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قرن بیســت و یکم، قرن گســترش و افزایش قدرت اســت. الگوهای روابط قدرت بین 
کشــورها چــه در ســطح منطقــه و چــه در ســطح بیــن الملــل، اساســا بــه پشــتوانه هــای 
جایــگاه آن کشــور در داخــل مرزهــای خــود بســتگی دارد؛ مخصوصــا بــه ایــن بســتگی دارد 
کــه آیــا آن کشــور بــه توزیــع قــدرت در درون مرزهــای خــود تمرکــز دارد و یــا در اندیشــه 
گســترش قــدرت خــود ورای ایــن محــدوده اســت. اگــر بــه گذشــته نــه چنــدان دور و بــه 
دوره بــاراک اوبامــا بنگریــم، مــی بینیــم کــه بــه طــور کل رویکردهــای سیاســی امریــکا 
بــا رفتــار مســالمت آمیــز دنبــال مــی شــد؛ مســأله ای کــه بــه رقبــای بیــن المللــی ماننــد 
ــا بــه عنــوان یــک بازیگــر فعــال در ســطح بیــن الملــل وارد میــدان  روســیه میــدان داد ت
شــود کــه دخالــت نظامــی روســیه در ســوریه و شــبه جزیــره کریمــه اوکرایــن نمونــه بــارز 
آن اســت. همچنیــن ایــران بــا اســتفاده از ایــن فرصــت بــدون هیــچ مانعــی بــرای گســترش 

نفــوذ خــود در منطقــه خاورمیانــه جــوالن داد.
ــه مخصوصــا بعــد  ــی ســاختار قــدرت در خاورمیان ــر آن اســت کــه دگرگون ــن تحقیــق ب ای
از بهــار عربــی را مــورد کاوش قــرار دهــد. ایــن نوشــتار بــا شــناخت ماهیــت نقــش ایــران، 
نقــش ایــن کشــور در مســأله ســاختار قــدرت خاورمیانــه و موضــع کشــورهای عربــی 
نســبت بــه آن و همچنیــن واکنــش هــای قــدرت هــای جهانــی و بخصــوص امریــکا در 

ــه بررســی خواهــد گرفــت. مــورد آن را ب
نخست: مفاهیم تحقیق

در اینجا به شرح مهمترین کلید واژه هایی که در این تحقیق بکار رفته، می پردازیم:
1- اصطالح قدرت

قــدرت هــم از بعــد نظــری و هــم از بعــد عملــی در سیاســت بیــن الملــل از جایــگاه و اهمیــت 
خاصــی برخــوردار اســت. از لحــاظ لغــوی قــدرت بــه معنــای امــکان تحمیــل اراده خــود بــه 
فــردی دیگــر اســت و بــر بــه کارگیــری اراده خــود در مقابــل مقاومــت دیگــری نیــز اطــاق 
مــی شــود و اصطــاح »قــدرت دولــت« بدیــن معناســت کــه دولتــی کــه قــدرت دارد، مــی 
توانــد در ســطح داخلــی خواهــان فرمانبــرداری اتبــاع خــود و درســطح خارجــی خواهــان 
رعایــت منافــع کشــورش باشــد؛ هرچنــد کــه ایــن امــر مســتلزم بــه کارگیــری تهدیــد و شــیوه 
هــای اجبــار باشــد و همانطــور کــه ثــروت تضمیــن کننــده چرخــه اقتصــاد اســت، قــدرت نیــز 
بــه قــول کارل دویــچ Karl Deutsch همچــون متاعــی اســت کــه در عرصــه سیاســت بیــن 

الملــل اعتبــار دارد. 1  
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خاصــه اینکــه دربــاره مفهــوم قــدرت هیــچ تعریــف جامــع و مانعــی وجــود نــدارد زیــرا بــه 
خاطــر تعــدد اشــکال و گونــه هــای قــدرت، بیــن اندیشــمندان عرصــه سیاســت و جامعــه 
شناســان دربــاره ماهیــت قــدرت اجتماعــی اتفــاق نظــر وجــود نــدارد. هیــچ ســازمانی را نمی 
تــوان تصــور کــرد مگــر اینکــه قــدرت زیربنــای ارکانــی اســت کــه آن را اســتوار نگــه داشــته 
اســت. اینکــه چــه زمانــی اصطــاح قــدرت بــه ادبیــات سیاســت راه یافتــه، تغییــر و تأثیــری 
در ماهیــت آن نــدارد؛ زیــرا قــدرت زیربنــای سیاســت اســت و بــه پشــتوانه آن تصمیــم هــای 

سیاســی اتخــاذ مــی گــردد و درعرصــه هــای مختلــف زندگــی اجرایــی میشــود. 2 
بــه عنــوان مثــال در عرصــه روابــط بیــن الملــل قــدرت یــک کشــور از اهمیــت خاصــی برخــوردار 
اســت زیــرا ایــن قــدرت اســت کــه نشــان مــی دهــد آن کشــور تــا چــه انــدازه مــی توانــد در 
ســطح بیــن المللــی نقــش آفریــن و بازیگــر باشــد. و ایــن قــدرت اســت کــه چهارچــوب روابــط 

یــک کشــور را بــا دیگــر قدرتهــای خارجــی در ســطح بیــن الملــل ترســیم مــی کنــد. 
قــدرت ملــی یــک کشــور عبــارت اســت از توانایــی تأثیــر بــر رفتــار کشــورهای دیگــر بــه نحــوی 
کــه اهــداف کشــور صاحــب قــدرت را تأمیــن کنــد. اگــر  کشــوری نتوانــد رفتــار کشــورهای 
دیگــر را در راســتای اهــداف خــود تحــت تأثیــر قــرار دهــد، هرچنــد آن کشــور بــزرگ یــا ثروتمنــد 
باشــد، امــا نمــی تــوان گفــت کــه قدرتمنــد اســت. اســتاد  Singer کــه قــدرت را بــه توانایــی 
تأثیــر گــذاری تعریــف مــی کنــد، بــا ایــن نظــر هــم رأی اســت. همچنین اســتاد هنــدی ماهندرا 
کومــار قــدرت را بــه توانایــی و تســلط بــر دیگــران تعریــف کــرده کــه ایــن تعریــف نیــز بــه 

نحــوی هــم ردیــف تأثیــر گــذاری اســت. 
 قــدرت یــک کشــور مهمتریــن عاملــی اســت کــه مشــخص مــی کنــد تــا چــه انــدازه آن کشــور 
مــی توانــد در ســطح بیــن الملــل بازیگــر فعــال باشــد. خــوب یــا بــد بــودن قــدرت بســته 
ــار چــه کســی باشــد و در راســتای کــدام هــدف مــورد اســتفاده  ــه اینکــه قــدرت در اختی ب
قرارگیــرد، متفــاوت اســت. برخــی کشــورها قــدرت ملــی خــود را در راســتای حاکــم ســاختن 
اوضــاع خاصــی بــر منطقــه و یــا بــرای اینکــه الگــوی سیاســی و یــا مذهــب خاصــی را بــر دیگــر 
کشــورها تحمیــل کننــد، بــه کار مــی گیرنــد در حالیکــه برخــی دیگــر بــا ســیطره و تســلطی 
کــه بــر قــدرت خــود دارنــد، از آن بــرای دفــاع از امنیــت ملــی و منافــع ملــی خــود اســتفاده 

مــی کننــد. 
در اینجــا الزم اســت بــه یــک نکتــه اساســی و مهــم یعنــی شــکاف و فاصلــه ای کــه بیــن 
قــدرت کنشــگر در ســطح بیــن الملــل و بیــن مفهــوم قــدرت وجــود دارد اشــاره کنیــم. علــت 
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ایــن فاصلــه هــم ایــن اســت کــه قــدرت یــک پدیــده کلــی اســت کــه از چندیــن عامــل کــه بــر 
همدیگــر تأثیــر گــذار هســتند، تشــکیل شــده اســت و از طرفــی هــم مفهــوم قــدرت بــه ابــزار 

ســنجش آن یعنــی بــه کارگیــری مســتقیم آن در میــدان عمــل ارتبــاط دارد.
دکتــر ثامــر کامــل خزرجــی در کتــاب خــود » روابــط سیاســی بیــن الملــل و راهبــرد مدیریــت 
بحــران « مفهــوم قــدرت را از منظــر ســه اندیشــمند کــه هرکــدام از یــک مکتــب خاصــی 
نمایندگــی مــی کننــد و هــر کــدام دیــد و رویکــرد خاصــی در روابــط بیــن الملــل دارنــد، بــه 
طــور مفصــل بــه بحــث گرفتــه اســت کــه ایــن ســه اندیشــمند عبارتنــد از ادوارد هالــت کار 
 Hans J.Morgan نماینــده مکتــب ســنتی، هانــس جــی مــور گانتــا Edward Hallett Car
Thau پیشــگام مکتــب رئالیســم ) واقــع گــرا( و در نهایــت رابــرت دال Robert A.Dahl کــه 

از مکتــب رفتــار گــرا نمایندگــی مــی کنــد3. 
2- مفهوم موازنه قدرت 

محافــل  ســوی  از  دارد  کــه  اهمیتــی  بــه  نظــر  قــدرت  موازنــه  هــای  مســأله سیاســت 
دانشــگاهی و سیاســی مــورد تحقیــق، بحــث و کاوش قــرار گرفتــه اســت. در ایــن میــان، 
ــه  ــا ب ــد ب ــز مطــرح مــی شــود کــه تــاش دارن ــی نی ــن الملل سیاســت هــای قــدرت هــای بی
کارگیــری قــدرت خــود وضعیــت موجــود را حفــظ کــرده یــا در صــدد تعدیــل آن برآینــد. 

