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چکیده:
با وجود اهمیت مناطق در ساختار قدرت جهانی ،مطالعات مربوط به منطقهه در ارهراه هنهوم هم هام اهمیهت
مناطق پیشرفت نکرده و منطقه و کشورهام منطقه نتوانسته جذابیت چندانی برام محافه لممهی و پژوهشهی
و همینطور نهادهام تصمیمگیرم ارجاد کند ،ارن در حالی است که بررسی بیانات رهبراه انقهب اسهبمی و
همینطور قانوه اساسی نشاهدهنده اولورت منطقه و همسارگاه در سیاست خارجی جمههورم اسهبمی ارهراه
است .پرسش پیش روم مقاله ارن است که اهمیت منطقه در ذهنیت رهبراه انقب اسبمی و قهانوه اساسهی
را ام چه منظرم میتواه تحمی کرد و چگونه میتواه در قالب رک مدل نظرم فرارند شک گیهرم منطقهه را
توضیح داد؟ پژوهش حاضر با بهرهگیرم ام تحمی محتوام کیفی بیانهات رهبهراه انقهب  -حضهرت امهاو و
ارت اهلل خامنهام  -و همینطور اصول مرتبط در قانوه اساسی ام مفاهیم همسارگی ،برادرم و امهت در تحمیه
اهمیت منطقه بهره برده و فرارند منطقهشده را در چهار مرحمه توضیح داده است.

واژگان اصلی :منطقه ،منطقهشده ،مجموله هورتی ،حضرت اماو خمینی(ره) ،آرت اهلل خامنهام.
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به نظر میرسد مناطق بار درگر اهمیت خود را بام رافتهاند .ارن اتفاق مهم بعههد ام پارههاه جنه

سههرد

سرلت بیشترم گرفته است .ابداع مفاهیمی همچوه «جهاه مناطق» پیتر کاتزنشههتارن (Katzenstein,
) 1996و را «الگوری فدرالی ام همکارم منطقههه ام -جهههانی» والههت روسههتو ) (Rostow, 2005و
«مناطق و قدرتها» م بارم بوماه و ورور(بوماه و الههی ورههور )1388 ،و «دنیههام متشههک ام بمو هههام
منطقهام» ماندل (ماندل)1379 ،حکارت ام اهمیت روم افزوه مناطق در معادالت جهههانی دارد .منههاطق
را در معنام حقیقی خورش میتواه به مثابه رک مجمولههههام هههورتی در نظههر گرفههت کههه آنههها را ام
درگر مناطق ،نظمهام سیستمیک و جهانی شده متمارز می کنههد .جارگههاه منههاطق در سههاختار جهههانی،
میزاه و نحوه همگراری در مناطق و لوام و موانع اه ،روابههط میههاه منطقهههام و مباحههم مربههوط بههه
امنیت و چالشهام امنیتی مناطق همه ام مهمتررن مسائمی هستند که در بحم هام مربههوط بههه منههاطق
مورد بررسی قرار میگیرند.
مناطق شبیه همدرگر نیستند ،اگرچه ممکههن اسههت در برخههی مسههائ و موضههولات مشههابهتها و رهها
اشتراکاتی با سارر مناطق داشههته باشههند ،امهها لمومهها ورژگیهههام متمارزکننههده منههاطق نقههش مهمههی در
شک گیرم روندهام همگرا را واگرا ارفا میکنند .ام میههاه  11منطقهههام کههه بههوماه و ورههور در کتهها
مناطق و قدرتها مورد شناساری قرار دادهاند ،ورژگیهام متمارزکننههده و در برخههی مواقههع اسههتثناری هههر
رک را میتواه به صورت جداگانه مورد بحم و بررسی قرار داد( .بوماه و الی ورور)1388 ،
آسیام جنو غربی را ام نگاه برخی ام محققاه ،آسیام غربی که به خاورمیانههه بههیش ام هههر اصههطب
درگرم شهره رافته است ،کانوه برخی ام مهمتررن تحوالت در طههول قههره اخیهر بههوده اسههت .اغمههب
نظررههام ژئوپولتیک ،همچوه نظرره هارتمند مکیندر ،نظرره قدرت درراری آلفرد ماهاه ،نظرره ررممنههد
نیکوالس اس ارکمن و نظرره کمربند شکننده کوهن بههر اهمیههت ارههن منطقههه ام جهههاه توجههه و تاکیههد
کردهاند ،موقعیت ژئوپولتیکی ،خصوصیات فرهنگی متمارز و همچنین نقش ذخارر لظههیم هیههدروکربنی
ام ورژگیهام خاص و متمارزکننده آه به شمار میرود(.رارسدل و جرالد اچ بمیک)1374 ،
با وجود اهمیت ارن منطقه ام جهاه و تاکید بر اهمیههت منطقههه در بیانههات رهبههراه انقههب اسههبمی و
اصول قانوه اساسی ،به نظر میرسد مجموع گس ها و شکافهام دروه منطقهام و همچنههین نفههوذ و
مداخمه لوام فرامنطقهام و خارجی مانع ام شک گیرم مررساختهام المو برام همکههارم منطقهههام
شدهاست .آسیام جنو غربی هنوم فاصمه مرادم با منطقهشده دارد .در بین کشورهام ارههن منطقههه ام
جهاه احساس تعمق داشتن به رک منطقه و منطقه بودگی هنوم شک نگرفته است ،ارههن رونههد در بههین
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شکافها و گس ها ،روند همگراری را با دشوارمهام مرادم روبهرو سههاخته و آسههیبپذررم آه را در
فرارند مداخمه و نفوذ پذررم افزوهتر ساخته است.
پیشینه پژوهش پیش رو را به دو دسته کمی میتواه تقسیم کرد؛ نخست اثارم که دردگاههام حضههرت
اماو(ره) و آرت اهلل خامنهام را درباره منطقه مورد بررسههی قههرار دادهانههد و دوو اثههارم کههه بههه بررسههی
منطقه و منطقهگراری الم ام امکاه را امتناع آه پرداختهاند .در مههورد دسههته نحسههت رعنههی درههدگاههام
حضرت اماو و آرت اهلل خامنهام درباره منطقه و همگراری با فقداه اثار و منابع مواجه هسههتیم و ام ارههن
جهت بارد گفت در ارن ممینه اثر قاب التناری وجود ندارد .اما آثار موجههود دربههاره منطقههه و همچنههین
منطقهگراری را ام چند دردگاه میتواه بررسی کرد؛
دردگاه نخست آثارم در قالب کتا و مقاله هستند که امکاه شک گیرم همگراری منطقهام و پورشهههام
منطقهگرا را ممکن نمیدانند ،که خود به چند دسته قاب تقسیم هستند.
الف :آثارم که کنشهام منطقهام را بیشتر انعکاسی ام ساختار نظاو بینالمم میداننههد .بههه لبههارتی درگههر
مبتنی بر ارن دردگاه ،کنشهام منطقهام ،بامتابی ام تغییر و تحوالت حاکم بر ساختار نظاو بینالمم اسههت.
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مررمجمولههام پنچگانه آسیام جنو غربههی نیههز بههه وضههو قابه مشههاهده اسههت .وجههود چنههین

