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 چكيده

ي  ترين كشورهاي منطقه ايران، پهناورترين كشور پيرامون خليج فارس و از بزرگ
عنوان قدرت  به -آفريني در منطقه  براي نقشخاورميانه است؛ لذا ظرفيت بااليي را 

كند كه اين نقش از سوي كشورهاي منطقه و  دارد و اين افق را دنبال مي -اي منطقه
ي  كننده اي رو به افزايش ايران، دگرگون وجود، قدرت منطقه فرامنطقه پذيرفته شود. با اين

دنبال دارد؛ چراكه هر اندازه  هي جغرافيايي ست و واكنش ديگران را ب توازن قوا در اين نقطه
تري از سوي  تر شود، احساس تهديد افزايش يافته و مقاومت بيش هاي قدرت بيش شكاف

كشورهاي ضعيف براي پذيرش نقش ايران صورت خواهد گرفت. احساس ترس 
كند و وابستگي  اي را محدود مي ايجادشده در اين شرايط، فضاي مانور قدرت منطقه

ي حضور  اي را تشديد نموده، و زمينه هاي فرامنطقه ساير قدرتكشورهاي كوچك به 
شود. تحقيق  منتهي مي  سازد؛ اين روند به ايجاد يك فضاي غيردوستانه خارجيان را فراهم مي

گرفتن آن، بتوان فضاي  خواهد استراتژي مناسبي را پيشنهاد كند كه با درپيش حاضر مي
گري خود در منطقه را از  يت حضور و كنشهراسي موجود را خنثي كرده و حساس ايران

تواند  جمعي مي بخشي، همكاري و توافق دسته بر الهام بين ببرد. اتخاذ رويكرد رهبري مبتني
 اثر نمايد. فضاي تهديدآميز را خنثي يا كم

 
 كليدي: هايواژه

 اي. ايران، خليج فارس، رويكرد منطقه
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 . مقدمه1
اي در خليج فارس داشته است كه ضمن  ويژه ايران از ديرباز منزلت ژئوپوليتيك

اي و جهاني را نيز تحت تأثير قرار داده و  هاي منطقه بر سرنوشت ملي، كنش تأثيرگذاري
هاي فراروي  ها و چالش مشغولي توان پذيرفت بخش مهمي از دل كه مي طوري دهد؛ به مي

، ايران ديرپاترين و هاي آينده مربوط به اين منطقه است. از ديد تاريخي ايران در دهه
آفرين، امروز  هاي قدرت ي شاخص مندترين كشور مستقل اين حوزه است و برپايه قدرت

كه كشورهاي پيرامون خليج فارس  شود. از زماني ترين قدرت منطقه محسوب مي نيز بزرگ
يكي پس از ديگري در قرن بيستم سربرآوردند، روابط ايران با اين كشورها فراز و 

كه پس از انقالب اسالمي، دوستان پيشين  ياري به خود ديده است؛ تاجاييفرودهاي بس
باره در گروه دشمنان جاي گرفتند و با پشتيباني مالي و نظامي از عراق، در  ايران به يك

گذاري كردند. امروز نيز شرايط در  اي را پايه جنگ اين كشور عليه ايران روابط خصمانه
بيگاه در قالب اعالم موضع، صدور  و باقي مانده است و گاه چنان غيردوستانه خليج فارس هم

كند. قدرت رو به  هايي عليه ايران خودنمايي مي بندي بيانيه و حتي ايجاد ائتالف و دسته
افزايش برخي كشورهاي پيرامون خليج فارس (مانند قطر) ساختار قدرت اين منطقه را 

اي را تهديد كند؛ چراكه  قدرت منطقهتواند ساختار  رسد مي نظر مي دگرگون كرده و به
پذيرد. در  اي در آن انجام نمي خليج فارس ساختار امنيتي مشتركي ندارد و بازدارندگي منطقه
ناپذيري از  هاي امنيتي توجيه اثر القائات خارجي، برخي كشورهاي كوچك منطقه نگراني
پذيري اين  ، آسيبهاي اخير ايران دارند؛ اين در حالي است كه رخدادهاي مردمي سال

ها را در وضعيت آشفته قرار داده است؛ اين وضعيت  كشورها را تشديد كرده است و آن
 اي را رقم خواهد زد. هاي ژئوپوليتيك نيز وضعيت پيچيده ها و كشمكش براي آينده رقابت

ي ژئوپوليتيك منطقه و  ، وضعيت پيچيده1404انداز  در راستاي دستيابي به چشم
اي ايران و پذيرش آن از  دهد كه تثبيت جايگاه قدرت منطقه اخير نشان ميرخدادهاي 

اي و  هاي منطقه هايي از سوي قدرت سوي همسايگان بدون چالش نخواهد بود و با مقاومت
  ها و شرايطي كه بتواند رويارويي رو، انديشيدن در روش رو خواهد شد. ازاين جهاني روبه

هاي  درآمد كنش اقل برساند، از امور ضروري بوده و پيشها در اين منطقه را به حد قدرت
دنبال بررسي  شود. با درك شرايط يادشده، اين پژوهش به ژئوپوليتيك ايران محسوب مي

گرفتن آن،  اين مسأله است كه آيا رويكردي وجود دارد كه ايران بتواند با در پيش
اي  ه نوع راهبرد منطقهتري نسبت به رفتار خود در منطقه ايجاد كند؟ چ حساسيت كم

اي  رفتاري قدرت منطقه -كار برده شود؟ اين كار مستلزم پرداختن به مباني نظري تواند به مي
 نوعي بازگشت به عقب و شروع از ابتداست. هاي آن، و به ي كنش و نحوه
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وجوي انتخاب رويكرد مناسب از ميان سه رويكرد مطرح:  ي اين مقاله در جست فرضيه
ي مورد نظر و  اي است؛ البته گزينه براي قدرت منطقه "رهبري"و  "سلطه"، "امپراتوري"

اي  براي ايران است. بر اساس اين فرضيه، قدرت منطقه "رهبري"پيشنهادي، ايفاي نقش 
رو براي ايجاد  هاي خود وادارد؛ از اين تواند همسايگانش را با زور به پشتيباني از برنامه نمي

باشد. اگر يك قدرت  اش مي هايي براي تضمين پذيرش رهبري ي مشوق نيازمند ارائه  انگيزه
هاي  تري از خواسته اي، منافع اقتصادي، باورهاي اعتقادي و عاليق سياسي بيش منطقه

ي خود لحاظ كند، كشورهاي منطقه نقش رهبري قدرت  كشورهاي منطقه را در طرح آينده
ي او ايجاد نخواهند كرد. اين كار مستلزم اي جديد را خواهند پذيرفت؛ لذا چالشي برا منطقه

ها و اهداف كشورهاي كوچك و بزرگ منطقه و طراحي الگوي مناسب  آگاهي از برنامه
 كم تضاد آشكاري با خواست كشورهاي منطقه نداشته باشد. شكلي است كه دست به

لحاظ  اين تحقيق از جهت اهداف و ماهيت، از نوع تحقيقات كاربردي؛ و به
هاي آن از منابع  تحليلي است. اطالعات و داده - ي از نوع تحقيقات توصيفيشناس روش

هاي قياسي و استقرايي به ارزيابي  بر استدالل اي گردآوري شده و با تكيه مختلف كتابخانه
 فرضيه پرداخته است.