بــه صــورت پیــش فــرض در جهــان طبیعــت و   Balance/ Equibrium پدیــده موازنــه
دنیــای سیاســت وجــود دارد و بــه معنــای تحقــق نظــم روابــط بیــن مؤلفــه هــای یــک 
پدیــده اســت. از ایــن رو هــرگاه حجــم و یــا وجــود مؤلفــه هــا بــر اثــر )افزایــش، حــذف و یــا 
تعدیــل( دچــار دگرگونــی شــود، روابــط آن مؤلفــه بــا مؤلفــه هــای دیگــر نیــز دچــار دگرگونــی 
مــی شــود و یــک نظــم جدیــد بیــن مؤلفــه هــا پدیــد مــی آیــد تــا رونــد فعالیــت سیاســی 

میــان خــود را ادامــه دهــد. 4
دکتــر اســماعیل صبــری مقلــد در بحــث تعریــف موازنــه قــدرت ســخنی دارد بــا ایــن مضمــون 
کــه در حالتیکــه یــک کشــور از لحــاظ قــدرت نســبت بــه ســایر کشــورها برتــری یابــد بــه نحــوی 
کــه آزادی و اســتقال کشــورهای دیگــر را تهدیــد کنــد، در ایــن صــورت کشــورهایی کــه از 
ــا از طریــق ائتــاف چندیــن  ــا اجمــاع حــول یــک محــور و ی ــر برخــوردار هســتند ب قــدرت کمت
قــدرت رقیــب در صــدد بــر مــی آینــد تــا بــا قــدرت برتــر بــا ابــزار قــدرت مقابلــه کننــد و ایــن 
یکــی از راههــای موازنــه قــدرت در ســطح بیــن الملــل اســت کــه ایــن شــیوه موازنــه بعــد 
از جنــگ جهانــی پدیــد آمــده اســت. موازنــه قــدرت، سیاســتی اســت کــه بــه مکتــب واقــع 
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گرایــی در روابــط بیــن الملــل اشــاره دارد و در ایــن مکتــب مســأله قــدرت از جایــگاه ویــژه 
ای برخــوردار اســت. هــدف دولــت هــا از تــاش و مبــارزه بــرای کســب قــدرت حفــظ بقــای 
خــود، تأمیــن امنیــت ملــی و حفــظ جایــگاه خــود در ســطح بیــن الملــل اســت و ایــن موازنــه 
قــدرت اســت کــه ایــن اهــداف را بــرای کشــورها محقــق مــی ســازد و جنبــه بازدارندگــی در 

بــه کارگیــری قــدرت و کنتــرل آن توســط کشــورها دارد. 5 
علــی رغــم اینکــه ایــده جوهــری تــوازن قــوا بــه توزیــع قــدرت میــان بازیگــران اصلــی در ســطح 
بیــن الملــل اشــاره دارد، امــا بایــد گفــت کــه تــوازن قــوا یــا موازنــه قــدرت اشــکال و جلــوه 
هــای گوناگونــی مــی توانــد داشــته باشــد ولــی مــا در ایــن تحقیــق تنهــا بــه مفهــوم تــوازن 
منطقــه ای یــا تــوازن فرعــی مــی پردازیــم کــه گونــه ای از گونــه هــا و جلــوه هــای موازنــه 
قــدرت اســت. ایــن نــوع تــوازن در داخــل یــک منطقــه جغرافیــای مشــخص رخ مــی دهــد 
و بازیگــران آن کشــورهایی هســتند کــه در آن منطقــه جغرافیایــی بــرای کســب قــدرت و 

نفــوذ بیشــتر بــا یکدیگــر بــه رقابــت و کشــمکش مــی پردازنــد. 
در نتیجــه چنیــن کشمکشــی تعــدادی از کشــورها از لحــاظ کســب قــدرت، بــه یــک موقعیت 
ــا یکدیگــر قــرار مــی گیرنــد کــه در اینصــورت موازنــه قــدرت منطقــه  ــر ب ــا نســبتا براب ــر ی براب
ای شــکل مــی گیــرد کــه رفتــار کشــورها و روابــط میــان آنهــا را کنتــرل مــی کنــد. در مــورد 
موازنــه قــدرت منطقــه ای نیــز همچــون موازنــه در ســطح بیــن الملــل کشــورهای قدرتمنــد 
بــا ابزارهــای مســالمت آمیــز بــا یکدیگــر در رقابــت هســتند کــه ایــن رقابــت گاهــی ممکــن 
اســت بــه جنــگ منجــر گــردد. در واقــع موازنــه قــدرت منطقــه ای هماننــد موازنــه قــدرت در 
ســطح بیــن الملــل هــر دو از یــک قانــون پیــروی مــی کننــد و تقریبــا بــه نتایــج مشــابهی منجــر 
مــی شــوند بــا ایــن تفــاوت کــه موازنــه منطقــه ای بــر رقابــت در ســطح بیــن المللــی تأثیــر 

مســتقیم دارد کــه گاهــی منجــر بــه پیــروزی یکــی از طــرف هــای بیــن المللــی مــی شــود. 
خاصــه آنچــه تــا کنــون بیــان کردیــم ایــن اســت کــه موازنــه منطقــه ای از موازنــه بیــن 
المللــی جــدا نیســت بلکــه تــوازن بیــن المللــی دائمــا از ثبــات و یــا بــی ثباتــی منطقــه و 
موازنــه هــای منطقــه ای تأثیــر مــی پذیــرد و قــدرت هــای بــزرگ دنیــا بــه موازنــه منطقــه 
ای اغلــب بــه عنــوان یکــی از مؤلفــه هــای قــدرت و حفــظ ثبــات و ابــزار نفــوذ خــود در نظــام 
بیــن الملــل مــی نگرنــد. و هرگونــه رخــداد ناگهانــی کــه موازنــه قــدرت منطقــه ای را دچــار 
اختــال ســازد، قطعــا چــه مثبــت و چــه منفــی، موازنــه هــای بیــن المللــی مرتبــط را تحــت 

تأثیــر قــرار مــی دهــد. 
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البتــه میــزان ایــن تأثیــر بــه میــزان نزدیکــی منافــع قــدرت هــای دنیــا بــه آن منطقــه و تعریفی 
کــه از امنیــت ملــی و منافــع خــود دارنــد و همچنیــن موقعیــت اســتراتژیک آن منطقــه 

بســتگی دارد. 
موازنــه قــدرت چــه موازنــه منطقــه ای و چــه موازنــه بیــن المللــی از ابتــدای تاریــخ وجــود 
داشــته اســت. از لحــاظ پیدایــش، تــوازن منطقــه ای ســابقه ای طوالنــی تــر دارد و تــوازن 
قــوا در ســطح بیــن الملــل کــه بعــد از آن پدیــد آمــده همــان خصوصیــات را دارد. یــک قاعــده 
کلــی ایــن اســت کــه موازنــه فرعــی یعنــی موازنــه قــدرت منطقــه ای بــه صــورت مســتقل 
عمــل نمــی کنــد یعنــی در مشــارکت هــای خــود مســتقل از بازیگــران اصلــی تــوازن بیــن 

المللــی عمــل نمــی کنــد. 6 
3 - مفهوم نیروی موازنه گر

ــوان  ــا عن ــاب خــود ب ــرداز در کت ــه پ ــر شــایمر " John Mearsheimer نظری اســتاد جــان می
بــزرگ The Tragedy Of Great Power Politics در  تــراژدی سیاســت قــدرت هــای 
ــا رهیافــت موازنــه گرایــی  ــه گــر چنیــن آورده اســت: موازنــه گرایــی ی تعریــف نیــروی موازن
یعنــی قــدرت هــای بــزرگ و کشــورها تمایــل دارنــد تــوازن قــوا را چــه از راه مســالمت آمیــز و 
چــه از طریــق جنــگ بــه نفــع خــود تغییــر دهنــد. زیــرا قــدرت نســبی کــه یــک کشــور در مقابــل 
ــن عامــل تضمیــن بقــای آن کشــور محســوب مــی شــود.  کشــورهای دیگــر دارد، مهمتری
از ایــن روســت کــه نیروهــای موازنــه گــر در مقابــل نیروهــای حفــظ ثبــات وضــع موجــود 
قــرار مــی گیــرد. وی در کتــاب خــود بــه ایــن نکتــه هــم اشــاره مــی کنــد کــه نیروهایــی کــه 
خواهــان ثبــات وضــع کنونــی هســتند ) Powers Status Qua ( اگــر چنانچــه بــرای حفــظ 
موقعیــت برتــر خــود در برابــر رقبــای احتمالــی تــاش ننماینــد، در نظــام بیــن الملــل جایــی 