بنابرارن مناطق فی نفسه دارام اصالت نیستند ،بمکه انعکاسی ام ساختار حاکم بر نظاو بینالممه محسههو
میشوند .برام مثال بنگررد به( حاج روسفی) 1384 ،؛ (هینبوش و احتشامی )1382 ،
 :آثارم که به دلی وجود تفاوتهام جغرافیههاری ،فرهنگههی و سیاسههی در میههاه کشههورهام منطقههه،
امکاه شک گیرم همکارمهام منطقهام را دشوار میدانند .برام مثال بنگررد بههه( سههررع القمههم)1379،
؛(جعفرم ولدانی)1387 ،؛ (آرتز)1379 ،؛(روحی دهبنه( )1395 ،متقی)436 :1393 ،
ج :آثارم دسته سوو بر ارن باور هستند که منطقه بیش ام گرارشها و همکارمهام منطقهههگرا ،مسههتعد
خیزش قدرتهام منطقه ام است .میتواه روارت فولر در کتا قبمههه لههالم(فولر )1373 ،و همچنههین
به اثار کسانی چههوه فمیمههز ،روبههین ،بحرانههی و جههوادم ارجمنههد اشههاره کههرد( Flemes, 2010) .
)((Rubin, 2006جوادم ارجمند( ) 1388 ،بحرانی و همکاراه)1391 ،
دردگاه دوو گرارشهام منطقهگرا را شام میشود .ارن آثار به لوامه و متغییرهههاری اشههاره دارنههد کههه
میتواه بر اساس انها به شک گیرم همگراری منطقه ام امیدوار بود( .مستقیمی و قواو ممکههی)1387 ،؛
(برمگر)1388 ،؛ (مجیدم و همکاراه ( )1387 ،رضاری میرقائد و مبینی دهکردم)1386 ،
دردگاه سوو اثار مرتبط با روندها و مراح منطقه شده هستند که با ارن پژوهش ارتباط بیشترم دارنههد.
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چهارگانه منطقهسامم :جغرافیا و نزدرکی اقهمیمی؛ منافع ،نیامها و اولورتهام امنیتههی بههه هههم پیوسههته؛
نهگرش و نگاه مشتر

هورتی همگرا و نوع رابطه و هماهنگی شهیوۀ کنش بها نظههاو جههههانی معتقههد

است با هر تعررفی که ام منطقۀ آسهیام جنو غربی بدهیم ،نمیتواه به لحاظ واقعی و لممههی انتظههار
شک گیرم رک منطقه و به هم پیوستن کشورها و بامرگراه اصمی ارن حومه بهههه رهههکدرگر را داشههت.
هرچند که منابع اقتصادم غنی و نیز درن مشههتر و سههابقۀ تههاررخی بههه هههم پیهههوسته را مهههیتواه ام
لهناصر اصمی همگراری در ارن حومه دانست ،اما چه ام نظر جغرافیههاری چههه بههه لحههاظ امنیتههی و چهه
امنهظر ارمشی و هههورتی ،فاصههمه و تفههاوت و گههاهی تقابه در ارههن حههومه ررشهههدارتر و لمیقترنههد.
همینطور نوع رابهطه دو گروه ام کشورها با نهظاو بهین المم به اندامهام متفههاوت و مغههارر اسههت کههه
امکاه تحت الشعاع قرار گرفتن مابقی لناصر توسط لام سیستمی نیز در شرارط کنونی وجههود نههدارد.
هرچند که برخی مشترکات نیز میاه کشورهام ارن حومه بههه چهههشم میخههورد ،اماتفاوتههها و حتههی
تعارضات آنها بیشتر است .بنابرارن بهارد گهفت که در شرارط کنونی سخن ام منطقهههام فههراب بهها نههاو
آسیام جنو غربی بیشتر برام تقسههیم نقشههههام جغرافیههاری و حومههههام بههزرز مرسههت محیطههی
مناسب و مفیداست ،تا ام نظر سیاسی و بین المممی .مگر آه که امکاه تهحولی اسهههاسی در نههوع کههنش
و واکنش و جارگاه کشورهام تعیینکننههده در ارههن حههومۀ جغرافیههاری بهها نظههاو بههین الممه بههه ورههژه
قدرتهام مرکزم آه فراهم آرد(.سمیمی)1388 ،
«رضا سیمبر» در مقاله ارراه و منطقهگراری در آسیام جنو غربی :راهبردههها و راهکارههها در سیاسههت
خارجی ارراه روند تکاممی منطقه شده را در چند حرکت میبینههد؛ اولههین حرکههت فضههام منطقهههام،
دومین حرکت را پمکاه دوو مجموله منطقهام ،قدو سههوو جامعههه منطقهههام و صههمح جامعههه اسهت و
مرحمه چهارو ،اجتماع منطقهام و صمح اجتماع است و آخررن مرحمه ،مهههجموله سهههیاسی و نهادرنههه
شدهم منطقهام است که صمح نیز در آه نهادرنه شده باشد .منطقه آسیام جنو غربی ،در مجمولهههم
منطقهام قرار دارد که هدف نهاری آه ،صرف ًا تحقق صمح منفی اسهههت؛ امههها میتههواه قههدوهاری را بههه
سمت صمح مثبت نیز برداشت .ام نظر وم منطقه آسیام جنو غربی بهها توجههه بههه شههرارط فعمههی در
پمکاه دوو رعنی مجموله منطقهام قرار دارد و تههامین صههمح منفههی و نههه صهمح مثبههت در آه اولورههت
دارد(.سیمبر)1388 ،
در مقالهام درگر« ،سیدحسههین سههیفماده» منطقهههگراری را رههک ضههرورت اجتنا ناپههذرر بههرام ورود
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ارن ضرورت ام چند رورکرد میتواند سرچشمه بگیههرد؛ نگههاهی سههاختارم کههه بههه ملههم وم لکه
العممی روراری و با هدف ستیز اردئولوژرک لمیه سمطه جهانی غر باشد و در ارن صورت نسههبت بههه
کارکردم شده ارن رورکرد امیههدم وجههود نههدارد .در مقابه نگههاه انسههاه محههور بههه آه میتوانههد در
بمندمدت ارمشی استراتژرک برام ارراه داشته باشد .نگاه انساه محور با تفرّد شخصیتی انسههانی مههبمو
است که در قالب جامعه مدنی منطقهام نمود پیدا میکند (.سیف ماده)1399 ،
وجوه مشتر و بعضا هم وشانی بین آثار منظر سوو و پژوهش حاضر وجود دارد؛ ام جممههه فرارنههدم
بوده منطقه شده و فاصمه مراد آسیام جنو غربی با منطقه نامیده .اما ارن اثر تبش کرده اسههت تهها
اوال اهمیت منطقه را ام دردگاه رهبراه انقب مورد بررسی قرار دهد ،ثانیهها روارههت متفههاوتی ام منطقههه
شده ارائه کند؛ روارتی که امکاه تبههدر بههه رههک برنامههه و دسههتورکار لممیههاتی را دارد و ثالثهها موضههع
همدالنه ترم به ضرورت منطقه شده در ارن جغرافیام خاص و حساس دارد.
پرسش پیش روم مقاله ارن است که اهمیت منطقههه در ذهنیههت رهبههراه انقههب اسههبمی و قههانوه
اساسی را ام چه منظرم میتواه تحمی کرد و چگونه میتواه در قالب رک مدل نظههرم فرارنههد شههک
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مدبرانه مردو منطقه اسیام جنو غربی به فضام توفنده جهانی شده میدانههد و معتقههد اسههت انجههاو