 . مفاهيم و مباني نظري2
رد آن وجود هاي مختلفي در مو ها و ديدگاه قدرت از جمله مفاهيمي است كه نظريه

هاي قدرت در عصر  بندي ترين تفاسير از دسته دارد؛ قدرت سخت، نرم و هوشمند رايج
 نويسد: ماست. مطهرنيا مي

الملل است كه  ي نظام بين واره ي اصلي و روح جاري در اندام قدرت، جوهره«
ي نيروي متحرك شبيه جريان برق در يك مدار الكتريكي است و  منزله تنها به نه
ي اصلي  باشد، بلكه هسته ي روابط انساني مي عنوان ويژگي مشخصه ها بهتن نه

 .)279-80: 1378(» الملل و گوياي نظمي مشخص است ي نظام بين دهنده تشكيل
اي كه برآمده باشد، ناگزير از سوي  اي و از هر سرچشمه قدرت در هر سطح و اندازه

شود كه سطوح مختلف: محلي، ملي،  كار گرفته مي ي ژئوپوليتيك به بازيگران عرصه
هاي ژئوپوليتيك جهان در طول تاريخ با دقت  اي و جهاني از آن متأثرند. اگر كنش منطقه

ها قابل رديابي است. اين  ي قدرت در تمام اين كنشآفرين گمان نقش بررسي شود، بي
ها و ساير  ها، همكاري شود و كشورها رقابت اي هم دنبال مي ها در سطح منطقه كنش

ي مستقيم يا غيرمستقيم از ابعاد مختلف  اي خود را با استفاده رفتارهاي ژئوپوليتيك منطقه
آفريني در نظام  كه بر قدرت و نقشكنند. دانشمندان عوامل مختلفي را  قدرت خود دنبال مي
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طور مثال، سوئل كوهن عوامل و تحوالت داخلي نظير  اند. به جهاني تأثيرگذارند، برشمرده
ساخت سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و فناوري و نيز عوامل خارجي مانند تجارت 

ي كنش  توسعه پيمانان خارجي و ... كه به هاي نظامي، هم خارجي، روابط سياسي و پايگاه
: 1385(اعظمي، داند  ترين عوامل اثرگذار مي كند را از مهم بين كشورها و دولت ها كمك مي

كه گفته شد، در زمان ما درهم آميختگي عناصر مادي و معنوي قدرت و  چنان . اما هم)125
آفرين است كه اهميت  هاي قدرت قدرت براي كاربرد اين مؤلفه هوشمندي كشور صاحب

كار رود تا بتواند  چه مهم است قدرتي است كه هوشمندانه به ديگر آن عبارت كند؛ به پيدا مي
 اي يا جهاني را گسترش دهد. دامنه و وسعت اثرگذاري يك قدرت منطقه

 اي كيست؟ . قدرت منطقه1-2
ها و نظريات بسياري وجود دارد. در ادبيات سياسي  اي ديدگاه در مورد قدرت منطقه

هاي نوظهور براي اشاره  هاي مياني و قدرت اي، قدرت هاي منطقه درتعباراتي مانند: ق
كار رفته است كه امروزه كشورهاي بسيار مهمي در مناسبات  ها به اي از قدرت دسته به

ي جمعيت  هاي قدرت اين كشورها از اندازه . شاخصه)Hurrell 2006(آيند  حساب مي جهاني به
ها متغير  اي نظامي و اقتصادي و آرزوهاي سياسي آنه هاي جغرافيايي، تا قابليت و زمينه

ها ياد  اي از آن هاي منطقه هاي نوظهور يا قدرت است. كشورهايي كه تحت عنوان قدرت
ي توان منابع، جمعيت، سرزمين، نظامي و توليد ناخالص  شود بر همسايگان خود در زمينه مي

بيان آرزو و  صورت روزافزوني به خير بههاي ا ها در سال اين آن بر داخلي برتري دارند. عالوه
ي جهان  طور تقاضاي مشاركت در اداره ي خود براي رهبري در منطقه و همين خواسته
هاي  دادن فعاليت هاي نوظهور در كنار ايجاد صدايي جديد و نشان اند. قدرت پرداخته

اي رهبري اي بر پارچگي و اتحاد منطقه الملل، با تقويت يك ي بين روزافزون در عرصه
ها  هاي ژئوپوليتيك آن كنند. باال رفتن آرزوها و تشديد كنش همسايگان خود نيز تالش مي

 هاي اخير، ويژگي مشترك اين كشورهاست. در سال
اي نظريات مختلفي وجود دارد. دسترادي بر اين باور  هاي منطقه در مورد ويژگي قدرت

ها و  هاي بزرگ و آرمان هاي قدرت تاي بايد بين فشارها يا محدودي است كه قدرت منطقه
اي خود  هاي همسايگان منطقه اي، و نيز اقدامات و واكنش اهداف خود براي نظم منطقه

. كوپر و همكاران به اين موضوع رويكري رفتاري )52: 1392(دسترادي، توازن برقرار كنند 
هاي  حل ردن راهك ها براي دنبال تمايل آن«هاي مياني را با استفاده از  دارند و قدرت

المللي و  هاي سازشي در منازعات بين المللي، پذيرش موقعيت چندجانبه براي مسائل بين
تعريف » در هدايت ديپلماسي خود "المللي خوب بودن شهروند بين"استقبال از مفهوم 

گرايي، مديريت منازعه و  . سه مفهوم چندجانبه)Higgott, 1993: 19 & Cooper, Nossal(كنند  مي
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دهد. شرم، معيارهايي مانند  قدرت اخالقي، بخش اعظم ادبيات نظري مدل رفتاري را نشان مي
داند و اي مي هاي شناسايي قدرت منطقه ادعا، پتانسيل، اقدامات، پذيرش و نفوذ را پايه

اي،  نمايي در سطح منطقه كه يك كشور پايگاه قدرت الزم براي قدرت نويسد براي اين مي
المللي را داشته باشد، بيش از هرچيزي، اين كشورهاي همسايه  هاي بين جهاني و ائتالف

نوپيدا  . بر اساس اين نظريه، قدرت(Schirm, 2008: 3)هستند كه بايد رهبري آن را بپذيرند 
ي  اي كه ممكن است گزينه هاي مادي و باورهاي مشتركي را به پيروان بالقوه بايد مشوق

هبران را برگزينند، پيشنهاد كند. پيروان ممكن است عدم پيروي يا پيروي از ديگر ر
هاي جهاني  چون قدرت پيشنهاد قدرت نوظهور را نپذيرند و يا با كشورهاي ديگري هم

شود،  طور كه در ادبيات نظري ثبات هژمونيك بحث مي چنين همان همكاري كنند. هم
شان را  پيروان ا بهبايست دادن برخي امتيازه رهبران خوب براي تضمين نظام همكاري مي

94F. شومان)Kindleberger 1981: 247(بپذيرند 

متغيرهاي الزم براي رسيدن به موقعيت قدرت  1
دانسته است. بالدوين نيز  پويايي داخلي، تمايل، ظرفيت، پذيرش همسايگاناي را  منطقه

ي  نمايد كه دربرگيرنده اي را در قالب مفهومي چند بعدي مطرح مي متغيرهاي قدرت منطقه
 .)63-64: 1386(عسكري، مواردي مانند: قلمرو، دامنه، وزن، هزينه و ابزار هستند 

بر ابزار و معيارها، شاخص مهم در  آيد، عالوه نظران برمي چه از نظريات صاحب چنان
هاي  اي پذيرش عمومي يك كشور از سوي همسايگان و ساير قدرت بحث قدرت منطقه

نكردن كشورهاي همسايه مانعي بر  ، نپذيرفتن يا پشتيبانينكردن رقيب است. مطمئناً استقبال
يابي به اهداف خود است. هر كشوري كه مدعي  اي براي دست سر راه قدرت منطقه

اي است، براي عملكرد موفق بايد از سوي پيروانش پذيرفته شود؛ در  راهبري منطقه
 زمينه كشورهاي همسايه از اهميت خاصي برخورداند. اين

اين مقاله در تأييد همين نگرش بوده و نويسنده بر اين باور است كه  بناي نظري
 اي است. پذيرش كشورهاي منطقه شرط مهمي در ايفاي نقش قدرت منطقه

 اي هاي منطقه . راهبردهاي ممكن براي قدرت2-2
توانند  دليل برتري قدرت خود در ميان كشورهاي پيرامون مي اي به هاي منطقه قدرت

تواند  اي اتخاذ كنند. راهبردهاي مختلفي كه مي هاي منطقه تي را در سياستهاي متفاو كنش
افكن تا  صورت يك طيف است كه از راهبردهاي تهاجمي و هراس استفاده شود به

 -شود  كه به رهبري تعبير مي -جمعي  جويانه و خواهان سود دسته راهبردهاي همكاري

                                                      
1. Schoeman. 
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نمايي سه راهبرد متفاوت وجود دارد:  يف قدرتدر اين ط )51: 1392(دسترادي، كند.  تغيير مي
 امپراتوري، سلطه و رهبري.