نخواهنــد داشــت. 
قــدرت هــای بــزرگ هیچــگاه راضــی بــه توزیــع قــدرت نیســتند بلکه با در اختیــار گرفتن قدرت 
تــاش مــی کننــد وضعیــت فعلــی را بــه نفــع خــود تغییــر دهنــد و همیشــه در تاشــند تــا 

رهیافــت موازنــه گــری را دنبــال نمــوده و بــرای موازنــه قــدرت از قــدرت اســتفاده کننــد. 7
در ســالهای اخیــر اندیشــمندان و متخصصــان در عرصــه سیاســت بیشــتر بــه ایــن موضــوع 
پرداختــه انــد. بــه عنــوان مثــال والتــر رازل میــد Walter Ruselle Mead از برجســته تریــن 
اندیشــمندانی اســت کــه بــه ایــن موضــوع پرداختــه و مقالــه ای بــا عنــوان »بازگشــت 
جغرافیــای سیاســی: انتقــاد نیروهــای موازنــه گــر« در نشــریه امــور خارجــه بــه نشــر رســانده 
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اســت. 8 
همچنیــن دکتــر محمــد حمشــی اســتاد علــوم سیاســی در دانشــگاه ام البواقــی در مقالــه 
خــود بــا عنــوان »ثبــات نظمــی: پیامدهــای تحــوالت منطقــه ای بــر مغــرب عربــی چیســت؟ 
« بــه ایــن موضــوع پرداختــه اســت او توضیــح مــی دهــد کــه "چگونــه بــا مطــرح شــدن 
نیروهــای موازنــه گــر در سیاســیت بیــن الملــل مســأله جغرافیــای سیاســی بــار دیگــر اهمیت 
یافتــه اســت". او در تحلیــل هــای خــود ســه نمونــه نیروهــای موازنــه گــر مطــرح را بــه عنــوان 

مثــال ذکــر مــی کنــد کــه عبارتنــد از: 
چیــن در منطقــه اقیانــوس آرام و افریقــا، روســیه در منطقــه اروپــای شــرقی و آســیای 

میانــه، و ایــران در منطقــه خاورمیانــه. 
برخــی پژوهشــگران بــه ایــن نکتــه اشــاره دارنــد کــه علــت مطــرح شــدن دوبــاره جغرافیــای 
سیاســی وجــود خــأ در نیــروی منطقــه ای و بیــن المللــی اســت؛ مســأله ای کــه بــه 
نیروهــای موازنــه گــر میــدان داده اســت تــا سیاســت هــای منطقــه ای و بیــن المللــی 
خــود را بــا هــدف تأثیــر گــذاری در الگوهــای توزیــع قــدرت بــه نفــع خــود دنبــال کننــد. دکتــر 
محمــد حمشــی بــر ایــن بــاور اســت کــه اعتراضــات و نــا آرامــی هایــی کــه در کشــورهای 
عربــی رخ داد بــه طــور مســتقیم بــر زیربنــای قــدرت منطقــه ای و بــه طــور غیــر مســتقیم 
بــر زیربنــای قــدرت جهانــی کــه بعــد از پایــان جنــگ ســرد شــکل گرفــت، تأثیــر گــذار بــود. وی 
بــرای اثبــات ایــن فرضیــه خــود، دو وضعیــت را مــورد مقایســه قــرار مــی دهــد کــه چگونــه 
غــرب قــادر بــود در عــراق و لیبــی در ســالهای )1991-2003-2011( دخالــت کنــد امــا 
از هرگونــه اقــدام در مســأله ســوریه عاجــز مانــد و چگونــه در ســال 1999 توانســت در 
مســأله بوســنی و هرزگویــن دخالــت کنــد امــا اینــک از دخالــت در مســأله شــبه جزیــره 

کریمــه در اوکرایــن ناتــوان اســت. 9
دوم: ایران به عنوان نیروی موازنه گر: فاکتورها و پشتوانه ها

بعــد از اینکــه یــک کشــور جایــگاه خــود را در بیــن کشــورهای جهــان شــناخت و کشــورهای 
دیگــر نیــز او را بــه رســمیت شــناختند، آنــگاه آن کشــور مــی توانــد در نظــام بیــن الملــل 
سیاســت هــای الزمــه قــدرت را بــرای ضمانــت حداکثــری منافــع خــود و انجــام مأموریــت 
هــای خــود دنبــال کنــد. و اینجاســت کــه دیــدگاه و رابطــه دو ســویه میــان تــوازن منطقــه 
ای و بیــن المللــی، تفســیر مــی شــود. بــا دگرگونیهــای بــه ودجــود آمــده در ماهیــت روابــط 
ــه نفــع خــود  ــا وضعیــت را ب منطقــه ای و ظهــور نیروهــای منطقــه ای کــه در تاشــند ت
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تغییــر دهنــد، شــاهد ظهــور ایــران در ســطح منطقــه خاورمیانــه و خلیــج عربــی هســتیم کــه 
یکــه تــاز میــدان بــرای کســب جایــگاه و قــدرت و بســط نفــوذ خــود در منطقــه بــا اســتفاده 
از تمــام ابزارهــای الزم و پشــتوانه هایــی کــه دارد مــی رود تــا بــه عنــوان یــک قــدرت موازنــه 

گــر شــناخته شــده در منطقــه خــود را اثبــات کنــد. 
از جملــه عواملــی کــه موجــب برتــری ایــران مــی شــود، موقعیــت اســتراتژیک آن کشــور 
اســت کــه در جنــوب غــرب آســیا واقــع شــده و موقعیــت جغرافیایــی کــه دارد از دیــر 
زمانــی جایــگاه سیاســی و اقتصــادی را برایــش فراهــم کــرده اســت. ایــن کشــور افــزون بــر 
ــوار مــرزی  ــر فرانســه مســاحت دارد. مجمــوع ن ــع یعنــی ســه براب ــر مرب 1648195 کیلومت
آن بالــغ بــر8731 کیلومتــر اســت کــه 2700 کیلومتــر آن مــرز آبــی اســت. ایــران از حیــث 
ــا  ــد  و ب ــه حســاب مــی آی ــن کشــور ب ــودن تعــداد همســایگان، بعــد از روســیه دومی دارا ب
کشــورهای عــراق، ترکیــه، ارمنســتان، آذربایجــان، ترکمنســتان، افغانســتان و پاکســتان مــرز 
مشــترک دارد. و از لحــاظ ژئوپلیتیــک نیــز جایــگاه مهمــی در منطقــه دارد زیــرا از چندیــن 
نقطــه بــه دریــا راه دارد ) خلیــج عربــی و دریــای خــزر و دریــای عــرب(. ایــن کشــور طوالنــی 
تریــن ســواحل خلیــج عربــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. و داشــتن مرزهــای دریایــی بــا 
کشــورهای حاشــیه دریــای خــزر و همچنیــن بــا کشــورهای عــرب کــه در حاشــیه جنوبــی خلیــج 
عربــی موقعیــت دارنــد، اهمیــت اســتراتژی بــرای ایــران بــه ارمغــان آورده اســت بــه گونــه 
ای کــه ایــران در امنیــت خلیــج عربــی و در ترانزیــت جهانــی نفــت کــه کشــتیهای آن از تنگــه 

هرمــز مــی گذرنــد، دخالــت کــرده و نقــش بــازی مــی کنــد. 10 
در دوره هــای گوناگــون تاریــخ ایــران بواســطه موقعیــت جغرافیایــی کــه دارد، در ســطح 
ــه عنــوان حلقــه  ــران ب ــرا ایــن کشــور ای منطقــه از جایــگاه خاصــی برخــوردار بــوده اســت؛ زی
وصــل شــرق و غــرب بــا وصــل نمــودن شــرق دور بــه دریــای مدیترانــه، بــه عنــوان یــک 
گــذرگاه طبیعــی بــرای تجــارت جهانــی عمــل مــی کنــد بــه همیــن ســبب لقــب دروازه شــرق 
نــام گرفتــه و مــورد توجــه قــدرت هــای بیــن المللــی اســت.11 عــاوه بــر آن، ایــران از امتــداد 
اجتماعــی، فرهنگــی، جمعیتــی و اقتصــادی پیچیــده ای برخــوردار اســت کــه بواســطه آن 
توانســته اســت در عرصــه هــای گوناگــون در ســطح منطقــه نقــش فعــال داشــته باشــد. و 
بــا اســتناد بــه ایــده "بازگشــت جغرافیــای سیاســت" در پژوهشــهای دو پژوهشــگر مذکــور، 
بــه خوبــی ایــن واقعیــت روشــن مــی شــود کــه از لحــاظ جغرافیایــی یکــی از مؤلفــه هــای 