گیرم منطقه را توضیح داد؟ با هدف پاسخ گوری به ارن پرسش بنیادرن مقاله با روش تحمی محتههوام
بیانات رهبراه انقب اسبمی و همینطور اصول مرتبط در قانوه اساسی در بخش نخست بههه اهمیههت
منطقه پ

ام پیرومم انقب اسبمی و جارگاه در منظومه فکرم رهبراه انقههب خواهههد پرداخههت و

در ادامه مراح و لناصر منطقه شده را در چهار مرحمه مورد بررسی قرار خواهد داد.
 :1بنیانهای نظری منطقهگرایی در دیدگاه رهبران انقالب اسالمی
ممزمههام تغییر در روند و جهتگیرم سیاستهام منطقهههام بههه پههیش ام پیههرومم انقههب اسههبمی و
سالهام شتا گرفتن نهضت اسبمی بام میگردد .حضرت امههاو خمینههی(ره) در  16آبههاه مههاه 1357
در مصاحبه با خبرگزارى آسوشیتدپرس در پاسخ به ارن سوال که «به نظر شههما سیاسههت ارههراه ام ارههن
هنگاو به بعد درباره وضعیت خاورمیانه چه بارد باشد؟» چنههین پاسههخ دادنههد «آنچههه مسههمم اسههت مهها
ژاندارو منطقه نخواهیم بود»( .اماو خمینی،1368 ،ج )356 :4ارن اظهارات ام طههرف حضههرت امههاو در
حالی که هنوم چند ماه به پیرومم انقب اسبمی باقی مانده بود ،حکارت ام تغییر و بههامنگرم اساسههی
در سیاستهام امنیتی ارراه در منطقه داشت .ترتیبات امنیتی دوره پهموم در جهههت همگرارههی بیشههتر بهها
کشورهام همساره در منطقه دستخوش تغییر و تحول شد و ام طرف درگر حضور نیروهههام بیگانههه و
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قدرتهام فرامنطقهام مورد طرد قرار گرفت .میتواه گفت با پیرومم انقب اسبمی بههرخبف دوره
فصلنامه علمی پژوهشهای انقالب اسالمی دورۀ  ،11شمارۀ  ،1شمارۀ پیاپی ( ،)40بهار 1401

پهموم تمرکز بر مسائ منطقهام به لنواه نقطه کانونی سیاست خارجی جمهورم اسبمی ارههراه قههرار
گرفت.
رهبراه انقب اسبمی ضرورت توسعه همکارم هام منطقهام را مههورد توجههه قههرار داده و آه را بههه
لنواه اولورت سیاست جمهورم اسبمی ارراه مطر کردند .تحمی محتههوام بیانههات رهبههراه انقههب
اسبمی به ورژه حضرت اماو نشاه میدهد منطقه و همسارگاه اهمیت محورم دارند .ام نگاه حضههرت
اماو ،جمهورم اسبمی ارراه اولورت را در همکارم و اتحاد با کشورهام همساره میبیند و قصد هههیچ
گونه تجاوم و درگیرم به خا کشورهام همساره ندارد؛ «ما در لین حالى که قدرتمنههدتررن دولتهههاى
منطقه هستیم و به برکت اسبو ،رک قدرتى ارن کشور ما و ارن ممت ما دارد که قههدرتهاى بههزرز هههم
نمىتوانند تعرض به او بکنند ،در لین حال ،ما مههىخههواهیم کههه بهها همههه ارههن کشههورهاى اسههبمى و
خصوص ًا ارنهارى که در منطقه هستند ،در خمیج هستند و در اطراف خمیج هسههتند ،مههىخههواهیم بههرادر
باشیم.مىخواهیم همه آنها با هم دست به هم بدهیم»(.اماو خمینی ،1368،ج)391 :16
مفهوو برادرم در اندرشه حضرت اماو ام مفاهیم محورم در فرهنه

اسههبمی اسههت و پیشههینهام بههه

بمندام تاررخ اسبو دارد .قرآه کررم در جامعه درنی مومناه را را برادر رکدرگر خوانههده اسههت( .سههوره
حجرات ،آره  )10در دوراه شک گیرم اجتمالات کوچک اسبمی ابتدا در مکههه و سه

در مقیههاس

وسیعتر در مدرنه النبی ،مفهوو برادرم نولی تقسیم لمی السوره داراریههها و امکانههات بههین مسههمماهها
بود به شکمی که به برادرم خونی و نسبی طعنه میزد و نولی گذشت و ارثههار و همکههارم و تعههاوه را
در بین مسمماناه به نمارش میگذاشههت .ارههن مفهههوو انسههاه شههناختی و در رابطههه اجتمههالی افههراد را
میتواه به سطح وسیعتر رابطه بین کشورها تسرم داد و ام امکاه وجود ارن نوع رابطه بین کشههورهام
همسارهم هم کیش سخن گفت.
ام نظر حضرت اماو رفتار جمهورم اسبمی ارراه نشههاه دهنههده ارههن مسههاله هسههت کههه ارههراه قصههد
هیچگونه دخالت در امور سارر کشورهام منطقه و را احیانا قصد کشورگشاری ندارد « تمههاو کشههورهاى
اسبمى بدانند که ارراه ابدا نظرى به کشورهاى آنها ندارد .ارراه براى جمعیت خودش همههه چیههز دارد
و ارن طور نیست که رک کشور سرکش باشد که بخواهد همه چیز را در تحههت سههمطه خههود بیههاورد.
ارراه براى خدا قیاو کرده است و براى خدا ادامه مىدهد و جههز دفههاع ،جنه
نخواهد کرد»( .اماو خمینی ،1368،ج)393 :16
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ابتههدارى بهها هههیچ که

بنابرارن انقب اسبمی را نه در معنههام سرکشههی و

بعد ارجابی نگاه رهبراه انقب اسبمی نسبت به منطقه ام رک جنبه سمبی نیز برخوردار است که تا بههه
امروم به اشکال مختمف مورد توجه بوده اسههت .نفههی مداخمههه خههارجی در شههک دهههی مناسههبات و
ترتیبات منطقهام را مانعتراشی در برابر تبش کشورهام منطقه برام همکههارم و همگرارههی  .در ارههن
مورد حضرت اماو ضمن تشررح رورکرد جمهورم اسبمی ارراه به همکههارم و همراهههی کشههورهام
منطقه بارها بر ارن نکته تاکید داشتند که قدرتهام فرامنطقهام ام جممه آمررکا در منطقههه منههافعی ندارنههد و
نبارد در ارن منطقه حضور و نفوذ داشته باشند؛ «بارد درد با چه حقى امررکا ام آه طرف دنیا دستش را درام
مىکند به ارن طرف دنیا و در کشورهاى اسبمى دخالت مىکند و مىخواهد مقدرات کشورهاى اسههبمى
را او تعیین کند ... .امررکا مىگورد که ما در منطقه منافع داررم! چرا بارد او در منطقه ما منافع داشههته باشههد؟
چرا بارد منافع مسممین منافع امررکا باشد و او در منطقه منافع داشته باشد و رکى سؤال نکند ارن را؟ رکههى
ام کشورها سؤال نکنند ارن را ام امررکا ،که شما چکاره هستید که آمدرد مىخواهید مقدرات ارن منطقههه را
درست کنید؟ شما چکارهارد؟ » (اماو خمینی ،1368،ج)208 :17
ارشاه بارها کشورهام اسبمی را که همراهی با قدرت هام بزرز را به جمهورم اسههبمی ارههراه تههرجیح
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برهم مده نظم منطقه ،بمکه انقببی در راه خدا میدانست.