 راهبرد امپراتوري 1-2-2

ي منافع خود با استفاده از زور و در صورت نياز قدرت نظامي،  جانبه پيگيري يك
ي امپراتوري  ي كنوني، واژه پايه هاي ملت شود. با وجود حكومت امپراتوري ناميده مي

معناي تسلط  ها نيست و در عوض با مفهوم امپراتوري غيررسمي به سرزمينمعناي الحاق  به
شده از سوي برخي كشورها بر حاكميت مؤثر ديگر كشورها جايگزين شده  سياسي تحميل

ها، سلطه با امپراتوري يكي دانسته شده است؛ اما  . در برخي نوشته)Doyle, 1986: 19(است 
ترل و محدوديت هايي است كه براي ديگران تفاوت بزرگ ميان اين دو در ميزان كن

توان امپراتوري را از سلطه  كنند و بر اساس ميزان اين كنترل و محدوديت مي ايجاد مي
كنند، مجبورند از  هايي كه از استراتژي امپراتوري استفاده مي ي قدرت تشخيص داد. همه

ها استفاده كنند؛ در  آن تبعيت از خواست هاي تابع به عامل نيروي نظامي براي اجبار دولت
تهديد مورد استفاده  )54: 1392(دسترادي، دهند.  ها برتري خود را از دست مي صورت آن اين غير

در امپراتوري ممكن است ملموس يا ناملموس باشد. برخي بر اين باورند كه امپراتوري 
جانبه و  يك بودن از ديگران دارد كه با اقدامات كند و احساس مستثني مشكالت را حل مي

تحميل قواعد خودش بر ديگران همراه است و در همان زمان قواعدي را كه با منافع 
توان نتيجه گرفت كه اصول و قواعد و  كند. بنابراين مي خودش در تعارض است، رد مي

خواهانه است و نپذيرفتن برتري امپراتور نشان  خواست امپراتوري همواره غيرقانوني يا زياده
راهبرد امپراتوري همواره با احساس ناشايستگي در كشورهاي پيرامون همراه  دهد كه مي

 تواند به اشكال مختلفي از مقاومت تبديل شود. است كه مي

 . راهبرد هژموني يا سلطه2-2-2

گر بايد سياست  كار بردن قدرت است و سلطه بر زور و به سلطه ضرورتاً مبتني
كردن اهداف خود در راستاي منافع خود تغيير دهد. در  هاي ديگر را براي برآورده دولت

تر است. ابزاري  رود رقيق كار مي قياس با امپراتوري، جنس راهبردهايي كه در هژموني به
هاي مادي تا تبليغ  ي مشوق تواند از اعمال فشار و ارائه كند مي گر استفاده مي كه قدرت سلطه

هاي كشور هژمون در نوسان باشد. در فرايند سلطه، منابع قدرت  معنوي هنجارها و ارزش
عنوان  هژموني را به "تريپل"گذارند.  روند و برهم تأثير مي كار مي معنوي و مادي باهم به

ي نفوذ محض تا برتري  يك سطح ميانه از زنجيره گيرد كه در شكلي از قدرت در نظر مي
گر منافع  گر معتقد است دولت سلطه بينانه به كشور سلطه گيرد. ديدگاه خوش قرار مي
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ها را  ها آن كند، اما با بستن ماليات به ديگر دولت عمومي (صلح و ثبات) را تضمين مي
هاي ديگر  كه دولت جا كند كه بخشي از هزينه را پرداخت كنند و از آن مجبور مي

طوركلي  . به)57-58: 1392(دسترادي، اند  تر از آنند كه مخالفت كنند، مجبور به اطاعت ضعيف
صورت  گر به كند كه سلطهي رويكردهاي موجود در سلطه اين نكته را برجسته مي همه

ر ي تأمين كاالهاي عمومي، حتي اگ دنبال تأمين منافع خود است؛ حتي در زمينه اصولي به
گويد سلطه  ) مي2008گر منفعت كسب كنند. نابرز ( هاي تابع بيش از كشور سلطه دولت
هاي تابع است. هژمون قدرت  ها توسط دولت ها، هنجارها و هويت كردن ايده بر دروني مبتني

هاي خود، اعتقادات و فهم  دهي يا تعيين خواسته خود را در برابر دولت ديگر با نفوذ، شكل
 .)60: 1392(دسترادي، كند  مي از جهان اعمال

  سلطه ناشي از تعادل ظريفي بين اجبار و اجماع و بين اعمال مستقيم قدرت دولت
ها معموالً  شده توسط هژمون هاي تحميل هاي ضعيف است. تحريم جو به منافع دولت سلطه

رسي به بازارهاي دولت هژمون يا فسخ  ماهيت اقتصادي دارند. براي مثال تحريم دست
هاي خارجي از اين موارد است.  راردادهاي تجاري، كاهش، تعليق يا قطع كمكق

هاي سفر و ابزارهاي نظامي مادامي كه با تهديد به مداخله همراه  هاي مالي، محدوديت تحريم
نباشند، مانند تحريم تسليحاتي يا قطع همكاري نظامي نيز از ابزارهاي هژموني سخت هستند. 

ها را  هاي تابع متمركز است تا آن هاي مادي براي دولت ع و پاداشبر مناف سلطه بينابيني
هاي تابع  گر و دولت ها تا حد زيادي بين سلطه بر اين، هنجارها و ارزش راضي كند. عالوه

 گر نيز منافع و اهداف خويش را دنبال كرده و بر اند. در اين موارد سلطه مشترك
هاي جانبي  كند. پرداخت بع تأكيد ميهاي تا وجود اهداف و منافع مشترك با دولت

ي نرم،  گر عمدتاً سرشت اقتصادي دارند. در سلطه ي دولت سلطه وسيله شده به ديده تدارك
ها و هنجارهاست؛ لذا سلطه نرم تنها  علت انطباق ارزش تبعيت و پيروي كشورهاي تابع به

 .آورد دست مي نوع هژموني است كه مشروعيت كامل كشورهاي تابع را به

 . راهبرد رهبري3-2-2

الملل،  تري همانند سلطه در تئوري روابط بين رهبري همانند امپراتوري و تا حد بيش
ها  گر قصد دارد اهداف خود را محقق كند و آن كه سلطه حالي انگيز است. در مفهومي بحث

ها را  دهد، رهبر، يك گروه از دولت هاي تابع نشان  عنوان هدف مشترك با دولت را به
كند و  شان هدايت يا فرماندهي مي سهيل شناسايي اهداف مشتركبخشيدن يا ت براي تحقق

هاي  ها و اولويت كردن انگيزه رسد. رهبران قادر به عوض البته به هدف خود نيز مي
شكل انحصاري براي تعقيب  گيرند. رهبر به ها خود نيز تحت تأثير قرار مي اند، اما آن پيروان

ها در تعقيب اهداف  رسان گروهي از دولت ريكند، اما تقريباً يا منافع خودش عمل نمي
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معناي اعمال قدرت توسط رهبر نيست؛ زيرا مشاركت پيروان،  مشترك است. رهبري به
كند بر رهبراني كه خود را تحريك به  هاست. رهبري داللت مي نفع خود آن داوطلبانه و به

ها و نيازها،  خواستهها،  ها و انگيزه كنند كه معرف ارزش اقدام برمبناي اهداف اصلي مي
 آرزوها و انتظارات هم رهبر و هم پيروان است.