الزم را بــه عنــوان یــک نیــروی موازنــه گــر در ســطح منطقــه دارا اســت. 
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فاکتــور هــای تعییــن کننــده در ایــن امــر را مــی تــوان در ســه عامــل اصلــی خاصــه کــرد کــه 
عبارتنــد از: 

یــک: ایدئولــوژی، دو: شــخصیت ملــی ایرانیــان، ســه: دســتاوردهای انقــاب. و تأثیــر عامــل 
ــروت،  ــع ث ــر هــر عامــل دیگــری همچــون مناب ســوم یعنــی انقــاب در حرکــت نظــام از تأثی
توانایــی هــای اقتصــادی - نظامــی، تواناییهــای علمــی و صنعتــی بســیار بیشــتر اســت. و 
ایــن عوامــل دیگــر بــه نحــوی در راســتای ســه فاکتــوری کــه بــر شــمردیم بــه کارگرفتــه مــی 
شــود. ایــن ســه فاکتــور در انتخــاب بــزرگان نظــام از جملــه رهبــر و در تعییــن راهبــرد کلــی 
نظــام حاکــم و رویکــرد آن و حتــی در نحــوه تعامــل بــا مســائل روز نقــش پــر رنــگ ایفــا مــی 
کننــد. در دوران حســن روحانــی ســه شــاخص اساســی داخلــی بــرای سیاســت خارجــی ایــران 
مطــرح اســت کــه بــا ایــن ســه فاکتــور گــره خــورده اســت و ایــن ســه شــاخص عبارتنــد از : 
شــاخص اقتصــادی، شــاخص فرهنگــی، شــاخص مصلحــت کــه هــر کــدام از ایــن شــاخصها 

زیــر مجموعــه هــای مربــوط بــه خــود را دارد. 
در خصــوص عامــل ایدئولــوژی بایــد گفــت کــه اســاس ایــن ایدئولــوژی مذهب شــیعه اســت 
و ایران نظام والیت فقیه را از اندیشــه شــیعه اقتباس نموده اســت از این رو نظام ایران 
صرفــا یــک نظــام سیاســی نیســت بلکــه یــک نظــام فرهنگــی دینــی و برخاســته از اجتهــاد 
ــا پاســداری از مذهــب  ــه همان ــار و پشــتوانه والیــت فقی ــن اســت و حتــی اعتب علمــای دی
شــیعی اســت. یعنــی ایــن ایدئولــوژی مصحلــت دینــی را کــه ایرانیــان بــه آن اعتقــاد دارنــد 
تأمیــن مــی کنــد و میــراث فرهنگــی و تمدنــی ایــران کهــن را نیــز تحــت چتــر حمایــت خــود 
پاســداری مــی کنــد، از ایــن رو اســت کــه ایدئولــوژی ایرانیــان بــا مســأله مصلحــت اندیشــی 
در آمیختــه اســت چــرا کــه مذهــب شــیعه نــه تنهــا مصحلــت اندیشــی را روا دانســته بلکــه 

در مواقعــی آن را فراتــر از متــن دینــی مــی دانــد. 

امــا در خصــوص شــخصیت ایرانــی، بــا مطالعــه علمــی تاریــخ ایــران بــه روشــنی در مــی یابیــم 
کــه ســه عامــل انســان، محیــط و عقیــده شــخصیت ایرانــی را شــکل داده اســت. بنابرایــن، 
یــک شــخصیت پیچیــده ای اســت کــه در طــول تاریــخ عوامــل زیــادی تحــت تأثیــر حکومتــی 
ــد انتخــاب شــده، در شــکل گیــری آن دســت بــه دســت هــم  کــه حاکــم آن از جانــب خداون

داده اســت. 
امــا در مــورد ســومین عامــل یعنــی دســتاوردهای انقــاب، محســن رضایی دبیــر کل مجمع 
تشــخیص مصلــت نظــام ســخنی دارد بــا ایــن مضمــون کــه: انقــاب اســامی، از همان ابتدا 
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یــک فضــای سیاســی جهــادی در ایــران ایجــاد کــرد کــه هــم اکنــون نیــز ایــن فضــا در کشــور 
حاکــم اســت. دو جریــان شــکل گرفــت کــه یکــی جریــان سیاســی و دیگــری جریــان جهــادی 
اســت و ایــن دو جریــان در بســیاری از مســائل اختــاف نظــر داشــتند امــا اخیــرا فاصلــه میــان 
ایــن دو جریــان از بیــن رفتــه اســت. یقینــا فضــای سیاســی بــه هــر دو جریــان نیــاز دارد چــرا 
کــه ایــن دو جریــان بــا هــم مــی تواننــد فضــای سیاســی ایــران را مهندســی نماینــد )روزنامــه 

تابنــاک، 18 ژوئــن 2014(.12
از آنچــه بیــان شــد رویکــرد سیاســی ایــران در منطقــه خاورمیانــه بــه روشــنی فهمیــده مــی 
شــود. راهبــرد ایــران جنجــال برانگیزتریــن راهبردهــا درخاورمیانــه اســت. تصمیــم گیرنــدگان 
مســائل سیاســی و نظامــی ایــران بــه بعــد منطقــه ای راهبــرد ایــران توجــه ویــژه ای دارنــد 
ــرم و  ــرد منطقــه ای خــود ابزارهــای گوناگــون ن ــه ثمــر نشــاندن راهب ــرای ب ــن کشــور ب و ای
ســخت بــه کار گرفتــه و مبالــغ مالــی کانــی را در ایــن راســتا تخصیــص داده اســت. میــزان 
رو بــه رشــد بودجــه بــرون مــرزی ایــران کــه بــرای حمایــت از گروههــای مســلح بــه کار مــی 
رود، شــاهد ایــن مدعاســت. ناگفتــه نمانــد کــه ایــن گروههــای مســلح در خدمــت راهبــرد 
منطقــه ای ایــران در عــراق و ســوریه و لبنــان و یمــن و بحریــن و برخــی کشــورهای قــاره 

افریقــا فعالیــت مــی کننــد. 
حمایــت از اقلیــت هــای شــیعه در کشــورهای گوناگــون - بــه هــر وســیله ممکــن- در راهبــرد 
منطقــه ای ایــران کــه قانــون اساســی بــه آن قداســت بخشــیده اســت، از اهمیــت و جایگاه 

ویــژه ای برخوردار اســت. 

سوم: جایگاه ایران در سایه موازنه جدید قدرت در خاورمیانه
منطقــه خاورمیانــه بــا ویژگیهــا و امتیازاتــی کــه دارد ســبب شــده اســت کــه توجــه و طمــع 
قــدرت هــای بــزرگ را بــه خــود جلــب کنــد . نظــر بــه موقعیــت اســتراتژیک ژئواســتراتژیک و 
موقعیــت سیاســی آن و همچنیــن ثروتهــای خــدادادی کــه %50 ذخیــره نفــت و گاز جهــان 
را در خــود جــای داده اســت، تعــدادی از پژوهشــگران بــر ایــن عقیــده هســتند کــه رقابــت 
بــر ســر نفــت و گاز طبیعــی خاورمیانــه مهمتریــن علــت درگیــری هــا در ایــن منطقــه، اســت. 

یعنــی اکثــر جنــگ هــای خاورمیانــه همــان جنــگ نفــت اســت. 13
و از آنجــا کــه کــم رنــگ تــر شــدن نقــش قــدرت امریــکا در منطقــه باعــث ظهــور و فعالیــت 
نیروهــای موازنــه گــر شــده اســت، ایــن امــر پــر رنــگ تــر شــدن نقــش نیروهــای منطقــه ای را 
نیــز بــه دنبــال داشــته اســت تــا خــأ ناشــی از دوره انتقــال در نظــام بیــن الملــل را پــر نمایــد. 
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البتــه نبایــد از نظــر دور داشــت کــه ایــاالت متحــده همچنــان بــه عنــوان قــدرت برتــر مطــرح 
اســت. 

