در اکثــر مقاطــع
تاریخــی ،راهبــرد توازنســازی در دولتهــای ایرانــی ،چــه اتخــاذ راهبــرد ائتــاف موقــت و
اتحــاد دائــم بــا یــک کشــور قدرتمنــد و چــه اســتفاده از نیــروی ســوم علیــه نیــروی اول و دوم،
بهدلیــل ســاخت متزلــزل و نامــوزون قــدرت در داخــل ،نهتنهــا باعــث کاهــش تهدیدهــای
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ـتقیم ســایر قدرتهــا را بــه ایـران
امنیتــی نمیشــد ،بلکــه زمینــۀ اســتعمار مســتقیم یــا غیرمسـ ِ
بــاز میکــرد .بــرای نمونــه ،اتحــاد ایــران بــا انگلســتان در جنگهــای ایــران و روس یــا در
ماج ـرای حملــۀ ای ـران بــه ه ـرات ،درنهایــت منجــر بــه ازدس ـتدادن بخشهــای وســیعی از
ســرزمینهای شــمالی و شــرقی ایـران در قــرن  19شــد .نمونــۀ دیگــر ،تجربــۀ روابــط خارجــی
ای ـران در پناهبــردن بــه نیــروی ســوم اســت .نیــروی ســوم در روابــط خارجــی ای ـران یــا مثــل
آلمــان باعــث میشــد تــا بهان ـهای ب ـرای اشــغال ای ـران در دو جنــگ جهانــی فراهــم شــود یــا
مثــل آمریــکا بــا بهحاشــیهبردن انگلیــس و روســیه ،خــود تبدیــل بــه قدرتــی ذینفــوذ در ایـران
میشــد .ایــن نــوع از توازنســازی را «توازنســازی منفــی» نامگــذاری میکنیــم.
ســاخت مســتحکم و متعــادل قــدرت در داخــل ،وابســته بــه توانمندیهــا و ظرفیتهــای
بــاالی نظامــی ،اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی اســت .از جملــۀ ایــن ظرفیتهــا،
مقبولیــت و مشــروعیت دولــت اســت کــه یکــی از اساســیترین مؤلفههــای قــدرت
حکومتهــا را تشــکیل میدهــد .حکومتــی کــه دارای پایــگاه اجتماعــی باشــد و مســتظهر
بــه حمایــت نســبی تودههــای مــردم باشــد ،حتــی اگــر در بســیاری از عناصــر مــادی
قــدرت دچــار ضعــف باشــد ،قــدرت چانهزنــی باالیــی در مواجهــه بــا ســایر کشــورها
ً
دارد؛ برایناســاس ،توازنســازی ایــن حکومــت در سیاســت خارجــی عمدتــا مفیــد و در
کوتاهمــدت ،توازنســازی مثبــت خواهــد بــود (.)Hall, 1989: 34
بســیاری از تحلیلگــران بینالمللــی رفتــار جمهــوری اســامی در ســطح منطقــهای و
بینالمللــی را براســاس مفهــوم توازنســازی مثبــت تحلیــل میکننــد .بهاعتقــاد آنهــا،
منفــی حکومــت
جمهــوری اســامی بــا اتــکا بــه تجــارب منفــی و مخــرب توازنســازی
ِ
پهلــوی و قاجــار طــی قــرن  19و  20کــه منجــر بــه ناامنــی و ازدســترفتن ســرزمینهای
بســیاری از ایــران شــد ،تــاش میکنــد بــا اتــکا بــه قــدرت درونزا ،راهبــرد توازنســازی
مثبــت را در ســطح منطقــهای و بینالمللــی اتخــاذ کنــد و بــا ائتالفهــا و اتحادهــای
بینالمللــی ،تهدیدهــای منطق ـهای و بینالمللــی را کاهــش دهــد و تــوازن قــدرت منطق ـهای
را بهســود خــود و علیــه رقبــای منطق ـهای ،بهخصــوص اس ـرائیل ،عربســتان و ترکیــه ،بــر هــم
زنــد .از ایــن منظــر ،جمهــوری اســامی از تقابلهــای آمریــکا و شــوروی در طــول جنــگ
ایــران و عــراق بــا تاکتیکهــای توازنســازی ،بهــرۀ امنیتــی بــرد.