كند، دو نوع رهبري وجود دارد.  كسي روابط رهبري را آغاز مي كه چه بسته به اين
شود. در اين موارد راهبرد رهبر برمبناي  نخست رهبري كه ابتكار آن توسط رهبر شروع مي

ها و ايجاد پيروان حقيقي  ويج هنجارها، ارزشپذيري براي تر كارگيري يك روند جامعه به
است. شايد رهبر مشورت كند؛ توضيح دهد؛ ترغيب كند و حتي در مواقع مناسب 

كاري كند. اما پيروان منافع خود را با رهبري كه به او اعتماد اطمينان دارند، درهم  فريب
تر براي  ر كشورهاي كوچكي رهبري از ابتكا . نوع دوم رابطه)70: 1392(دسترادي، اند  آميخته
شان در موقعيت بحراني يا مواجهه با تهديد يا در تجارت  يابي به اهداف مشترك دست

روزانه نياز به رهبري داشته باشند كه بتواند اين هدف را محقق كند. بنابراين اين كشورها 
رك ها و هنجارهاي مشت كننده براي پشتيباني ياري خواهند جست. ارزش از كشور رهبري

 اي است. ترين شرط در ايجاد اين نوع رهبري منطقه مهم
هاي جديد بايد هنجارها و باورهاي جذابي را در طرح رهبري خود بياورند تا از  قدرت

خواهند، پذيرفته شوند. مباحثي مانند حقوق بشر يا  ها را مي سوي كشورهايي كه رهبري آن
هاي جهاني طرح و پيگيري  ازسوي قدرتهايي  هاي اخير با چنين انگيزه دموكراسي در سال

ي  اش را برپايه ها بايد سياست خارجي كه حكومت آنخصوص براي كشورهايي شوند. به مي
هاي  رسد. وجود عقايد و خواست نظر مي دهندگانش بنيان نهد، جبري به هنجارهاي رأي

عنوان  ليسم بهشرط تبعيت در راهبرد رهبري بسيار كارساز است. ليبرا عنوان پيش مشترك به
الملل نيز ممكن است توضيحي جبري براي سواالت  ي مهم در روابط بين يك نظريه

ي نفوذ  كننده جاكه سياست خارجي منعكس . از آن)Schirm, 2006(شده ارائه دهد  مطرح
توان استدالل كرد كه  هاي سياسي است، مي هاي ذينفع داخلي، افكار عمومي و ائتالف گروه

كنند كه منافع مادي  دموكراتيك تنها از طرح رهبريي پيروي مي حكومت كشورهاي
شان را دربر گيرد. بنابراين  چنين عقايد غالب در جامعه هاي ذينفع داخلي و هم گروه
 گرايي سياسي است. شدن رويكرد رهبري، واقع شرط ديگر براي عملي پيش

هاي نوظهور به  ابي قدرتنكردن كشورهاي همسايه از دستي مطمئناً نپذيرفتن يا پشتيباني
كند. هر رهبري براي پذيرش از سوي پيروان بايد عملكرد موفقي  شان جلوگيري مي اهداف

داشته باشد كه در اين مورد كشورهاي همسايه از اهميت خاصي برخورداند؛ چراكه 
گذارد. بنابراين براي  تر، نخست بر همسايگان تأثير مي يابي كشورها به قدرت بيش دست
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نمايي كند، بيش  المللي قدرت هاي بين اي، جهاني و ائتالف كه يك كشور در سطح منطقه اين
از هرچيزي، اين كشورهاي همسايه هستند كه بايد شرايط جديد را بپذيرند. متغيرهاي مادي 

اي يا  هاي توسعه هاي مستقيم (مثل كمك گذاري، پرداخت مانند دسترسي به بازار، سرمايه
هاي غيرمادي مشتركي كه موجب  چنين عقايد، هنجارها و ارزش مشترك)، و هم وجوه

ترين متغيرهاي تأثيرگذار در  شوند، مهم پيرو مي-ايجاد تعريفي مشترك از موقعيت رهبر
طور كه در ادبيات نظري ثبات هژمونيك مطرح است، رهبران  طرح رهبري هستند. همان

ه برخي امتيازها را به پيروانشان خوب براي تضمين نظام همكاري ديگران بايد بپذيرند ك
 .)Kindleberger 1981: 247(بدهند 

ي نظر بسياري از  پايه كه بر شود. نخست آن هاي نظري دو نكته نمايان مي در پايان بحث
اي است؛ و  پردازان پذيرش از سوي ديگران شرط اساسي در شناسايي قدرت منطقه نظريه

اهبرد براي تحقق شرط نخست است. حال بايد ترين ر عملي "رهبري"كه راهبرد  دوم آن
دست آورده و  اي را به تواند رهبري منطقه روشي مي ديد ايران چگونه و با كاربست چه

 عملي كند.

 ها . يافته3
 اي ايران ها و اهداف منطقه . توانمندي1-3

يل ترين كشور منطقه تبد را به بزرگ هاي طبيعي اين ظرفيت را دارد كه ايران  توانمندي
اي هستند كه ناخواسته كشورهاي ديگر را به واكنش وادار  ها به اندازه كند. اين داشته

 كنيم. ها اشاره مي برخي از اين داشته كنند. در ادامه به مي

 . موقعيت و سرزمين1-1-3

خشكي ايران در جايي قرار گرفته است كه مانند تونل بزرگي بين خزر و خليج فارس 
ي آسيا،  كم به سه قاره كند و دست ا به غرب آسيا و اروپا را فراهم ميراه عبور از شرق آسي

علت وضعيت خاص جغرافيايي  گويد: ايران بهاروپا و آفريقا نزديك است. گراهام فولر مي
ميليون  6/1دست تعابير كم نيست. ايران بيش از  و از اين )52: 1371(فولر،مركز جهان است 

تر  ي مورد مطالعه، تنها از عربستان سعودي كوچك ر منطقهكيلومتر مربع وسعت دارد كه د
ي نصف ايران مساحت  اندازه است و هفت كشور ديگر پيرامون خليج فارس در مجموع به

نماياند. ايران از نظر جغرافيايي در  خود ايران را بزرگ مي ندارند. همين وسعت زياد خودبه
ن يعني خليج فارس و درياي خزر را اي واقع شده كه دو مخزن بزرگ انرژي جهامنطقه

اي در ژئوپوليتيك جهاني به آن  عنوان كانون انرژي، جايگاه ويژه پيوندند و به هم مي به
 دهد. مي
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 . جمعيت2-1-3

اند. ايران نزديك به هشتاد پردازان توسعه، جمعيت را موتور توسعه ناميده برخي از نظريه
تر است.  ورهاي پيراموني خليج فارس بيشي كش ميليون جمعيت دارد كه از مجموع همه

توجه و بازار مصرف غيرقابل انكار است و  معناي نيروي كار قابل كم به اين موضوع دست
ي انساني بسيار مناسبي را ايجاد كرده است كه  ي آن سرمايه كرده جمعيت جوان تحصيل

بردن  زير كشت ي بهينه عاملي باشد براي آبادي كشور، به تواند در صورت استفادهمي
برداري از منابع  راندن كويرها، بهره ها، پسها، مهار آبها، گسترش مراتع و جنگلزمين

ي  معدني، ايجاد صنايع سنگين و كليدي، گسترش آموزش علوم و فنون و در نهايت توسعه
 اقتصادي و ايجاد قدرت ملي.