داده و قصد مقابمه و مخالفت با آرمانهام انقب اسبمی دارند را به اتحاد و همکارم لمیه دشمناه اصههمی
منطقه رعنی قدرتهام بزرز و همچنین اسرائی فرا میخواندند( .اماو خمینی ،1368،ج)30 :19
در وجه سمبی نیز سه اص قانوه اساسی نفی حضور بیگانگاه و لدو سمطه آنههها را مههورد تاکیههد قههرار
داده است .در اص  146قانوه اساسی جمهورم اسبمی ارههراه آمههده است«اسههتقرار هههر گونههه پارگههاه
نظامی خارجی در کشور هر چند به لنواه استفادههام صمحآمیههز باشههد ،ممنههوع اسههت( ».اصه 146
قانوه اساسی جمهورم اسبمی ارراه) در اص  152آمده است «سیاست خههارجی جمهههورم اسههبمی
ارراه بر اساس نفی هر گونه سمطهجوری و سمطهپذررم ،حفظ استقبل همه جانبههه و تمامیههت ارضههی
کشور ،دفاع ام حقوق همه مسمماناه و لدو تعهد در برابر قههدرتهام سههمطهگر و روابههط صههمح آمیههز
متقاب با دول غیر محار استوار است» و در اص  153نیز« هههر گونههه قههرار داد کههه موجههب سههمطه
بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادم ،فرهن  ،ارتش و درگر شؤوه کشههور گههردد ممنههوع الههبو گردرههده
است» (اص  152و  153قانوه اساسی جمهورم اسبمی ارراه)
رک سال بعد ام رحمت حضرت اماو ،آرههت اهلل خامنهههام تههداوو سیاسههت ارههراه نسههبت بههه منطقههه و
همگراری بین کشورهام منطقه در برقرارم امنیت و همچنین جموگیرم ام حضههور بیگانگههاه را مههورد
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تاکید و توجه قرار دادند؛ «سالهاست که ما البو کردهارم ،آماده هسههتیم بهها کشههورهاى منطقههه دور هههم
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بنشینیم و به کمک همدرگر خمیج فارس را امن کنیم؛ دست متجاوماه را در ارن منطقه کوتههاه نمههاریم و
نگذاررم کسى به حقوق درگرى تجاوم کند .ارن وظیفهى ما ممتهاى منطقه است»( .آرههت اهلل خامنهههام،
)217 :1369
ام نظر ارشاه جمهورم اسبمی ارراه در طول ارن سالها هرگز موجب ناامنی منطقههه نشههده و بیشههتررن
تبش را در راستام حفظ امنیت منطقه انجاو داده است ،چرا که امنیت منطقه را امنیت خههود میدانههد و
با هر گونه ناامنی مقابمه خواهد کرد« .ممت ارراه و دولت جمهورى اسبمى در طول ارن سالها ،رکبههار
هم موجب ناامنى منطقه نشده است .همیشه حفظ امنیت کرده است .درگراه ناامنى ارجههاد کههردهانههد... .
امنیت براى خودماه ،قهر ًا امنیت براى منطقه است .رعنى هم امنیت خودمههاه را خواسههتیم ،هههم امنیههت
منطقه را؛ چوه تفکیکناپذرر است .ناامنى ما هم ،ناامنى منطقه است» (.ارت اهلل خامنهام)138 :1375 ،
همانند حضرت اماو ،آرت اهلل خامنهام نیز حضور قدرتهام فرامنطقهام را بیش ام هههر چیههز موجبههات
ناامنی در منطقه و تشنج در منطقه میدانند « امههروم در آ هههاى جنههوبى کشههور مهها در خمههیج فههارس
نیروهاى بیگانه با حضور خود ،ممینههاى تشنّج را فراهم مىکنند .برخبف ادّلاى آمررکاریههها ،حضههور
آهها نه تنها هیچگونه امنیتى براى ارن منطقه به وجود نمىآورد ،بمکه مقدّمه و موجههب نههاامنى اسههت».
(ارت اهلل خامنهام )103 :1378 ،ام نظر رهبر انقب هیچ دلیمی برام حضور نیروهام بیگانه در منطقههه
وجود ندارد و ادلام ارن کشورها در توجیه حضور خود با حفههظ منههافع ممههی و رهها منههافع حیههاتی در
تعارض اساسی با منافع ممی کشورهام منطقه است( .آرت اهلل خامنهام)60 :1372 ،
نکته حائز اهمیت در بیانات مختمف رهبر انقب اسههتفاده ام تعبیههر مجمولهسههامم اسههت کههه نههولی
ساختار همکارم منطقهام بین کشورهام همساره برام هم افزارههی و نقههش آفررنههی بیشههتر اسههت .بههه
لبارتی در کنار مفهوو برادرم کههه میههزاه و نههوع همکههارم را بههین کشههورهام همکههیش را مشههخ
میسامد ،با مفهوو درگرم به ناو مجمولهسامم مواجه هستیم که نشانگر اهمیت همکارم منطقهههام در
قالب تشک هام منطقهام است .ام نظر رهبر انقب امنیههت در گههرو مجمولهسههامم بههین کشههورهام
همساره ،خاورمیانه و آسیاست و میتواند ام نفوذ و دخالت قههدرتهام فرامههرمم در منطقههه جمههوگیرم
کند؛ «ما مىتههوانیم مجمولههههههاى متناسههب ارجههاد کنههیم .مهها در آسههیا ،در خاورمیانههه ،در مجمولهههى
کشورهاى اسبمى ،در کشورهاى اسبمى منطقهههى شههرق لههالم و احیانه ًا در مجمولههههههاى درگههرى،
مىتوانیم فعال و مجمولهسام باشیم» (به نق ام راهبردهام سیاست خههارجی برگرفتههه ام بیانههات مقههاو