تنشزدایــی ایــران بــا همســایگان عربــی ،پــس از فروپاشــی شــوروی و پــس از حملــۀ
آمریــکا بــه ع ـراق در ســال  ،1991بــا هــدف تغییــر تــوازن قــدرت در منطقــه بهســود ای ـران
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و علیــه رژیــم صــدام صــورت گرفــت .گفتوگوهــای انتقــادی و ســازندۀ ای ـران بــا اتحادیــۀ
اروپــا در دهــۀ  1990نیــز بــا هــدف متوازنکــردن آمریــکا و کاهــش تهدیدهــای امنیتــی
آمریــکا علیــه ایــران صــورت گرفــت .در ایــن رونــد ،سیاســت مماشــاتگرایانۀ ایــران بــا
روســیه و چیــن طــی منازعــۀ هســتهای ایـران بــا  1+5نیــز در چهارچــوب راهبــرد توازنســازی
مثبــت تحلیــل میشــود.
بــا شــروع بهــار عربــی در ســال  ،2011تــوازن قــدرت در ســطح منطقــهای بــر هــم
ریخــت و قدرتهــای منطقــهای ،شــامل ترکیــه ،ایــران ،اســرائیل و عربســتان ،ظرفیتهــای
اســتراتژیک و دیپلماتیــک خــود را بــهکار گرفتنــد تــا تــوازن قــدرت در منطقــه را بهســود
خــود و علیــه رقبــا تغییــر دهنــد .تقابــل ای ـران و عربســتان و ترکیــه در ســوریه ،تنازعــی ب ـرای
تقســیم قــدرت بــا حاصلجمــع جبــری صفــر اســت .آنچنانکــه تنــازع ای ـران و عربســتان
در بحرانهــای داخلــی لبنــان ،ع ـراق ،بحریــن و یمــن در همیــن راســتا تحلیــل میشــود .از
دیــدگاه ســاختارمحور ،رفتارهــای ایــران نشــاندهندۀ اتخــاذ راهبــرد توازنســازی مثبــت از
ســوی ای ـران بــا هــدف تغییــر تــوازن قــدرت بهســود خــود و علیــه رقیــب منطق ـهای اســت.
در ایــن دیــدگاه ،ایـران ،ترکیــه ،اسـرائیل و عربســتان در وهلــۀ نخســت خواهــان حفــظ تــوازن
قــدرت منطق ـهای هســتند و بهمحــض آنکــه خــأ قدرتــی در منطقــه حاصــل شــود ،تنــازع
ب ـرای ایجــاد تــوازن قــدرت جدیــد بهســود خــود و بهزیــان رقیــب منطق ـهای آغــاز میشــود.
چنانچــه مالحظــه میکنیــم ،روزمــره سیاســت خارجــی ایــران در ســطح منطقــهای
توازنســازی دائمــی جریــان قــدرت در منطقــه اســت .ایــن رویــه بــا فراینــد اعتمادســازی
در سیاســت همســایگی در تناقــض اســت .در نظریــۀ همســایگی گفتیــم کــه پیشنیــاز
اعتمادســازی ،اعتمــادورزی اســت .اعتمــادورزی نیازمنــد ظرفیتهــای بــاالی فکــری و مــادی
اســت .ایــن فراینــد نیازمنــد واگــذاری نقشهــا و ســهمهای خــودی بــه دیگــری بهمنظــور
جلــب اطمینــان دیگ ـران اســت .در مــوارد زیــادی اعتمــادورزی بــا توازنســازی قــدرت در
منطقــه در تناقــض قــرار میگیــرد .کشــوری کــه مبتکــر سیاســت همســایگی ،بهویــژه در
خاورمیانــه اســت ،نــه میتوانــد توازنســازی قــدرت را در سیاســت خارجــی کنــار نهــد و نــه
میتوانــد فراینــد اعتمادســازی را بــه تعویــق انــدازد .ایــن دو نیازمنــد مدیریــت زمــان و مــکان
اســت .هنــر دســتگاه دیپلماســی همیــن اســت کــه بتوانــد تعادلــی در توازنســازی جریــان
قــدرت و فراینــد اعتمــادورزی و اعتمادســازی برق ـرار کنــد.