 هاي ژئواكونوميك . توان3-1-3

هاي اقتصادي خاصي در سطح منطقه و جهان مزيتاز ديد ژئواكونوميك، ايران از 
هاي ارتباطي يابد كه زيرساختبرخوردار است. اين مهم وقتي اهميت دو چندان مي

تواند آهن شمال به جنوب كه مي ويژه راه آهن و به ها، راهي راه مند ايران در حوزه قدرت
كند و ظرفيت كشورهاي آسياي مركزي را به خليج فارس و شرق را به غرب متصل 

: 1389(بيكي، ارتباطي پراهميتي براي همسايگان غربي و شرقي ايجاد نمايد، به آن افزوده شود 

ي اول است. بر اساس گزارش  . ايران از جهت توليد ناخالص داخلي در منطقه در رتبه)194
براساس شاخص  2005المللي پول، ارزش توليد ناخالص داخلي ايران در سال  صندوق بين

ميليون دالر بوده است كه از اين لحاظ ايران در  744ميليارد و  554رت خريد برابر قد
يك رتبه صعود داشت  2006گيرد. ايران در سال  كشور قرار مي 180جهان بين  22ي  رتبه

 26هاي  نيز در رده 2015و  2014هاي  ي بيستم ارتقا يافت. در سال به رتبه 2007و در سال 
ي هشتم  دالر در سال، رتبه 7700. از نظر ميزان درآمد سرانه با جهان بوده است 27و 

هاي  ي آمريكايي گلدمن ساچس معتقد است: ايران از ظرفيت خاورميانه را دارد. مؤسسه
فعليت درآورد، تا سال  ها را به كه بتواند آن اقتصادي بااليي برخوردار است و درصورتي

. )194-195: 1389(بيكي، توسعه خواهد بود  رحالترين اقتصاد در بين كشورهاي د بزرگ 2050
ي چهارم جهان بود، اما پس  ميالدي در رده 2001از نظر ميزان ذخاير انرژي، ايران تا سال 

ي توليد گاز ايران نيز شايان توجه است و  هاي نه و ده نيز رسيده است. رتبه از آن به رده
ان قرار دارد. از نظر منابع زغال سنگ اين كشور پس از عربستان و روسيه در مقام سوم جه

ميليارد  146نيز ايران دهمين ذخاير جهاني را داراست. ذخاير نفتي اين كشور در حدود 
درصد كل ذخاير جهاني است و همواره براي  3شود كه در حدود  بشكه تخمين زده مي
ي  از جنبهي ميزان قدرت و سالمت اقتصاد ايران بوده است.  كننده مدتي طوالني تعيين
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 پنجم توليد ناخالص ملي كشور را تأمين كشاورزي، كشاورزي ايران كه بيش از يك
كند، در مناطق مختلف مشخصات مختلفي دارد. سطح زير كشت گندم در ايران حدود مي
ميليون  2/4ميليون هكتار آبي و حدود  2ميليون هكتار است كه از اين سطح حدود  2/6

گردان، چغندر قند  الت داراي كاربرد فني باال و باالخص آفتابباشد. محصو هكتار ديم مي
شوند اي در جنوب كشور كشت ميغرب و محصوالت باغچه و كنف در شمال و شمال

 .)1385ي ايران، شهريور (روزنامه

 . جايگاه ژئواستراتژيك4-1-3

بود و در  ترين نيروهاي نظامي در خاورميانه ايران پيش از انقالب اسالمي نيز از بزرگ
نظر داشت به جايگاه پنجمين قدرت نظامي جهان دست يابد. ايران از نظر دسترسي به دريا 

ي استراتژيك و  سمت نقطه آهن پيوسته به چنين داشتن خطوط راه وضعيت مطلوبي دارد. هم
ورودي خليج فارس (بندرعباس) باعث افزايش اهميت جايگاه ژئواستراتژيك ايران شده 

دهد كه ديگر ژئواستراتژيك فاصله و عمق خاك ايران احساس آرامشي مي است. از جنبه
هاي بزرگ چون آلمان از آن برخودار نيستند. برابر اظهارات غيررسمي ايران، اين  قدرت

با  2015كشور قصد دارد نزديك به پنجاه درصد تجهيزات نيروهاي مسلح خود را تا سال 
 13به  2007ي نظامي ايران در سال  است بودجهذكر  انواع مدرن جايگزين كند. الزم به

اساس  چهار برابر شده است. بر همين 2001ميليارد دالر رسيد كه اين ميزان نسبت به سال 
سال آينده بايد هفتاد درصد از  اند در ده اندركاران نظامي ايران نيز اظهار داشته دست

 تجهيزات نظامي مدرن شده باشند.

 وكالچر ايرانهاي ژئ . توانمندي5-1-3

ي خود را بارديگر در حال  يافته مدرنيسم دين و معنويت جايگاه از دست در عصر پست
و با پيروزي انقالب  80ي  آوردن است. آنتوني گيدنز معتقد است: در آغاز دهه دست به

شدن فرآيند سكوالريزاسيون هستيم؛ يعني فرآيند عمومي جهان  اسالمي، شاهد معكوس
. رخداد انقالب اسالمى ايران يكى از )75: 1374(گيدنز، رود پيش مي داري سمت دين به

ي بيستم ميالدي بود كه يك راه سوم و قطب سوم ي دوم سدهرويدادهاى بزرگ در نيمه
-ي كساني شد كه در پي رهايي و آزادي از چنگال اژدهاي دوسر امپرياليسمبراي همه

بازشناخت گفتمان ژئوپليتيكي متفاوت در  گشتند. انقالب اسالمي توانست باكمونيسم مي
ميان رقابت دو قطبي جهان، گفتمان ضداستعماري را ايجاد و استوار سازد. در چنين 

تري در ايجاد  محوري فرهنگ ايراني اهميت دو چندان يافته و نقش مهم شرايطي، معنويت
 قدرت پيدا كرده است.
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 . اهداف بلند مدت ايران در سياست خارجي2-3
ي خود راهبردهاي متفاوتي طراحي و تدارك  ن مانند هر كشور ديگري براي آيندهايرا

انداز  مشاهده نمود. بر اساس سند چشم 1404انداز  توان در سند چشم ديده است كه مي
ساله، جمهوري اسالمي اهداف زير را در سياست خارجي خود پيگيري  مصوب بيست

 كند: مي
ون اساسي و رعايت عزت، حكمت و مصلحت و ثبات در سياست خارجي بر اساس قان

 تقويت روابط خارجي از طريق:
 المللي؛ اي و بين هاي دو جانبه، منطقه ـ گسترش همكاري

 ي پرهيز از تشنج در روابط با كشورها؛ ـ ادامه
 ـ تقويت روابط سازنده با كشورهاي غيرمتخاصم؛

 گيري از روابط براي افزايش توان ملي؛ ـ بهره
 خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي؛ با افزونـ مقابله 

 ـ تالش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان؛
 قطبي شدن جهان؛ ـ مقابله با تك

 ويژه ملت فلسطين؛ هاي مظلوم و مستضعف به ـ حمايت از مسلمانان و ملت
 تر ميان كشورهاي اسالمي؛ گرايي بيش ـ تالش براي هم

 ح ساختار سازمان ملل؛ـ تالش براي اصال
كردن اقتصادي افزايش جذب  گيري از روابط سياسي با كشورها براي نهادينه ـ بهره

آوري پيشرفته، گسترش بازارهاي صادراتي ايران و  گذاري خارجي و فن منابع و سرمايه
 انداز؛ افزايش سهم ايران از تجارت جهاني و رشد پرشتاب اقتصادي مورد نظر در چشم

ي تصوير روشن از انقالب اسالمي و تبيين  روابط با جهان اسالم و ارايه ـ تحكيم
دستاوردها و تجربيات سياسي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسالمي و معرفي غني و هنر و 

 ساالري ديني؛ تمدن ايراني و مردم
ي كشورهاي اسالمي و كشورهاي دوست منطقه به يك  ـ تالش براي تبديل مجموعه

 آوري و صنعتي؛ اي اقتصادي، علمي، فن قطب منطقه
ـ تقويت و تسهيل حضور فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در مجامع جهاني و 

 المللي؛ هاي فرهنگي بين سازمان
ـ تقويت هويت اسالمي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج زبان فارسي 