14

مجمولهسامم را ارشاه هم بین کشورهام اسبمی منطقه و همینطور کشورهام مهههم آسههیاری در نظههر
دارند«.ما دوگونه مجموله سامم می توانیم بکنیم؛ رکی در بخش کشههورهام اسههبمی بههه بهانههه هههام
مختمف ...و رکی هم با کشورهام برجسته آسیا که نقش آفررنند؛ مث چین ،مثه روسههیه ،مثه هنههد و
مث خود ما که ما نقش آفررنیم .هیچ کشور درگرم ارن نقش آفررنی را ندارد؛ حتی انههدونزم و مههالزم
که کشورهام پیشرفته اققتصادم هستند .ارن نقش آفررنی مال ارن کشورهاست .ما مههی تههوانیم تههبش
کنیم؛ مجموله سامم بارد صورت گیرد»( .به نق ام راهبردهام سیاسههت خههارجی برگرفتههه ام بیانههات
مقاو معظم رهبرم)43-42 :.1390،
لبوه بر مفهوو برادرم ،مفاهیم همسارگی و امت را نیز میتههواه بههه منزلههه بنیاههههام نظههرم اهمیههت
منطقه را منطقهگراری در اندرشه رهبراه انقب اسبمی دانسههت .اگههر چههه مفهههوو بههرادرم در معنههام
اسبمی خورش هنوم چنداه مورد توجه قرار نگرفته ،اما مفهوو همسههارگی تهها حههدودم مههورد توجههه
محققاه ارن حومه قرار گرفته است .در مقاله مشتر طاهاری و موسههوم نیهها ام همسههارگی بههه لنههواه
نظررهام برام سیاست خارجی جمهورم اسبمی ارراه راد شده است .ام نظههر آنههها همسههارگی لنصههر
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معظم رهبرم)5 :.1390،

سامنده منطقه و مرحمهام ماقب منطقهگراری است .برخبف تصورر کمی و اننزالی منطقه کههه نمیتههواه
ام رابطه رک کشور با منطقه سخن گفت ،همسارگی مفهومی انضههمامی اسههت ،بههه طههورم کههه رابطههه
کشههورهاری بهها

دولت معموال با همساره ها تعررف می شود .نورسندگاه مفهوو همسارگی را مخههت

مرجعیت فرهنگی باال میدانند و به همین جهت ام ارنکه همسارگی بتوانههد بههه رههک نظررههه لمههومی و
لممی بدل شوند ،تردرد دارند .به نظر میرسد لمومیت قائ نشده به نظرره همسارگی ،امکاه توسههعه
آه را با دشوارم خاصی روبهرو می سامد  ( .طاهاری و موسوم نیا)177-167 : 1392،
ام نظر انها؛ «در واقع گسترش روابط همسارگی و بهره مندم ام مزارام اه مستمزو اقبال به روش هههام
ابتدائا غیر سیاسی است .توجه بههه همسههاره رعنههی در لمقههی مبههاه انههاه .حه

احساسههات انههاه و

گسترش روابههط غیررسههمی بهها انههاه .در نظررههه همسههارگی لوامه غیردولتههی بههامرگر و کارگزارنههد.
همسارگی محتاج روابط داوطمبانههه خودجههوش صههمیمانه و غیررسههمی اسههت .همسههارگی خههو ام
رسمیت و بده بستاه هام حسابگرانه فراتر می رود و ابعادم در حههومه روحیههه و اخههبق میرابههد .در
ارن حال محتوام همسارگی می تواند ام برابرم به برادرم ارتقا رابد .چیزم کههه منظههور نظههر حضههرت
اماو در مشی سیاست خارجی شاه در برابر همسارگاه مسمماه بود .طبق نظررههه همسههارگی ارامههش و
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تعاممی در سطح منطقه ام رضارت و خرسندم جوامع و دولت هام کوچکتر منطقههه برخاسههته باشههد.
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در نظرره همسارگی دولتهام کوچک تاثیرات بزرز دارنههد ( .طاهههاری و موسههوم نیها-167 : 1392،
)178
مفهوو امت نولی اجتماع لقیدتی است ،فراسههوم مرمهههام شناختهشههده دولههت -ممههت .در مرمهههام
لقیدتی مرم جاری به پاراه میرسد که اجتماع درگر (لقیدتی را غیرلقیدتی) شروع مههی شههود .ام ارههن
اجتماع لقیدتی با تعابیر درگرم همچوه دارالسبو را داراالرماه رههاد مهی شههود .در مرمهههام لقیههدتی
تمارزهام نژادم ،قومی و مبانی ام بین نمیروند ،اما تا حدود مرادم رن

می بامند و با تعمق کههبه تههر

و اصی ترم به ناو لقیده و را ارماه جارگزرن می شوند .در میاه مومناه و باوراه مب برترم و تمههارز
تقواست( .مطهرم )31 :1362 ،تا پیش ام شک گیرم مرمهام وستفالی و سرارت ارن مفهوو بههه جهههاه
اسبو در چشم اندام نظرم مسمماناه دو نوع هورت فردم مومن و کافر و دو هورت جمعی «کفههار» رهها
«امت کفر» و «مومناه» را «امت مومن» در لرصه بین المممی تعیههین و تشههک میرابههد .ام انجهها کههه بههر
اساس قراه تنها درن حق و مقبول نزد خداوند اسبو اسههت ،ارمههاه همههاه اسههبو بههوده و مههومن نیههز
مسمماه است ،امت مومن در قالب امت اسبو به لنواه امت وسط متعههین میشههود .ام ارههن رو روابههط
بین المم در حقیقت تعام امت کفر با امت اسبو است( .دهقانی فیرومابادم)66 :1389،
مفهوو امت لمی رغم شک گیرم واحدهام مختمف در جهاه اسبو در طول قره بیسههتم همچنههاه در
ناخودآگاه ذهنی مسمماناه وجود دارد .به ورژه ام ارن جهت مهم که دوره هههام اوج اقتههدار مسههمماناه
مربوط به دوره هام تمده امت اسبمی بوده است .ارن حه

نوسههتالوژرک نسههبت بههه مفهههوو امههت

همچناه محر قوم به شمار می رود و میتواند در حرکتهام همگرارانه در جهاه اسبو نقش مهههم
و حائز اهمیتی ارفا نمارد .در اصول مختمف قانوه اساسی نیز بر مفهوو امت تاکید ورژه شههده اسههت؛ در
اص  11قانوه اساسی آمده است «به حکم آره کررمه «اه هذه امّتکم امۀ واحدۀ و انهها ربکههم فالبههدوه»
همه مسمماناه رک امّتند و دولت جمهورم اسبمی ارراه موظف است ،سیاست کمی خههود را بههر پارههه
ائتبف و اتحاد مم اسبمی قرار دهد و کوشش پیگیر به لم آورد تا وحههدت سیاسههی ،اقتصههادم و
فرهنگی جهاه اسبو را تحقق بخشد»( .اص  11قانوه اساسی جمهورم اسبمی ارراه)
سه مفهوو همسارگی ،برادرم و امههت اجههزام مختمههف سههطو روابههط منطقهههام را نشههاه میدهنههد.
همسارگی را همجوارم مناسبات مبتنی بر روابط متقاب و برابر را بین کشورهام واقههع در رههک منطقههه
نشاه میدهد که در رک جغرافیام مشتر در کنار هم قرار دارند .بنههابرارن همسههارگاه رههک مفهههومی
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همساره مسمماه را توصیف میکند ،مفهوو امت با نگاهی به آرنده سیر گسترش مرمهههام منطقههه را در
شک اردهال و مطمو خود نشاه می دهد.
اگر متوه مربوط به بیانات رهبراه انقب و قانوه اساسی را مهمتررن منههابع دررافههت نظههرم رورکهرد
منطقهام جمهورم اسبمی ارراه دانست ،ارن نتیجه را میتواه حاصه کههرد کههه منطقههه نقطههه شههروع
تحر سیاست خارجی جمهورم اسبمی ارراه به شههمار مههی رود .همههانطور کههه رمضههانی در مههورد
سیاست جمهورم اسبمی ارراه در منطقه خمیج فارس اشاره کرده است؛ ارراه نمیخواهد بههه ژانههدارو
منطقه تبدر شود ،به همین دلی  ،همسارگاه خود را تحقیر و مرلو نمیکنههد .مقامههات اررانههی بارههها
بیاه داشتهاند آناه برام ساختن منطقه خمیج فارس بهها رکههدرگر همکههارم میکننههد( .رمضههانی:1380 ،
 )82-84پیرومم انقب اسبمی و تکانههام ناشی ام موج حاص ام پیههرومم انقههب اسههبمی ارههن
تعبیر را در بین برخی ام سراه کشورهام منطقه ارجاد کرد کههه رژرههم نههورن در ارههراه در صههدد تغییههر
جغرافیام منطقه و گسترش طمبی است .ارن تمقی ام سیاست ارههراه کههه توسههط برخههی ام کشههورهام
منطقه ام و فرامنطقه ام دامن مده میشد ،بالم شد تا فهم درسههتی ام سیاسههت منطقههه ام جمهههورم
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الم ام کشورهام مسمماه است .در حالی که مفهههوو بههرادرم میههزاه و نحههوه روابههط میههاه دو کشهور