بــرای اثبــات ادعــای پیشــین خــود مبنــی بــر اهمیــت جغرافیــای سیاســی در پــی صعــود 
قــدرت موازنــه گــر در صحنــه بیــن الملــل بــه ایــن واقعیــت مــی پردازیــم کــه: رخدادهــای پــی 
در پــی خاورمیانــه همچــون جنــگ و درگیــری و رقابــت و تهدیدهــای امنیتــی چــه توســط 
گروههــای تروریســتی ماننــد داعــش و چــه بــه اشــکال دیگــر، و یــا موجــی از نــا آرامیهایــی 
کــه منطقــه را در نوردیــد و نــام بهــار عربــی بــه خــود گرفــت همــه و همــه نقــش پــر رنگــی 
ــن المللــی و منطقــه ای ایفــا کــرد. و از آنجــا کــه  ــط و رویکردهــای واحــد هــای بی در رواب
تحــوالت ایــن منطقــه زیــاد اســت بایــد تأثیــر ایــن تغییــری کــه میــزان قــدرت جهانــی در میــزان 
قــدرت منطقــه در خاورمیانــه دارد را بــه دقــت مــورد بررســی قــرار دهیــم و از ایــن رهگــذر 
بتوانیــم بــه شــناخت جایــگاه ایــران در منطقــه نائــل شــویم. بررســی ســه رخــداد کــه ســیمای 
خــأ قــدرت منطقــه ای و صعــود نیروهــای موازنــه گــر در منطقــه را بــه طــور واضــح و 
آشــکار بیــان مــی کنــد، بــه فهــم ایــن مســأله کمــک بیشــتری مــی کنــد. و ایــن ســه رخــداد 
عبارتنــد از: 1- کاهــش تأثیــر گــذاری ســه قــدرت محــوری عــراق، مصــر و ســوریه کــه ایــن 
کاهــش در قــدرت منطقــه ای یــک خــأ باقــی مــی گــذارد. 2- افزایــش نقــش منطقــه 
ای ایــران در خاورمیانــه بعــد از اشــغال عــراق توســط امریــکا در ســال  2003، و 3- ظهــور 
عربســتان ســعودی و ترکیــه و ایــران بــه عنــوان نیروهــای تأثیرگــذار در مرحلــه بعــد از جنبــش 
هــای کشــورهای عربــی کــه ایــن واقعیــت نتیجــه خــأ منطقــه ای اســت کــه خــود ناشــی از 

رخدادهــای پســا بهــار عربــی و کاهــش قــدرت هــای محــوری ســنتی اســت. 
 امــا در مــورد آشــکار ســاختن مســأله خــأ قــدرت در ســطح بیــن الملــل و تأثیــر آن بــر میــزان 
قــدرت منطقــه ای، بــه بررســی چندیــن رویــداد مــی پردازیــم کــه عبارتنــد از: 1- ظهــور 
ایــران بــه عنــوان بازیگــر فعــال در عــراق و حتــی مهمتریــن بازیگــر در ایــن صحنــه بعــد از بهــار 
عربــی، 2- ظهــور نقــش روســیه و چیــن در منطقــه خاورمیانــه کــه روســیه و چیــن علــی 
رغــم موافقــت شــورای همــکاری خلیــج و جامعــه عــرب مانــع طــرح غــرب مبنــی بــر دخالــت 
نظامــی در ســوریه شــدند. همچنیــن روســیه و چیــن در شــورای امنیــت در مــورد چندیــن 
قطعنامــه مربــوط بــه تحــوالت و درگیریهــا در خاورمیانــه موضــع گرفتنــد. 3- صعــود ایــن 
نیروهــای موازنــه گــر بــر میــزان قــدرت منطقــه ای تأثیــر گــذار بــود بــه گونــه ای کــه نقــش 
کشــورهای هــم پیمــان بــا غــرب را کــم رنــگ تــر ســاخت و در مقابــل نقــش کشــورهای هــم 
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پیمــان بــا چیــن و روســیه را تقویــت نمــود. 14 4- آشــکار شــدن نشــانه هایــی از درگیــری و 
رقابــت بیــن کشــورهای ایــران و ترکیــه و اســرائیل در منطقــه.

ایــن تغییــر و تحــوالت در تــوازن قــدرت در ســطح جهانــی و منطقــه ای، مقدمــه ای شــد 
بــرای اینکــه منطقــه عربــی آســیب پذیــر گــردد و همیــن مســأله ســبب شــد کــه کشــورهای 
منطقــه ای دیگــر فرصــت یافتــه و بــه شــکل بــی ســابقه ای بــه گســترش نفــوذ خــود در 
منطقــه عربــی مبــادرت ورزد و اینجاســت کــه مســأله تأثیــر گــذاری ســه قــدرت منطقــه ای 

غیــر عــرب ) ایــران، ترکیــه و اســرائیل ( در آینــده منطقــه عــرب مطــرح مــی شــود.
ایــن ســه کشــور، بــا دارا بــودن ابــزار قــدرت و نفــوذ ســعی در اعمــال آن دارنــد و مــی تواننــد 
مؤثــر تــر از هــر کشــور عربــی دیگــری، محــدوده مشــارکت در نقــش آفرینــی منطقــه ای را 
ترســیم نماینــد. و اینگونــه اســت کــه منطقــه خاورمیانــه بــه عرصــه رقابــت سیاســی بــر ســر 
نقــش آفرینــی و گســترش نفــوذ بــدل گشــته اســت و تاشــهای دیپلماتیــک و تــاش بــرای 

ایجــاد ائتــاف یکــی از ویژگیهــای برجســته در سیاســت منطقــه ای شــده اســت. 
اســرائیل بــرای ایفــای نقــش و دنبــال کــردن اهــداف خــود در منطقــه، عوامــل متعــددی را 
بــه کار گرفتــه اســت کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه حضــور قدرتمنــد امریــکا در منطقــه و 
برتــری تــوان نظامــی اســرائیل بــا دارا بــودن قــدرت بازدارندگــی اتمــی اشــاره کــرد. همچنیــن 
اســرائیل توانســته اســت از تحــوالت و رویدادهــای گذشــته و جــاری منطقــه بــه نفــع خــود 
اســتفاده کنــد. از جملــه ایــن رویدادهــا مــی تــوان بــه از بیــن رفتــن تــوان نظامی عــراق بعد از 
اشــغال امریــکا در ســال 2003 میــادی و در نتیجــه خــروج عــراق از موازنــه قــدرت منطقــه 
ای و همچنیــن بــی ثباتــی برخــی از کشــورهای عربــی کــه خــروج کشــورهایی همچــون 

ســوریه و مصــر را از موازنــه قــدرت بــه دنبــال داشــته اســت، اشــاره نمــود. 15
اســرائیل از شــرایط بــی ثباتــی و نــا آرامیهایــی کــه منطقــه عربــی را در برگرفــت، اســتفاده 
کــرد و در ایــن بــاره دو فاکتــور مهــم در ایــن تحــوالت موازنــه منطقــه را بــه نفــع اســرائیل 
تغییــر داد. عامــل اول ایــن اســت کــه ایــن نــا آرامیهــا در جبهــه تاریخــی کــه در مقابل اســرائیل 
قــرار داشــت، شــکافهایی ایجــاد کــرد. و عامــل دوم هــم ایــن اســت کــه ایــن ناآرامیهــا 
کشــورهای عربــی را تضعیــف نمــوده و آنــان را در معــرض طرحهــای تجزیــه احتمالــی قــرار 

داد. 
ــی ماهیــت نقــش  ــه خوب ــر ب ــد گفــت کــه رخدادهــای ســالهای اخی ــه بای امــا در مــورد ترکی
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ترکیــه و اهــداف آن و همچنیــن روابــط ایــن کشــور را بــا دیگــر کشــورهای منطقــه من جمله 
اســرائیل و ایــران نشــان مــی دهــد. بعــد از حملــه اســرائیل بــه غــزه در ســال 2008 میــادی، 
روابــط ترکیــه بــا همســایگان عــرب و همچنیــن ایــران بهبــود یافــت و همزمــان روابطــش بــا 
اســرائیل وخیــم شــد و بــا حملــه اســرائیل بــه "کشــتی مــاوی مرمــره" کــه تعــداد 9 تــن از 
ترکهــا در ایــن واقعــه کشــته شــدند، بــه بدتریــن حالــت خــود رســید تــا جایــی کــه منجــر بــه  
طــرد ســفیر اســرائیل از آنــکارا شــد. ایــن واقعــه ثابــت کــرد کــه ترکیــه مــی خواهــد و مــی 
توانــد - حتــی در مــواردی کــه بــا اولویــت هــای ایــاالت متحــده در تضــاد باشــد-  سیاســت 

هــای خارجــی مســتقل اتخــاذ کنــد. 