بهعقیــدۀ نویســنده ،مهمتریــن مســئلۀ سیاســت خارجــی ای ـران برقرارکــردن ایــن تعــادل
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نتیجهگیری

نیازمنــد اجمــاع
سیاســت همســایگی فراینــدی اســت نظاممنــد ،تدریجــی و ظریــف کــه
ِ
نخبگــی ،اعتمادبهنفــس نخبــگان سیاســی ،اعتمــادورزی ،اعتمادســازی و مشــارکتطلبی
کــه توســط مبتکــر سیاســت همســایگی در منطقـهای بــا ثبــات نســبی و بــا حداقــل مداخــات
قدرتهــای خارجــی دنبــال میشــود .سیاســت همســایگی بهتدریــج منطقــهای بــا قواعــد
و رژیمهــای درونــی را نیــز ایجــاد میکنــد و صلــح و ثبــات و کاهــش مداخــات منفــی
قدرتهــای خارجــی را در بــر خواهــد داشــت .تحقــق ایــن سیاســت در ایــران بــا موانــع
ســاختاری و کارگ ـزاری مواجــه اســت .چش ـمانداز دوگانــه در تئــوری و عمــل مانــع نخســت
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ظریــف اســت .توازنســازی قــدرت در منطقــه اگرچــه اجتنابناپذیــر اســت ،درنهایــت نظــم
دیــدگاه رئالیســتهای تهاجمــی،
کهــن بینالمللــی را بازتولیــد میکنــد .بــا بهرهمنــدی از
ِ
رمــز بازتولیــد هژمونــی ،عــدم ظهــور هژمونهــای منطق ـهای اســت کــه ایــن مهــم از دیــدگاه
مرشــایمر از طریــق جریــان توازنســازی قــدرت در مناطــق حاصــل میشــود .پــس
توازنســازی قــدرت اگرچــه اجتنابناپذیــر اســت ،بــازی در زمیــن قــدرت هژمــون هــم
اســت و موجــب بازتولیــد نظــم هژمونــی او میشــود .توازنســازی قــدرت ،تــداوم حضــور
قدرتهــای مداخلهگــر و شــکنندگی صلــح و ثبــات منطقـهای را نیــز در پــی دارد کــه از موانــع
جــدی نظریــۀ همســایگی اســت .هرچــه منطقــه بیثباتتــر و مداخــات خارجــی هــم
بیشــتر ،تحقــق سیاســت همســایگی دیرتــر .بنابرایــن ،جمهــوری اســامی بایــد میــان دو امـ ِـر
توازنســازی قــدرت و اعتمادورزیاعتمادســازی مدیریــت نمایــد.
از یکســو جریــان قــدرت در منطقــه ایجــاب میکنــد کــه ای ـران وارد فراینــد توازنســازی
ً
قــدرت بــا رقبــا شــود ،امــا ایــن فراینــد اوال بازتولیدکننــدۀ نظــم کهــن هژمونــی ناعادالنــه اســت
کــه جمهــوری اســامی داعیــۀ مقابلــه بــا آن را دارد و از ســوی دیگــر ،جریــان توازنســازی
در خاورمیانــه بیثباتــی ادواری و ادامــۀ مداخــات قدرتهــای بــزرگ را در پــی دارد؛ چراکــه
کشــورهایی نظیــر عربســتان و اســرائیل ،جریــان توازنســازی را بــا راهبــرد بیثباتســازی
و مدخلــهدادن آمریــکا در معــادالت منطقــهای دنبــال میکننــد .در آن ســو ،اعتمــادورزی
و اعتمادســازی در مــواردی ضــد توازنســازی قــدرت اســت .مدیریــت ایــن دو جریــان،
مهمتریــن و ظریفتریــن مســئلۀ دســتگاه دیپلماســی بــرای تحقــق تدریجــی سیاســت
همســایگی و حفــظ جایــگاه ای ـران در ســاختار قــدرت منطق ـهای اســت.
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اســت .در اســناد باالدســتی و عمــل سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ،چشـمانداز مبهــم
ِ
و دوگانــه مشــهود اســت .ایــن دوگانگــی قابلحــل اســت .چشـمانداز سیاســت خارجــی بایــد
بهطــور شــفاف و منقــح تعریــف گــردد .سیاســت خارجــی ای ـران بایــد میــان الهامبخشــی و
هژمونگرایــی انتخــاب کنــد .تحقــق هژمونــی موانــع بســیار جــدی پیــش روی خــود دارد،
ضمــن آنکــه در تعــارض کامــل بــا سیاســت همســایگی قــرار میگیــرد؛ درصورتیکــه
الهامبخشــی تقویتکننــده و پشــتوانۀ سیاســت همســایگی اســت و ابزارهــای تحقــق آن
موجــود اســت .پــس از تعریــف منقــح چش ـمانداز سیاســت خارجــی ،ضــروری اســت تــا
ِ
دســتگاه دیپلماســی ای ـران فراینــد توازنســازی قــدرت در منطقــۀ پرآشــوب خاورمیانــه را بــا
فراینــد اعتمادســازی در سیاســت همســایگی مدیریــت کنــد .مدیریــت ایــن دو فراینــد مســئلۀ
اصلــی سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ب ـرای تحقــق سیاســت همســایگی و تکویــن
منطقهگرایــی درونزا در خاورمیانــه خواهــد بــود.
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