اسبمی ارراه در منطقه شک نگیرد.
اما اهمیت منطقه صرفا ررشه و ممینه هام فکرم و لقیدتی نداشت ،بمکههه ام رههک سههرم ممینههه هههام
لینی (داخمی و خارجی) نیز نشات میگرفت .پیوند تنگاتن

رژرههم پهمههوم بهها سیاسههتهام امررکهها در

منطقه با هنجار لمومی بسیارم ام اررانیاه سههنخیت و سههامگارم نداشههت و انقههب اسههبمی ام رههک
جهت حرکت در جهت گسست ام ارن پیوند بود .ماهیت دست نشاندگی رژرم پهموم و ارفههام نقههش
نیابتی در منطقه ،حرکت جمعی اررانیاه را به ارفام نقشی مستق در داخ  ،منطقههه و جهههاه سههوق داد.
در شرارطی که انقب ماهیت استکبارستیزم داشت و مخههالف ارفههام نقههش غیرمسههتقیم اررانیههاه در
سطح منطقه ام و جهانی بود ،سطح منطقهام میتوانست نقطه نخست تحر بروه مرمم کشور پسهها
انقببی به شمار رود.
راهبرد نه شرقی و نه غربی به لنواه رههک اسههتراتژم جنبههه درگههرم ام اهمیههت منطقههه را بههه نمههارش
میگذاشت .نه شرقی و نه غربی اگرچه به اشکال مختمفی در قالب موامنههه لههدمی مههدرس و موامنههه
منفی مصدق پیشتر در سیاست خارجی ارراه طر شده بود ،اما اوال به اسههتثنام دورهام کوتههاه مههدت
نخست ومررم دکتر مصدق جامه لم به تن نکرده بود ،ثانیا موامنه منفههی و لههدمی دربههاره وضههعیت
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نظم حاکم بر نظاو بینالمم و امکاه و نحوه تغییر در اه فاقههد برنامههه بههود .در قالههب دوگانههه شههرق و
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غر را بمو شرق و غر  ،بمو هام منطقهام ،غیرمتعهدها ،اتحادرههام جهاه سههوو گههرا و جهههاه
استعمار مده میتوانست به لنواه به منزله بدر غیرشرقی غیرغربههی در معنههام مههورد نظههر راهبههرد نههه
شرقی و نه غربی باشد.
ام طرف درگر در دهه پارانی حیات نظاو دو قطبی و در شههرارط منعطههف آه ،فضههام تنفسههی بیشههترم
برام مناطق و جرراه هام منطقه گرا فراهم شده بود .به لبههارتی درگههر نسههیم جدرههد منطقهههگراری در
حال ومرده بود .در حالی که نظاو دو قطبی واپسین دهه حیات خورش را س رم میکرد ،جنبشهههام
منطقهگرا در اقصی نقاط جهاه فعالیتهام خود را اغام کرده بودند .میزاه توافقنامهها و همکارمهههام
منطقه ام در دهه  80به شدت نسبت به سه دهه قب به شدت افزارش پیدا کرده و ارههن مسههاله بیههانگر
رورش موج جدرد منطقه گراری بود .موج جدرد جرراههام منطقهگرا در جنبشهام ضههد اسههتعمارم
دهه  50و  60و جهاه سوو گراری در نقاط مختمف جهاه ام جممه در خاورمیانههه ،افررقهها و جنههو و
جنو شرق آسیا ررشه داشت و به پورشهام منطقهگرا جاه دوبارهام بخشیده بود.
موقعیت ژئوپههولتیکی ،ژئواکونههومیکی ،ژئوکههالچر و ژئواسههتراتژرکی منطقهههام کههه میتههواه ام تعمههق
جمهورم اسبمی ارراه به اه بحم کرد ،لمت بسیار مهههم درگههرم دربهاره اهمیههت منطقههه اسههت .در
صورت شک گیرم تعمق منطقهام و گرارشهام منطقهههگرا در ارههن نقطههه ام جهههاه میتههواه رکههی ام
تاثیرگذارتررن مناطق جهاه را شاهد بود .هرکداو ام ورژگیهام چهارگانه فوق در طول تاررخ اهمیههت
منطقه را به نمارش گذاشتهاند و امرومه شاهد ارن هستیم که هر چهار فههاکتور در کنههار هههم در منطقههه
درده میشوند.
در طول تاررخ موقعیت ژئوپولتیکی خاورمیانه ارن منطقه را در معرض توجه قدرتهام جهههانی قههرار
داده بود و کشف نفت موقعیت ژئواکونومیکی خاصی به منطقه بخشید ،اگرچههه قرارداشههتن بخشههی ام
جاده ابررشم در طول تاررخ موقعیت اقتصادم ورژهام به ارن منطقه بخشههیده بههود ،امهها کشههف نفههت و
جارگزرنی راههام درراری بالم شد تا ام اهمیت جاده ابررشم کاسته شود و ارن ماده حیاتی نقههش بههی
بدرمی در سطو مختمف داخمی ،منطقهام و جهانی ارفا کنههد .موقعیههت ژئوپههولتیکی و ژئواکونههومیکی
خود به خود موقعیت نظامی منطقه را افزارش داد و بعههد ام حنه

سههرد و پیههرومم انقههب اسههبمی

منطقه موقعیت فرهنگی خاصی رافت .غربی شده و جهههانی شههده و مخالفههت بهها ارههن دو فرارنههد ام
مهمتررن لوام اهمیت جغرافیاری فرهنگی ارن منطقه به لمت سنت هههام قههوم متههافیزرکی اسههت و
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احتمال وقوع درگیرم هام خشونت آمیز در سطح منطقه ام را نبارد هرگههز دور ام ذهههن دانسههت .بههه
ورژه منطقه اسیام جنو غربی با توجه بههه اثههرات ناشههی ام حضههور بیگانگههاه ،مرمهههام تحمیمههی و
اختبفات سرممینی آبستن چنین اتفاقاتی است .در غیا تشک هام منطقهههام بههرام مههدرررت بحههراه
هام منطقهام ،مناملات ماهیتی پاردار ،مخر و الرنح پیدا میکنند و در بسههیارم مواقههع کشههورهام
درگرم را که مستقیما درگیر مناملات نیستند ،تحت تاثیر قرار میدهند .کمید ح بسههیارم ام مناملههات
در منطقه را بارد در همگراری بیشتر کشورهام منطقه دانست .برام مثال حجم بههاالم آوارگههانی کههه در
طول جن

دوو خمیج فارس و قب ام اه ام لراق به کشور ارههراه و ترکیهه وارد شههدند ،اشههاره کههرد.