هرچنــد کــه ایــن تغییــر موضــع ترکیــه بــه معنــای روی گردانــدن از غــرب بــه نفــع شــرق نبــود 
بلکــه بــه منزلــه تعدیــل روابــط خــود بیــن شــرق و غــرب بــود، امــا برخــی محافــل سیاســی 
تصمیــم گیرنــده بــا بــه راه انداختــن جنجــال بــه ایــن موضــع ترکیــه چنــدان روی خــوش نشــان 
ندادنــد و از ایــن رویکــرد سیاســی جدیــد ترکیــه بــا عنــوان سیاســت هــای عثمانــی نویــن یــاد 
ــگاه ایــن کشــور را در  ــا ایــن همــه، گام توازنــی جدیــدی کــه ترکیــه برداشــت، جای ــد. ب کردن
تأثیــر گــذاری در رونــد رویدادهــای ناشــی از خیــزش هــای عربــی تقویــت نمــود هرچنــد کــه 

ایــن کشــور را از پیامدهــای منفــی آن بــی نصیــب نگذاشــت. 16 
امــا در مــورد ایــران، همــه مــا خــوب مــی دانیــم کــه ایــران کشــوری اســت فــارس زبــان دارای 
ــوده و  ــوان یــک قــدرت در ســطح جهــان مطــرح ب ــه عن ــم الزمــان ب ــخ کهــن کــه از قدی تاری
ــک  ــوان ی ــه عن ــد پروازیهــای خــود ب ــه بلن ــن کشــور ب ــن امــر ســبب شــده اســت کــه ای همی

قــدرت تأثیــر گــذار در ســطح منطقــه و جهــان ادامــه دهــد. 
ایــران حــق خــود مــی دانــد کــه بــه یــک کشــور پیشــرفته و صنعتــی بــدل گشــته و تنهــا 
بــه عنــوان تولیــد کننــده نفــت باقــی نمانــد. ایــن رویکــرد ایــران از  تاشــهای پنهانــی ایــن 
ــه ســاح هســته ای کــه در 2002  ــوم جهــت دســتیابی ب ــرای غنــی ســازی اورانی کشــور ب
میــادی علنــی شــد، بــه خوبــی نمایــان مــی شــود. 17 و علنــی شــدن فعالیــت هســته ای 
ایــران جنجــال برانگیــز شــد تــا جایــی کــه کشــورهای همســایه ایــران کــه بــا ایــاالت متحــده و 
کشــورهای غربــی روابــط اســتراتژیک دارنــد از ایــن امــر عمیقــا ابــراز نگرانــی کردنــد. افشــای 
فعالیــت هــای هســته ای ایــران در راســتای سیاســت ایــاالت متحــده امریــکا بعــد از ســال 
2002 میــادی و در قالــب جنــگ علیــه تروریســت صــورت گرفــت؛ همــان سیاســتی کــه بــر 



15 جایگاه ایران به عنوان یک نیروی موازنه گر در معادله جدید قدرت در خاورمیانه

اســاس آن، امریــکا بــه افغانســتان و عــراق لشــکر کشــید و ایــن کشــورها را محــور شــرارت 
خوانــد و بــرای تنــگ تــر ســاختن عرصــه بــر ایــران و برنامــه هســته ای ایــن کشــور آمــاده شــد.  
ایــران در قضیــه غنــی ســازی اورانیــوم در مقابــل قدرتهــای غــرب ایســتاد و حتــی بــرای 
پرداخــت بهــای ســنگین ایــن رویارویــی، آمادگــی گرفــت. ایــن رفتــار مقاومتــی ایــران ســبب 
شــد کــه جریانهــای ضــد غربــی و مخالــف امریــکا و سیاســتهایش در منطقــه از جملــه 
حمایــت ایــن کشــور از اســرائیل، بــا ایــران همنــوا و همســو گــردد. براســاس آخریــن نظــر 
ســنجی ســاالنه کــه از ســوی دانشــگاه میریلنــد در شــش کشــور عربــی انجــام گرفــت، 64 
درصــد مصاحبــه شــوندگان توســعه برنامــه هســته ای را حــق ایــران دانســته انــد. ایــن رقــم 
نســبت بــه 53 درصــدی کــه همیــن نظــر را در ســال 2009 میــادی ارائــه کــرده بودنــد، رشــد 
قابــل ماحظــه ای را نشــان مــی دهــد. ایــن امــر ممکــن اســت بــه ایــن دلیــل باشــد کــه ملــت 
هــای عــرب رفتــار دوگانــه امریــکا در مقابــل ایــران و اســرائیل را بــا هــم مقایســه مــی کننــد 
کــه چگونــه ایــران تحــت شــدید تریــن تحریمهــا قــرار مــی گیــرد امــا اســرائیل بــا اینکــه زرادخانــه 

هــای اتمــی در اختیــار دارد، مــورد محاســبه قــرار نمــی گیــرد 18.
بخــش اعظــم جایــگاه و قــدرت اســرائیل در منطقــه از تــوان نظامــی و جنــگ افزارهــای 
هســته ای ایــن کشــور در ســایه حمایــت امریــکا ناشــی مــی شــود. و تــا کنــون هــدف امریــکا 
حفــظ و تضمیــن برتــری اســرائیل در تــوان نظامــی ســنتی و جنــگ افزارهــای هســته ای 
در منطقــه بــوده اســت. و همیــن امــر اســرائیل را بــه ادامــه سیاســتهای اشــغالگرانه و 
شــهرک ســازی در زمینهــای فلســطینیان تشــویق کــرده اســت و در ســایه همیــن حمایــت 
امریــکا بــود کــه اســرائیل تأسیســات هســته ای عــراق و ســوریه را بــدون هیــچ پروایــی، 
نابــود کــرد و تهــران را در مــورد برنامــه هســته ای اش بــه طــور جــدی تهدیــد کــرد و تــاش 

نمــود تــا واشــنگتن را بــه ورطــه جنــگ بــا تهــران بکشــاند. 19 
امــا در مــورد کشــورهای خلیــج بایــد گفــت علــی رغــم وجــود اختــاف نظرهایــی بیــن 
کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیــج در مــورد خطــر و تهدیــد ایــران نســبت به منطقه 
و تأثیــر ایــن کشــور بــر تــوازن قــوا و نفــوذ در منطقــه، عربســتان ســعودی بــا همــکاری 
امــارات متحــده عربــی بــه عنــوان یــک قــدرت منطقــه ای تأثیــر گــذار، بــرای جلوگیــری از 
بلندپروازیهــای ایــران در منطقــه، ائتــاف هایــی در ســطح منطقــه و جهــان شــکل دادنــد. 
و ایــن دو کشــور مخصوصــا عربســتان کــه در ســطح منطقــه و بیــن الملــل از قــدرت تأثیــر 
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گــذاری برخــوردار اســت، بــه عنــوان نیــروی موازنــه گــر در منطقــه ظاهــر شــدند تــا بــا قــدرت 
ایــران بــرای اعمــال موازنــه گــری در تــوازن قــدرت منطقــه ای مقابلــه نماینــد. 

چهارم: فرصت های ظهور ایران به عنوان نیروی موازنه گر در 
خاورمیانه

ایــن وضعیــت بــی ثباتــی کــه از چندیــن دهــه قبــل منطقــه خاورمیانــه را دچــار کــرده اســت، 
ناشــی از چندیــن عامــل اســت کــه مهمتریــن آنهــا نبــود یــک ارتبــاط واضــح بیــن نظــام فرعــی 

اســت کــه کل نظــام منطقــه ای خاورمیانــه بخشــی از آن بــه حســاب مــی آیــد. 
در خاورمیانــه چندیــن ائتــاف وجــود دارد کــه طــرح مشــرق عربــی و کشــورهای شــورای 
ــا عضویــت  ــه کشــورهای عــرب و ســازمان کنفرانــس اســامی ب همــکاری خلیــج و اتحادی
تمامــی کشــورهای خاورمیانــه را مــی تــوان نــام بــرد. در ایــن میــان ائتــاف هــای اقتصــادی 
 )OPEC( ماننــد ســازمان همکاریهــای اقتصــادی و ســازمان کشــورهای صــادر کننــده نفــت

هــم حضــور دارنــد کــه همــه کشــورهای منطقــه در آن عضویــت دارنــد. 
عــدم وجــود یــک اتفــاق نظــر بــر ســر تعییــن دقیــق محــدوده و ویژگیهــا و ســاختار نظــام 
منطقــه ای در خاورمیانــه ســبب شــده اســت یــک رابطــه مشــخص – چــه از لحــاظ شــکل و 

چــه از لحــاظ مضمــون – میــان ایــن ائتــاف هــا و نظــام فرعــی شــکل نگیــرد. 
بــه همیــن ســبب چندیــن دیــدگاه راهبــردی بدیــل بــرای تعامــل بــا رویدادهــای منطقــه 
خاورمیانــه شــکل گرفــت کــه نتیجــه آن ظهــور چندیــن طــرح اســت کــه خاورمیانــه را هــدف 
قــرار داده اســت کــه طــرح ایــران، طــرح ترکیــه، طــرح امریــکا، طــرح روســیه، طــرح اســرائیل 
در رأس آنهــا قــرار دارنــد. وجــود ایــن طرحهــا مانــع بــه ثمــر نشســتن هــر نــوع طــرح عربــی در 

خاورمیانــه مــی شــود. 
ــه گــر در  ــروی موازن ــک نی ــوان ی ــه عن ــران ب ــگاه ای ــران و جای در مــورد فرصــت هــای طــرح ای
ــل اشــاره نمــود: ــه مــوارد ذی ــوان ب ــوازن قــوا در منطقــه مــی ت ــر ت ــر آن ب ــه و تأثی خاورمیان