(متن سند ي ملي  نان در توسعهدر ميان آنان، حمايت از حقوق آنان، و تسهيل مشاركت آ
 .)http://www.dolat.ir/PDF/20years.pdfانداز جمهوري اسالمي ايران  چشم
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انداز بلند  دهد كه ايران در چشم هاي ايران در منطقه نشان مي ها و خواسته تركيب داشته
كه از ديد تاريخي نيز  هاي بسياري را در منطقه خواهد داشت؛ كما اين مدت خود كنش

ترين بازيگر منطقه بوده است. سياست خارجي همه كشورها از جمله ايران  كنون فعالتا
گري با ديگر كشورها در جهت كسب حداكثر منافع موردنظر خود است. با  دنبال كنش به

تواند اشكال مختلفي داشته  گري ايران مي اي، كنش ها و اهداف منطقه در نظر داشت توانايي
تواند به ايجاد ائتالف و  ها هم مي بار آورد. اين كنش فاوتي بهباشد و مسلماً نتايج مت

هاي احتماالً تند كشورهاي كوچك يا  تواند واكنش هاي دوستي منجر شود و هم مي پيمان
تواند بهترين راهبردهاي  بزرگ منطقه را در پي داشته باشد. تحليل منافع و اهداف ايران مي

 هاد كند.ممكن در جهت رسيدن به اهداف را پيشن

 ها تجزيه و تحليل يافته
چه از منابع قدرت  معني داشتن قدرت نيست و چنان والرشتاين معتقد است منبع قدرت به

چه  برداري نشود، به قدرت تبديل نخواهد شد. قبل از هرچيز بايد آن با ابزار مناسب بهره
ن حركت كند سوي آ خواهيم جهان به رو داريم را درك كنيم سپس مسيري را كه مي پيش

. )179: 1388(والرشتاين، انتخاب كنيم و در نهايت بدانيم كه چگونه در اين مسير حركت كنيم 
گويد: قدرت ملموس از نوع سخت ممكن است در آراي ديگران  ژورف ناي نيز مي

نتايج دلخواه رسيد.  توان بدون استفاده از تهديد و پاداش نيز به تأثيرگذار باشد، اما گاهي مي
هايش را تحسين  طور مثال؛ ممكن است كشوري به اين دليل كه ديگر كشورها ارزش به

دهند، به نتاج دلخواه خود در امور سياسي دست پيدا  كنند و آن را الگوي خود قرار مي مي
بر  جويانه تر و مبتني هر ميزان رويكرد واحدهاي سياسي همكاري . به)43: 1383(ناي، كند 

هاي فرهنگي  سازي زيرساخت تري براي متوازن هاي مطلوب زمينه همبستگي راهبردي باشد،
شود  المللي فراهم مي ي بين اجتماعي كشورهاي منطقه و ارتقاي سطح تعامل در حوزه

)Mearsheimer, 1993: 36(جويانه  المللي در فضاي همكاري بين-اي . اگر تعامل سيال منطقه
ارجي كشورهاي منطقه متوازن هاي تأثيرگذار در سياست خ شكل گيرد، زيرساخت

شود و  شوند؛ اين امر منجر به تداوم الگويي در سياست خارجي كشورهاي منطقه مي مي
قطعيت از گفتمان مسلط صحبت كرد. اين فرايند فرصت  توان به دهد كه ديگر نمي نشان مي

(برزگر، د آور اي در حال ظهور فراهم مي قدرت منطقه اي به خوبي براي تبديل بازيگران منطقه

هاي داخلي خود با فرايندهاي عمومي  . اگر كشورها بتوانند بين اهداف و ارزش)141: 1385
هاي امنيت ملي  وجود آورند، هزينه هايي از سازگاري و اجماع را به الملل جلوه سياست بين
 .)494: 1393(رحماني، ميزان محسوسي كاهش خواهد يافت  كشورها به
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اي است كه اين كشور را قادر  گونه هاي مختلف به بخشهاي ايران در  توانمندي
بسا بازيگري فعال و تأثيرگذار باشد. اهداف  سازد در پيرامون خود بازيگري كرده و چه مي

چه در اين شرايط  بيني كرده است. آن سياست خارجي ايران نيز اين وضعيت را پيش
ان كه گفته شد، ايران چن يافتن به اين جايگاه است. هم اهميت دارد چگونگي دست

تواند به جايگاه اول منطقه دست پيدا كند؛ اما حفظ اين جايگاه و تداوم  خواهد و مي مي
ي  حضور منطقه اي ايران مستلزم در نظر گرفتن شرايط و معيارهاي مختلفي است. در مقدمه

. با يافته به جايگاه اول اقتصادي .. دست«انداز آمده است ايران كشوري است  سند چشم
افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي  تأكيد بر جنبش نرم

 در ادامه چنين آمده است:». سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل
ساالري  بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحكيم الگوي مردم الهام«

يشي و پويايي فكري و اجتماعي ي اخالقي، نواند ي كارآمد، جامعه ديني، توسعه
هاي امام  اي بر اساس تعاليم و انديشه گرايي اسالمي و منطقه تأثيرگذار بر هم

 ».خميني(ره)
اي  شده براي قدرت منطقه درستي بر معيارهاي تعريف چه در اين دو بند آمده است به آن

. تأكيد بر توليد علم، اي انطباق دارد شده براي رهبري قدرت منطقه و نيز بر معيارهاي ارائه
ترين عبارت  ديگر مهم سو و از سوي هاي اقتصادي از يك رشد اقتصادي و ارتقاي شاخص

چيزي كه طراحي كرده  ، نشان از اين دارد كه ايران اگر همان»بخشي الهام«اين مقدمه يعني 
ست آورد. د اي را بدون چالش به تواند تا حد زيادي رهبري منطقه درستي اجرا كند، مي را به
تواند در مدار  بخشي مي بخشي جزوي از ماهيت انقالب اسالمي است؛ الهام الهام

بخشي  اي تأثيرگذار باشد. الهام گرايي تعامل، تعارض و رقابت بازيگران منطقه همكاري
تري دارد. در قدرت نرم هدف نهايي اعمال قدرت با شيوه و  نسبت به قدرت نرم مفهوم عام

بخشي محدود به  بخشي دعوت به حق اولويت دارد. الهام ما در الهامروش جديدي است، ا
هاي كالن جمهوري  همين دليل كاربرد آن در سياست زمان و مكان خاصي نيست؛ به
بخشي با مفهوم رهبري  الهام )147: 1389پور،  (قهرمانتر است.  اسالمي از قدرت نرم بسيار بيش

اي بود، تناسب دارد و از طريق ديپلماسي  منطقههاي ابراز قدرت در سطح  كه يكي از شيوه
گيري از ابزارهاي متنوع در  بخشي مستلزم بهره باور رحماني، الهام شود. به عمومي عملي مي

هاي مختلف تعامل است. كارآمدي و ناكارآمدي كشورها در اين حوزه به كيفيت  حوزه
سازي در  . محور اصلي قدرت)498 :1392(الملل بستگي دارد  ها با منطقه و سطح بين تعامل آن

شود. هرگاه تعامل شكل  الملل براي تمامي كشورها از طريق تعامل حاصل مي سياست بين
ي ارتقاي سطح و بازسازي روابط حاصل خواهد شد. چگونگي اين فرايند به  گيرد، زمينه
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لل الم بخشي در منطقه و سطح بين هاي الهام درك كارگزاران سياست خارجي از ضرورت
عنوان نمونه حمايت از مستضعفان يكي از شعارهاي اصلي  . به)500: 1383(كالينز، بستگي دارد 

كار گرفته شود.  خوبي به بخشي به تواند در موضوع الهام انقالب اسالمي بوده است كه مي
ي مستضعفان و محرومان منطقه داشته باشد،  اي از همه جانبه چه ايران پشتيباني همه چنان

اي  هاي منطقه باشد. اين مهم تا اندازه ها و حتي دولت بخش بسياري از ملت اند الهامتو مي
 شود. اكنون انجام مي هم