بدوه ارنکه ارراه و ترکیه در ارن جن

مداخمهام داشته باشند .همکارم هام منطقههه ام بهها توجههه بههه

ماهیت منطقه ام چالش ها میتواند به منزله راهکارم بومی برام درگیرمهههام خشههونت امیههز باشههد.
فقداه چنین روندهام بالم شده تا به تعبیر مام خاورمیانه محمی با جنارههت مرههاد باشههد ،هزرنههه هههام
دفاع مراد و جن

افزارهام تهاجمی و همچنین هیچ نهههاد مههوثر منطقههه ام بههرام اداره کشههمکش ههها

ارجاد نشده است چه رسد به ح و فص آه .همچنین نظاو امنیت جمعی موثرم نیز در منطقه وجههود
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بالم شد تا موقعیت فرهنگی منطقه پیشتر ام قب مورد توجه قرار گیرد.

ندارد .بنابرارن دولت هام جمعی منطقه ام و ممی -فردم تاثیر چشم گیرم بر کشمکش هههام داخمههی
و بین المممی در منطقه نداشته اند( .مام)54 -53 :13799 ،
نهارتا همانطور که در بیانات رهبراه انقب مورد اشاره قرار گرفت ،منطقهگراری میتواند بسترم بههرام
مقابمه با نفوذ و مداخبت قدرتهام بزرز باشد .حامیههاه مداخمههه قههدرت جهههانی در منطقههه چنههین
استدالل میکنند که کشورهام ضعیف به حامی و سرپرست در منطقه احتیاج دارنههد ،بههه صههورتی کههه
کشورهام ضعیفتر هنگاو تجاوم احتمالی قدرتهام خارج ام منطقههه مههورد حمارههت قرارگیرنههد و در
صورت بروم اختبف بین کشورهام منطقه ،قدرتهام بزرز خارجی به دلی برتههرم نیههروم نظههامی و
فنّاورم بتوانند در مواقع لزوو نقش داور و میانجی را باممکنند( .میرما )34 :1355،کسانی مثه ررچههارد
رومکران

و پیتر اسکات خاورمیانه را ام مناطقی میدانند که به حضور قدرتهام بزرز نیام دارنههد .بههه

باور آنها « اگر منطقه ام ام نظر امنیتی خوداتکا باشد ،می تواند مههداخبت را تعههدر کههرده رهها ام آنههها
پرهیز کند .بعضی مناطق به تاثیر متعادل کننده خارجی نیام ندارند خوداتکاری بههه ارههن معناسههت کههه ام
طررق کنسرت منطقه ام ،موامنه قوا را ترتیبات امنیتی چندجانبه ،می تواه مسائ و مشکبت امنیتههی را
به صورت محمی اداره کرد .در مناطقی (خاورمیانه) که ام نظر امنیت خوداتکا نیسههتند ،نیههام مسههتمر بههه
19

مداخمه قدرت هام بزرز وجود دارد؛ خاورمیانه رک نمونه بارم است .ام آنجههاری کههه متخاصههماه بههه
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کمک هام تسمیحاتی قدرتهام خارجی وابسته شده اند ،ارن کمک بارد به طور دسته جمعههی تنظههیم و
را متوقف شود .به همین ترتیب لرضه کمک اقتصادم بارد به صورت دسته جمعی آغام گههردد تهها بههه
رک توافق پاردار برسد » ( .رومکران

و اسکات به نق ام لیک و مورگاه)221 :1381 ،

 :2منطقهشدن؛ از واحدهای سیاسی مجزا تا مجموعه هویتی
فرارند منطقهشده مستمزو وجود لناصرم مختمفی است ،که با در کنار هم قرارگرفتن آنها مناطق شههک
میگیرند .در ارن بخش لناصر المو برام شک گیرم منطقههه بههه لنههواه رههک مجمولههه هههورتی مههورد
بررسی قرار میگیرد؛
نخستین لنصر را خمیرماره اولیه برام تشکی مناطق ،جغرافیا رهها همجههوارم جغرافیههاری اسههت .لامه
جغرافیاری نولی پیوستگی و مجاورت بههین دو رهها چنههد کشههور بههه لنههواه واحههدهام سیاسههی دارام
حاکمیت ه اقتدار داخمی و شناساری بیرونی ه است .بنابرارن در شک گیرم مناطق ،جغرافیهها بههه لنههواه
ماره و لنصر اولیه ،ضرورم به شمار میرود و در تقسیمبندم مناطق مختمههف جهههاه هماننههد اتحادرههه

اروپا ،آسیام جنو شرقی و را آمررکام التین بر مبنام لام جغرافیاست.
برخبف منطقه گراری قدرم را موج نخست منطقهگراری ،برخی در منطقهگراری جدرههد ،دربههاره نقههش
جغرافیا به لنواه خمیرماره اصمی در شک گیرم مناطق در منطقهگراری جدرد تردرد دارنههد .لمههت ارههن
امر را ناشی ام پیشرفتهام تکنولههوژرکی و ارتبههاطی ،جهههانی شههده ،قطببنههدمهام ارههدئولوژرک و
ظهور نظررههام جدرد تحمی منطقهگراری ام جممه رورکردههام تفسههیرم و پسههت مههدره میداننههد.
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دست داده است ،چرا که ما شههاهد شههک گیرم منههاطقی هسههتیم کههه لنصههر جغرافیههاری در آه بسههیار
کمرن

است .برام مثال سامماه هام دفالی مث ناتو و همچنین سامماه هام اقتصههادم مثه شههورام

همکارم متقاب اقتصادم (کومکوه) بعههد ام جنه

جهههانی دوو را نمیتههواه بههه لنههواه سههامماههام

منطقهام طبقه بندم کرد ،چرا که فاصمه مرادم بین آنها به لحاظ جغرافیههاری وجههود دارد .همچنههین در
مورد ناتو وجود  5500کیمومتر فاصمه جغرافیاری بین الضا ،بههدوه پیوسههتگی و مجههاورت جغرافیههاری
تعررف سنتی منطقه بر اساس نزدرکی جغرافیاری را دستخوش تحول ساخته است.
با ارن وجود ،با توجه به ارنکه مسائ مختمف بین کشورها در درجه نخست لمومهها ماهیههت منطقهههام
دارند ،جغرافیا همچناه به لنواه معیار اولیه در تعررف مناطق همچناه جارگاه خههورش را حفههظ کههرده
است .به همین دلی کسانی همانند مورگاه ،اهمیت جغرافیا و دغدغه هام ناشی ام اه را مههورد توجههه
قرار داده است .ام نظر وم برام اکثر کشورها نیروم نظامی رههک جههزع و لنصههر اصههمی مناقشههات در
شرارط ناامنی و جن