1- ادامه توازن قوای موجود
پــر واضــح اســت کــه اقــدام احتمالــی ایــاالت متحــده مبنــی بــر حملــه نظامــی بــه ایــران و 
جســتجوی راه حــل نظامــی بــرای بحــران ایــران نتایــج منفــی متعــددی در ســطح منطقــه 
در پــی خواهــد داشــت. اینجاســت کــه اهمیــت تماســهای میــان امریــکا و ایــران کــه بــا 
تــاش واســطه هــا و از طریــق کمیتــه بیــن المللــی انــرِژی و یــا کانالهــای دیگــری انجــام مــی 
شــود و امــکان دســتیابی بــه یــک راه حــل میانــه را نویــد مــی دهــد، مشــخص مــی گــردد. 
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20 مخصوصــا کــه برخــی از قدرتهــای غربــی هنــوز پنجــره گفتگــو بــا ایــران را نبســته انــد. پــس 

همــه طرفهــا بــه شــمول ایــران از رویارویــی مســتقیم بیــم دارنــد. زیــرا هرگونــه درگیــری 
مســتقیم تمــام منطقــه خاورمیانــه را در گــرداب درگیریهــا ســوق مــی دهــد کــه بــر ثبــات 

جهانــی تأثیــر منفــی بــر جــای مــی گــذارد. 
از آنچــه گفتــه شــد، فهمیــده مــی شــود کــه مســائل داخلــی و منطقــه ای و بیــن المللــی 
بــا یکدیگــر مرتبــط هســتند و ایــن ارتبــاط ســبب مــی شــود کــه حالــت موازنــه بیــن تمامــی 
اطــراف حفــظ شــود و علــی رغــم وجــود کــش و قــوس هــا، حالــت موجــود پابرجــا بمانــد 
بــدون اینکــه وضعیــت بــه درگیــری و جنــگ منجــر شــود کــه هیچ یــک از طرفهــا از پیامدهای 
منفــی آن در امــان نمــی ماننــد. پــس هیــچ یــک از طرفهــا رغبتــی بــه جنــگ افــروزی ندارنــد. 
در نتیجــه بازگشــت بــه میــز مذاکــره یــک راه حــل مهــم بــرای حــل تمامــی اختافات سیاســی 

اعــم از منطقــه ای و جهانــی اســت. 
2- عقب نشنی ایران به نفع قدرت های منطقه ای دیگر 

بحــران فعلــی کــه ایــران درگیــر آن اســت، ســبب مــی شــود کــه از قــدرت تأثیــر گــذاری 
منطقــه ای ایــن کشــور کاســته شــود. فائــق آمــدن ایــران بــر ایــن بحــران نیازمنــد برقــراری 
روابــط نزدیــک بــا مثلــث اقتصــادی پیشــرفته یعنــی ایــاالت متحــده، اتحادیــه اروپــا و ژاپــن 
ــران را در بخــش ســرمایه گــذاری یــاری کنــد. امــا گزینــه روســیه و  اســت کــه مــی توانــد ای
چیــن و هنــد کــه ایــران بــه آنهــا تکیــه نمــوده، بــه انــدازه مثلــث ســرمایه داری نمــی توانــد 
بــه ایــران منفعــت برســاند. امریــکا بــه عنــوان یــک بخــش از مثلــث ســرمایه داری در تــاش 
اســت تــا دایــره تحریــم اقتصــادی را بــه حــدی تنــگ تــر کنــد کــه بــه عقــب نشــینی ایــران از 
اهــداف خــود شــده و یــا بــه فروپاشــی نظــام حکومتــی ایــن کشــور منجــر بشــود، و در 
نتیجــه دنیــا شــاهد ایجــاد نظامــی متفــاوت بــا نظــام جمهــوری اســامی در ایــران باشــد. 21 
»جــوزف بــای« صاحــب نظریــه قــدرت نــرم در روابــط بیــن الملــل بــر ایــن بــاور اســت کــه  بایــد 
همزمــان تحریمهــای اقتصــادی )قــدرت ســخت( و قــدرت نــرم علیــه جمهــوری اســامی بــه 
کار گرفتــه شــود تــا نارضایتــی مــردم علیــه نظــام بیشــتر شــود. 22 تحریمهــای اقتصــادی در 
طــول پانــزده ســال گذشــته فشــارهای اقتصــادی بــی ســابقه ای بــر نظــام جمهــوری وارد 
کــرده کــه نتیجــه آن نارضایتــی مــردم از نظــام بــه خاطــر گســترش فقــر بــوده اســت در نتیجــه 
مــی تــوان گفــت راهبــرد امریــکا در اعمــال فشــار بــر ایــران کــه یــا منجــر بــه عقــب نشــینی 

نظــام و یــا شکســت نظــام گــردد، تــا کنــون موفــق بــوده اســت. 
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مســأله دیگــری کــه ایــن احتمــال را تقویــت مــی کنــد ایــن اســت کــه قــدرت هــای منطقــه 
ای رقیــب ایــران، اجــازه نخواهنــد داد کــه ایــران بــه آســانی نفــوذ خــود را در منطقــه افزایــش 
دهــد. بــه عنــوان مثــال ترکیــه یکــی از قــدرت هایــی اســت کــه در صــدد اســت بــه یــک نیــروی 
موازنــه گــر در منطقــه تبدیــل شــود و معیارهــای الزم را بــرای نقــش آفرینــی در خاورمیانــه 
نیــز دارد. بــا یــک مقایســه بیــن توانمندیهــای ایــران و ترکیــه بــه خوبــی فهمیــده مــی شــود 
کــه موقعیــت جغرافیــای ترکیــه یــک امتیــاز بــرای ایــن کشــور اســت زیــرا ترکیــه هــم بــه 
خاورمیانــه و هــم بــه بالــکان و قفقــاز هــم بــه آســیای میانــه دسترســی دارد یعنــی ترکیــه از 
لحــاظ منطقــه ای چندیــن هویــت دارد و نمــی تــوان ترکیــه را در یــک هویــت خاصــه کــرد.23 
و ایــن هویــت چندگانــه ترکیــه و بــه دنبــال آن تعامــات سیاســی، اقتصــادی، نظامــی، 
امنیتــی و فرهنگــی کــه بــا ســایر کشــورها دارد، ایــن کشــور را قــادر ســاخته اســت کــه در 
توازنــات منطقــه ای و جهانــی بــه عنــوان یــک قــدرت تأثیــر گــذار مطــرح باشــد. در نتیجــه 
ــه تنهــا بــه خاطــر موقعیــت جغرافیایــی ایــن  مــی تــوان گفــت قــدرت ترکیــه در منطقــه ن
کشــور اســت بلکــه تــوان رو بــه رشــد اقتصــادی، تــوان نظامــی و روابــط ایــن کشــور در 

ســطح دنیــا چنیــن موقعیتــی را بــرای ترکیــه رقــم زده اســت. 
امــا قــدرت نــرم ایــران در مقایســه بــا ترکیــه بســیار ناچیــز اســت و ســرکوبی اعتراضــات 
مردمی بعد از انتخابات جنجالی ریاســت جمهموری در ســال 2009 و همچنین ســرکوبی 
اعتراضــات مردمــی در ســالهای اخیــر کــه تــازه تریــن مــورد آن در ســال 2019 روی داد، بــر 
وجهــه ایــران تأثیــر بســیار منفــی بــر جــای گذاشــته اســت. البتــه حمایــت ایــران از رژیــم اســد 
در ســوریه، بحــران اقتصــادی ناشــی از تحریمهــای غربــی و همچنیــن ســوء مدیریــت کشــور 
از جملــه عوامــل دیگــری هســتند کــه وجهــه ایــن کشــور را تحــت تأثیرقــرار داده انــد. یکــی از 
عوامــل تقویــت نقــش ترکیــه »عمــق اســتراتژی« ایــن کشــور اســت. موقعیــت جغرافیایــی 
و جایــگاه تاریخــی کــه ایــن کشــور از آن برخــوردار اســت، ســبب شــده اســت کــه بتوانــد بــه 
فعالیــت هــای مثبــت خــود در چندیــن عرصــه مبــادرت ورزیــده و بــرای حفــظ امنیت و تحقق 
منافــع خــود بــه محــدوده کشــورهای همجــوار خــود نیــز وارد شــود. همچنیــن اهتمــام بــه 
عمــق تاریــخ و جغرافیایــی کــه رابطــه ایــن کشــور را بــا دو حــوزه عربــی و اســامی محکــم 
کــرده اســت، از دیگــر فاکتورهــای قــدرت ایــن کشــور بــه حســاب مــی آیــد. 24  از ســوی دیگــر، 
در منطقــه خاورمیانــه ترکیــه در مقابــل ایــران از ســوی کشــورهای غربــی و ایــاالت متحــده 
امریــکا حمایــت مــی شــود و کشــورهای غربــی مــی تواننــد از طریــق ترکیــه اهــداف خــود را 
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در خاورمیانــه و منطقــه عربــی دنبــال کننــد. 25 و علــی رغــم عضویــت ایــن کشــور در پیمــان 
ناتــو امــا همکاریهــای راهبــردی بــا روســیه نیــز دارد. 