شده تعامل و  گيري از الگوهاي شناخته بر بهره انداز افزون گيري سند چشم در جهت
توان رهيافت جديدي را مشاهده كرد كه از  اي، مي ي منطقه گرايي در حوزه چندجانبه

هايي از  ديگر جلوه سو بر كنش متقابل ايران با كشورهاي ديگر تأكيد دارد و از سوي يك
مقاومت در برابر تهديدهاي راهبردي را در خود ديده است. گفته شده كشورهايي كه 

بخش دارند براي تحقق اهداف خود بايد راهبرد و  گيري رهايي قدرت انقالبي و جهت
تواند بدون تغيير  . اين راهبرد حتي مي)Ryan Karig, 2006: 114-115(مخاطبان جديد پيدا كنند 

ي رهنمودهاي  كه انقالب اسالمي در سايه -در موازنه و تعادل قدرت رخ دهد. امام خميني 
يك رهبر كاريزماتيك بود كه نه از راه فشار و زور و نيرو كه با  -ايشان به پيروزي رسيد 

ب را به پيروزي رساند و تأكيد سند براي ها و نخبگان، انقال جذب و جلب نظر توده
يابي به اهداف آن بر اساس تعاليم و انديشه هاي امام خميني(ره) در اين زمينه بسيار  دست

گشاست. به اعتقاد امام خميني، يكي از عوامل صدور انقالب اسالمي، تأكيدبر حفظ  راه
ستيز دارد  طلب و ظلم التطلب، عد ي معنوي و اسالمي انقالب ايران كه روحي حقيقت جنبه

معناي صدور اين معنويت است، نه جنگ و حمله براي كشورگشايي  و صدور انقالب به
 .)57: 13(امام خميني، جلد 

در دنياي امروز مسائل مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي با هم پيوند دارند 
ي فكري  شوري بتواند سامانهراحتي از هم جدا كرد. اگر فرهنگ ك ها را به توان آن و نمي

تواند به دستاوردهاي مهم و موثري در سياست  اي طرح كند، مي جديد، منطقي و سنجيده
كه در بخش نظري گفته شد، ايران بايد راه و روشي را در داخل  الملل دست يابد. چنان بين

پذيرش  اسالمي فراگير و مورد - طراحي و در بيرون تروج كند كه داراي مضامين اخالقي
كه تاكنون نشان داده است،  چنان هاي سياست خارجي ايران هم عمومي باشد. رويكرد كنش

هاي بزرگ و  ي جهان بر عدم وابستگي راهبردي به قدرت بايد ضمن تعامل مستقل با همه
هاي پيرامون ايران و در راستاي منافع منطقه باشد. وجه  تر با كشورها و ملت پيوند بيش

هاي پيشين، تالش براي تبديل ايران به پايگاه مستحكم  اسالمي از نظامتمايز جمهوري 
(متن پيام ي حاكميت و تمدن اسالمي از طريق تجلي هنجارهاي اسالمي و انساني است  انديشه

 .)17/9/1387ي عظيم حج:  رهبر معظم انقالب به كنگره
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ن نفوذ و سلطه و بخشي راه مناسبي براي جلوگيري از القاي گفتما طرح گفتمان الهام
هراسي است. براي تلقي  امپراتوري توسط دشمنان و راهي براي پيشگيري از ترويج ايران

بخشي بايد از هر روشي كه يادآور سلطه و نفوذ است، دوري كرد؛  اقدامات ايران به الهام
ي كارگيري ابزار قدرت را پيدا نمود. برا عبارتي بايد توان جذب كشورهاي ديگر بدون به به

ها حرفي براي گفتن داشته باشد. پيشرفت علمي و فني،  ي زمينه كار ايران بايد در همه اين
تر، نظام سياسي  رو و شايد از همه مهم اقتصاد و صنعت پويا و مولد، توليدات صنعتي پيش

تواند به الگوي  بر مشاركت عمومي و رأي همگاني، كليدهايي است كه ايران را مي مبتني
هاي منطقه از اين نكته باشد  يافتن كشورها و ملت ساز اطيمنان ديل كرده و زمينهاي تب منطقه

دنبال رفاه خود و منافع همگاني منطقه و گسترش عدالت و ايجاد فرصت براي  كه ايران به
 كشورهاي منطقه است.

هاست در ابعاد  ي سياسي و فرهنگي درازمدت كه قرن ايران كشوري است با پيشينه
مختلف فرهنگي و سياسي باليده است. در قرن بيستم نيز در اوج جنگ سرد، ايران 

هاي منطقه  ها و گروه سرگذاشته كه الگوي بسياري از ملت ترين انقالب قرن را پشت بزرگ
شود نفوذ ايران  شده و موجب مي مام خاورميانه پذيرفتهقرار گرفته است. الگوي ايران در ت

اند ايران به مركز ثقل  گران ابراز كرده ازپيش افزايش يابد. برخي تحليل در منطقه بيش
ي تمدن و فرهنگ غني در كنار  . پشتوانه)Rubin, 2013(جاذبه در منطقه تبديل شده است 

هاي انساني، ظرفيت و قابليت الزم براي  هايي از خردورزي ديني، اجتهاد پويا و ارزش جلوه
بخشد.  اي به جمهوري اسالمي ايران مي هاي منطقه يابي و تأثيرگذاري در سياست جايگاه

گيرد كه از ابتدا نشاني  الگوي ارزشي ايران به اين دليل مورد توجه مردم ستمديده قرار مي
ها قرار گرفته است.  قبال آنهاي محرومان و مسلمانان جهان را داشته، و مورد ا از آرمان

بنابراين انتقال مفاهيم و هنجارهاي تأثيرگذار در سياست جمهوري اسالمي از طريق 
اي دارند.  بخشي رهبري منطقه نهادهاي اجرايي، اهميت و تأثيرگذاري بسياري در الهام

ش ترين نق هاي فرهنگي ايران در كشورهاي همسايه بيش نهادهاي فرهنگي مانند نمايندگي
بخشي را بايد در ادبيات مربوط به قدرت نرم  هاي نظري الهام دارند. ريشه  را در اين زمينه

 وجو كرد. جمهوري اسالمي جست
بخشي منبع  سازد. الهام هاي الزم براي اثربخشي بر منطقه را فراهم مي قدرت نرم زمينه

بيني  بر جهان مبتنياش را نيز  بخش الهي است و مقصود نهايي هاي الهام هنجارها و ارزش
ي  كند. در اين فرايند رهبري از طريق هدايت افكار و اذهان با ارائه الهي خود تعيين مي

ها  الگوي كارآمد و فراتر از الگوهاي موجود براي برآوردن نيازهاي مادي و معنوي انسان
تار و افكار مثابه ابزاري براي كنترل رف آميز و فريبنده به گيرد و تبليغاتي اغراق صورت مي
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تواند با تشكيل اتحادها و  . سوي ديگر اين رويكرد مي)488: 1392(رحماني، ديگران نيست 
ي اين كار اين است  اي متشكل از نخبگان علمي و غيرعلمي انجام شود. الزمه ائتالف منطقه

ها دست يابد و زمينه را چنان  ي رشته چنان پيشرفتي در همه كه از لحاظ علمي ايران به
ي  پژوهاني از منطقه و جهان شود. سابقه هاي ايران محل رجوع دانش راهم كند كه دانشگاهف

 چنين تحوالت علمي در تاريخ تمدن ايران فراوان وجود دارد.
تري در ايجاد صلح و ثبات سياسي  تواند و بايد نقش پررنگ ي سياسي، ايران مي از جنبه

فارس و خاورميانه همواره داراي منازعات  خيز خليج ي بحران در منطقه ايفا كند. منطقه
وفصل، مديريت يا تغيير شكل  تواند براي حل خوبي مي كوچك و بزرگ است و ايران به

هاي خوبي را براي پذيرش  پسند ارائه كند و از اين راه فرصت منازعات ابتكارات همه
ايد بتواند اي ب چنين كشور مدعي رهبري منطقه رهبري خود در منطقه فراهم آورد. هم

اي ايجاد كند  كم ائتالف يا اتحاد يا حتي سازمان (اقتصادي، فرهنگي يا سياسي) منطقه دست
سمت مطلوب خود هدايت  و خود در رأس آن قرار گيرد تا بتواند كشورهاي ديگر را به

 نمايد.

 پيشنهادها
و  در كنار هنجارسازي -مند است  كه يك ابزار ژئوپوليتيك قدرت -پردازي  مفهوم

گاه با  بي و ها گاه اي است؛ قدرت هاي جهاني و منطقه هاي قدرت سازي، يكي از ويژگي قاعده
طور  برند. به پيش مي اي خود را به هاي جهاني و منطقه طرح اصطالحاتي خاص سياست

يكي از عباراتي بود كه جرج بوش در ابتداي قرن  "محور اهريمني"نمونه؛ اصطالح 
هاي خود در خاورميانه ايجاد كرد و از اين راه،  برخي برنامه ويكم براي پيشبرد بيست

اي است كه  اندازه ي تمدني و تجربيات سياسي ايران به اهداف خود را عملياتي نمود. پيشينه
بر  برداري كند. جمهوري اسالمي نظامي ارزشي و مبتني بتواند از اين ابزار ژئوپوليتيك بهره
بنابراين در سياست خارجي نيز بايد اين تمايز تجلي پيدا  شعارها و معيارهاي فرهنگي است؛

ي  چيزي است كه همه كردن اهدافي مانند تغيير در موازنه و تعادل قدرت، همان كند. دنبال
بخشي ندارد. با اين نگاه بيش  كنند و تناسبي با رويكرد الهام كشورهاي ديگر نيز دنبال مي

هاي ارزشي و فرهنگي هستند كه عامل و  جاذبهاز تهديدات نظامي و فشارهاي اقتصادي، 
همراه دارند. نفي ظلم و  آيند و الگوبرداري ديگران را به حساب مي شاخص قدرت به

هاي انقالبي ايرانيان است. منتهي اقدامات  هاي اسالمي و از ارزش پشتيباني از مظلوم از آموزه
گرفتن منافع و  الً باعث ناديدهاحساسي يا واكنشي براي برپاداشتن اين اصل ارزشي، احتما

گيري آنان را در پي خواهد  شود و جبهه اي مي هاي ژئوپوليتيك رقيبان منطقه مطلوبيت
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هاي منطقه در شكل موجود  داشت. نخستين قدم در اين راه اين است كه موجوديت رژيم
ي تهديد تأثير القائات خارج ها تحت رسميت شناخته شود تا اين رژيم جز اسرائيل) به (به

مستقيمي از جانب ايران متوجه خود نبينند. غيرممكن است رژيمي در منطقه از ايران 
بر  گرفتن ادبيات سازنده مبتني زمان نقش رهبري اين كشور را بپذيرد. درپيش بهراسد و هم

اي، يكي از  الملل (با درنظرداشتن منافع ملي) و تضمين ثبات منطقه حقوق و قوانين بين
شدن جهان كه از ابتدا يكي  قطبي اي است. مقابله با تك يابي به اهداف منطقه ستهاي د شيوه

 از اهداف ماهيتي انقالب اسالمي ايران بوده، روش مناسبي براي اين كار است.
ي  هاي موجود منطقه و ارائه المللي نيازمند شناخت كامل وضعيت ابتكارات سياسي و بين

بخشي  آميز سياست الهام اولين نياز براي اعمال موفقيت هاي فراگير است؛ بنابراين، حل راه
هاي جاري منطقه و جهان  جمهوري اسالمي ايران در خاورميانه، شناخت و درك واقعيت

ي ديگري است كه  رسميت شناختن منافع متقابل كشورهاي منطقه، مؤلفه است. درك و به
جانبه كسب و  طور يك خود را بهگذارد. اگر كشوري بخواهد منافع  بخشي تأثير مي در الهام

ترديد بخشي از منافع ديگران را پايمال خواهد كرد و با رويكرد رهبري  عملياتي كند، بي
گيري  بخشي و الهام اي در روند الهام كننده متناقض خواهد بود. منافع متقابل نقش تعيين

ت خارجي ايران بخشي در سياس كند؛ لذا موفقيت الهام كشورها در سياست خارجي ايفا مي
در منطقه مستلزم شناخت دقيق اهداف و منافع ملي خود و ديگر كشورهاي منطقه است. 

زني قابل انجام  درك متقابل تضادها، تعارضات و منازعات از طريق مذاكره، مصالحه و چانه
گرايي است  ي ديگر، چندجانبه طور پيوسته دنبال شود. مؤلفه است كه بايد از سوي ايران به

دليل  محور اصلي تعامل، همكاري، مشاركت و نيل به نتايج مشترك سياسي است. به كه
جانبه و  اي ديگر امكان مديريت و هدايت يك تغيير و تحوالت در مناسبات جهاني و منطقه

رو جمهوري اسالمي نيز ناگزير است  دوجانبه ديپلماسي براي كشورها وجود ندارد؛ از اين
اي بهره بگيرد.  المللي و منطقه كرد چندجانبه در امور بينشدن از روي در عصر جهاني

گرايي  گرايي و مستلزم اقدامات چندجانبه است. چندجانبه گرايي فراتر از هم جانبه چند
تواند با  تواند ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي داشته باشد، مي كه مي بر آن عالوه
 عمال شود.هاي مختلف تشويقي و تنبيهي نيز ا شيوه

بخشي، اعتمادسازي بر اساس الگوهاي تعاملي  هاي الهام زمينه يكي ديگر از پيش
منظور تعامل بين كشورهاست؛ از اين فرايند براي افزايش و  جويانه و اراده به همكاري

سازي اهداف، نيات و  از طريق شفاف -ارتقاي ثبات در روابط و مناسبات بين كشورها 
شود. اعتمادسازي يكي از  استفاده مي -اطالعات و گسترش ارتباطات اقدامات در تبادالت 

كردن سوءظن، عدم اطمينان و اعتماد  اي ايران در برطرف اركان ضروري ديپلماسي منطقه
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هراسي كه از ابتداي پيروزي  . ايران)62: 1385(بالمي: بر روابط ايران و اعراب است  حاكم
تواند از بين  يران بوده است، از طريق اين سياست ميانقالب اسالمي در دستوركار دشمنان ا

بخشي در سياست خارجي كشورها، گسترش  برود. يكي از عوامل اعتمادسازي و الهام
تواند از سوي نخبگان علمي و سياسي  ها و نخبگان است. اين ارتباطات مي ارتباط بين ملت

 ها و تعامالت پديد آيد. كنش هاي اين هاي اقتصادي و فني زمينه ايجاد شود يا با همكاري
اي و  از داليل شكست نسبي قدرت نوظهور در رسيدن به اهدافش در حاكميت منطقه

طور خاص  شان، و به ها نزد پيروان رفتن كامل يا نسبي مقبوليت رهبري آن جهاني، از دست
هاي نوظهور نيز مانند هر رهبر ديگري براي رسيدن به  كشورهاي همسايه است. قدرت

هاي مادي و  ها و مشوق شان، بايد به پيروان بالقوه خود انگيزه بوليت طرح رهبريمق
پيرو تأكيد دارد: اگر -شده در بخش دو بر پيوند رهبر ي ارائه اي عرضه كنند. فرضيه انديشه

يك قدرت نوظهور منافع اقتصادي و يا باورهاي اعتقادي كشور ديگر را در طرح رهبري 
ر ديگر تقسيم مجدد قدرت مطلوب قدرت نوظهور را خواهد خود در نظر بگيرد، كشو

پذيرفت و از رهبري آن پيروي خواهد كرد. اين اصل مهمي است كه بايد در هر نوع 
 ي جمهوري اسالمي ايران در نظر گرفت. هاي آينده گذاري براي افق سياست

 
 منابع
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