ــه خــود اختصــاص داده  از ایــن رو اســت کــه امــروز ترکیــه یــک موقعیــت بــی ماننــدی را ب
اســت و مــی توانــد در محــدوده جغرافیایــی فراتــر از خاورمیانــه بــه نقــش آفرینــی بپــردازد. 
برخــاف ایــران کــه تحــوالت منطقــه ای و بیــن المللــی بــا تــاش ایــن کشــور بــرای تبدیــل 

شــدن بــه نیــروی موازنــه گــر پرنفــوذ در منطقــه روی خــوش نشــان نمــی دهــد. 
عــرب،  جهــان  اخیــر  بحرانهــای  از  بعــد  عربســتان ســعودی  بخصــوص  خلیــج  کشــورهای 
توانســته اســت بــه نقــش محــوری خــود دســت یابــد. و بــا توجــه بــه امکانــات مــادی و ثبــات 
ــا دیگــر نیروهــای منطقــه ای و بیــن المللــی دارد، مــی  داخلــی و روابــط حســنه ای کــه ب
توانــد در راســتای انــزوای هرچــه بیشــتر ایــران و اعمــال فشــار بــر ایــن کشــور  گام بــردارد و 
از ایــن طریــق ایــران را وادار ســازد کــه در سیاســت منطقــه ای توســعه طلبانــه اش تجدیــد 

نظــر کنــد. 
3- فرصت های ایران برای موازنه وضعیت فعلی

ایــران بعــد از پیــروزی انقــاب در ســال 1979 همــواره بــه دنبــال همیــن هــدف بــوده اســت. 
بعــد از اشــغال عــراق و تحــوالت بهــار عربــی فرصــت بــرای ایــران مســاعد شــد تــا طــرح خــود 
مبنــی بــر تســلط بــر خاورمیانــه را عمــا دنبــال کنــد. و همانطــور کــه مــی دانیــم ایــران کــه از 
امتــداد اجتماعــی، فرهنگــی، جمعیتــی و اقتصــادی در منطقــه برخــوردار اســت، از قدیــم 
االیــام در صــدد تســلط بــر منطقــه بــوده اســت و در طــول تاریــخ توانســته اســت در ســطح 

منطقــه در مــوارد متعــددى نقــش آفرینــی کنــد. 26 
 ایــران پشــتوانه هایــی بــرای پیشــبرد طــرح خــود در منطقــه خاورمیانــه در اختیــار دارد و بــا 
بــه کارگیــری ابــزار و مکانیســم هایــی کــه دارد و شــیوه ای کــه در پیــش گرفتــه اســت، مــی 

توانــد نقــش اساســی و گســترده ای را در ســطح منطقــه بــازی کنــد. 
از مهمتریــن ایــن ابزارهــا، »نیروهــای بومــی عربــی« اســت کــه پیونــد مذهبــی با ایــران دارند. 
ایــران بــا ایــن طــرح در صــدد اســت تــا جایــگاه خــود را بــه معنــای واقعــی قــدرت منطقــه ای 
تثبیــت نمایــد. و ایــن نیروهــای محلــی را در خدمــت نشــر عقیــده و اندیشــه سیاســی خــود 
و تقویــت امنیــت ملــی و پاســداری از نظــام جمهــوری اســامی بــه کار گیــرد. حــزب اللــه 
لبنــان و جنبــش فلســطینی حمــاس و شــبه نظامیــان عــراق را مــی تــوان از مهمتریــن ایــن 
نیروهــا نــام بــرد. فنــاوری هســته ای – چــه صلــح آمیــز و چــه نظامــی – از دیگــر ابزارهــای 
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قــدرت ایــران در منطقــه اســت. وجــود مرکــز مرجعیــت دینــی در ایــران و تــاش در راســتای 
تســلط مذهبــی بــر شــیعیان منطقــه و همســو ســاختن اقشــار شــهروندان کشــورهای 
همســایه در راســتای تــاش بــرای کســب پیــروان و طرفــداران نظــام در خــارج از کشــور 
ــه ابزارهــای قــدرت  ــر تمــام فرقــه هــای شــیعی از جمل ــر گــذاری سیاســی ب ــا هــدف تأثی ب

جمهــوری اســامی ایــران محســوب مــی شــود.
عامــل مذهــب شــیعه یــک آلترنیتــو بــرای نظــام ایــران محســوب مــی شــود تــا هــرگاه نیــاز 
شــد، در راســتای منافــع و رهیافــت خــود در منطقــه بــه کار بگیــرد. ایــران بــه راحتــی مــی 
توانــد بــا شــعله ور ســاختن جنــگ مذهبــی در عــراق و کشــاندن دامنــه جنــگ بــه ســایر 
ــل حکومتهــا  ــی را در مقاب ــج عرب ــی، گروههــای شــیعه در کشــورهای خلی کشــورهای عرب
راه حــل  کــه دولــت هــای خلیــج عربــی هرگونــه  بــه همیــن دلیــل اســت  تحریــک کنــد. 
نظامــی بــرای پایــان دادن بــه پرونــده هســته ای ایــران را مــردود مــی داننــد. همانطــور کــه 
»بريجينســكي Brzezinski» جنــگ علیــه ایــران را بــه منزلــه پایــان هیمنــه امریــکا بــر جهــان 
دانســته اســت. شــاید اســتفاده از گزینــه عــراق دورنمــای اولیــه مــا از ایــن جنــگ باشــد امــا 
اگــر بــه ســرعت خــود را از ایــن جنــگ خــارج کنیــم بــاز هــم امیــدی بــه بــاز پــس گرفتــن عــراق 

باقیســت. جنــگ بــا ایــران مــا را بیســت و یــا ســی ســال از پیشــرفت بــاز مــی دارد.  
بزرگتریــن انگیــزه ایــران بــرای بــه ثمــر نشــاندن طرحهــای منطقــه ای و تبدیــل شــدن بــه یــک 
قــدرت منطقــه ای و یــا حتــی جهانــی ایــن اســت کــه ایــران مــی خواهــد قــدرت خــود را بــرای 
اثبــات خــود و در نهایــت چیــره شــدن بــر قدرتهــای گوناگــون منطقــه محــک بزنــد کــه آیــا 
مــی توانــد از قدرتــی ماننــد اســرائیل کــه بــرای ایجــاد تــوازن قــوا بــه نفــع خــود بــا چالشــهای 

زیــادی دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد، پیشــی گیــرد. 
امــا بــا ایــن همــه، ایــران بــه خاطــر رفتارهــای توســعه طلبانــه ای کــه در پیــش گرفتــه اســت 
و در ســطح منطقــه نیــز رقبایــی دارد، از ســوی قــدرت هــای جهانــی و منطقــه ای مــورد 
مخالفــت قــرار مــی گیــرد و همیــن امــر مانــع از آن مــی شــود کــه بتوانــد بــه عنــوان نیــروی 

موازنــه گــر در ســطح خاورمیانــه ایفــای نقــش کنــد. 
در پایــان، بــا اســتناد بــه مــوارد ذکــر شــده و بــا توجــه بــه دیــدگاه اولیــه ایــن تحقیــق مــی 
تــوان گفــت کــه وضعیــت خاورمیانــه در آینــده نزدیــک و متوســط شــاهد تغییــری نخواهــد 
بــود و بــر همیــن وضعیــت باقــی مــی مانــد یعنــی همچنــان ایــن جنگهــا بخصــوص جنگهــای 
مذهبــی کــه لقــب جنــگ ســرد نویــن بــه خــود گرفتــه اســت، و بعــد از خــروج نیروهــای 
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امریکایــی از منطقــه میــان دو محــور شــیعی و ســنی در جریــان اســت، ادامــه مــی یابــد. و 
بــه احتمــال زیــاد ایــران در آینــده نزدیــک و متوســط قــادر نخواهــد بــود کــه خــود را بــه عنــوان 
نیــروی موازنــه گــر در منطقــه اثبــات نمایــد امــا در آینــده دور ایــن احتمــال وجــود دارد کــه 
معادلــه هــای قــدرت جهانــی و منطقــه ای بــه نحــوی رقــم بخــورد کــه ایــران بتوانــد در کنــار 
قــدرت هــای دیگــری همچــون ترکیــه و کشــورهای خلیــج بــه رهبــری عربســتان ســعودی، 
خــود را بــه عنــوان یــک قــدرت تأثیــر گــذار در منطقــه اثبــات نمایــد و چــه بســا نیروهــای 

دیگــری نیــز بتواننــد بــه صحنــه بازگردنــد.
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