و برام مقابمه با تهدردات است و برام اکثر کشههورها در صههورت بعههد مسههافت

اهمیت و مطموبیت آه به شدت تنزل می کند .در نتیجه کشههورها اغمههب ام تهدرههدات نظههامی نزدرههک
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(دهقانی فیرومآبادم )1388 ،ام ارن ماوره جغرافیا ماهیت وکارکرد سنتی خود را تا حههدودم مرههادم ام

نگراه و تحررک شده و در صدد مقابمه با آه بر میآرند .ترسناکتررن مخالفههاه معمههوال در مجههاورت و
همسارگی آه ها قرار دارند .موضولات مطر در مناقشات نههاگوار و حههاد اغمههب ررشههه در سههرممین،
قومیت را مذهب داشته و در رابطه بهها کشههورهام بهها مردمههاه نزدرههک و همسههاره میباشههد ( .لیههک و
پاتررک مورگاه )52 :1381،میتواه پذررفت که اهمیت جغرافیا کمرن تر شده اما ام بین نرفتههه اسههت.
در شک مرر میتواه وضعیت نخست منطقه با تکیه بر لام مجاورت جغرافیههاری را نشههاه داد .آنچههه
که در ارن مدل قاب مشاهده است مجموله ام ام واحدهام سیاسی است که در کنار هم قههرار دارنههد،
بدوه ارنکه هیچگونه پیوندم بین انها وجود داشته باشد .دارههره هههام رنگههی نشههاه دهنههده واحههدهام
سیاسی را کشورها هستند ،همانطور که ام ارههن مههدل مشههخ

اسههت بهها مجمولههه ام ام واحههدهام

سیاسی مواجه هستیم که جدا ام ارتباطات در مماتیک و رسمی و همجههوارم جغرافیههاری نشههانهام دال
بر همگراری درده نمی شود.
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لنصر درگر در شک گیرم منطقه ،وجود لام را لوام پیوند دهنده است که به مجمولههه کشههورهام
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واقع در رک منطقه خاص هورت میبخشد .به طورم که میتواه ارههن لامه رهها لوامه را بههه لنههواه
معرف منطقه راد کرد؛ ام رک منظر لنصر را لناصر پیونددهنده را به لوام مادم رهها غیرمههادم تقسههیم
میکنند .ام لناصر مادم میتواه به وجود دشمن را تهدرد مشههتر و منههافع اقتصههادم مشههتر اشههاره
کرد و ام لناصر غیرمادم میتواه به اشتراکات ارمشی ،هورتی ،درنی ،تمههدنی و رهها مبههانی اشههاره کههرد.
برخبف جغرافیا ارن لوام  ،نولی متغیر نروافزارگونه ،پیوند دهنده ،مبطگونه و ورژگههی چسههبندگی
بین الضام متفرق منطقه را دارند .لام را لوام پیوند دهنده گاها بسههیار متعههدد هسههتند و اتفاقهها بههه
همین دلی است که تعررف مرمهام مناطق و مشخ

ساختن تعمق کشورها را به رک منطقههه خههاص

با دشوارم روبه رو ساخته است .مورد ترکیه و تعمق ارن کشههور بههین دو منطقهه خاورمیانههه و اتحادرههه
اروپا مورد خوبی در ارن ممینههه اسههت ،در حههالی کههه پیونههدهام تههاررخی و فرهنگههی ارههن کشههور بهها
خاورمیانه ،شمال افررقا ،آسیام مرکزم و جهاه اسبو اسههت ،مههدل نظههاو سیاسههی و قههانوه اساسههی و
جهتگیرم جمهورم نورن ترکیه ،هورت ارن کشور را در غر و اتحادره اروپا تعررف میکند.
بر مبنام رک تقسیمبندم درگر ،لام را لوام پیوند و اشههترا ممکههن اسههت برآمههده ام مولفههههام
ساختارم ،تاررخی و را تصادفی باشد .پیوندهام ساختارم و تاررخی ام قب وجههود داشههته بههه طههورم
که جز ورژگیها و لناصر اجتنا ناپذرر منطقه تمقی میشوند .مث لناصههر هههورتی ،فرهنگههی ،مبههانی و
تمدنی .اما پیوندهام تصادفی را غیرساختارم به اقتضام مماه ارجاد شههده و بههرخبف دسهته نخسههت
ممکن است ،موقتی و مودگذر و در حال تغییر و تحول باشند .درباره اهمیت ارههن دو دسههته ام لوامه
نمیتواه شتا مده قضههاوت کههرد و اهمیههت را بههه پیونههدهام سههاختارم داد ،برخههی مواقههع لوامه
غیرساختارم با توجه به میزاه تاثیراتی که ام خود برجام میگذارند و رهها میههزاه نگرانیهههام روانههی و
ذهنی که ارجاد میکنند ،اهمیت بیشترم پیدا میکنند .برام مثال میتواه به تهدرههدهام امنیتههی ناشههی ام
جرراههام رادرکال افراطی اشاره کرد که فضههام کمههی نظههم موجههود در رههک منطقههه را بهها توجههه بههه
نامطمو دانستن آه با چالشهام جدم مواجه میسامند.
غالب محققاه در اشاره به لوام پیوند و اشترا هههر دو لوامه مههادم و غیههر مههادم و سههاختارم و
تصادفی را مورد توجه قرار دادهاند .در درههدگاه درورههد لیههک و پاتررههک مورگههاه اولورهت بهها لوامه
غیرساختارم است .ام نظر انها بنابر رک تعررف رارج و شارع ،منطقه به مجمولهههام ام کشههورها اشههاره
دارد که با جغرافیا و رک ورژگی مشتر را بیشتر مانند سطح توسعه ،فرهن
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را نهادهام سیاسههی بههاهم

شده است .ام نظر انها رک منطقه دستهام ام کشورهاست که ام نظر سیاسی وابستگی متقابه داشههته رهها
تصور میکنند که ارن گونه هستند (.لیک و پاتررک مورگاه )27 :1381،در دردگاه بروس راست بههر لوامه
ساختارم تاکید مرادم شده است .وم مناطق را بههر اسههاس لهواممی چههوه تجههان

اجتمههالی و فرهنگههی،

گرارشات سیاسی مشابه و وابستگی متقاب سیاسی و اقتصادم و برخوردار ام قرابهت جغرافیههاری تقسههیمبندم
میکند (Russet, 1967: 7-8) .کانتورم و اش یگ پیوندهام مشتر قومی ،مبانی ،فرهنگههی ،اجتمههالی و
تاررخی را ام ارن دسته متغیرها میدانند )20- 7Cantori and Steven L. Spiegel, 1970:
«ورمیاو تام سوه» را نیز میتواه ام معتقداه به دردگاه ترکیبی دانست .وم ورژگیهههام خههرده سیسههتمهام
بینالمممی را چنین برشمرده است :مجاورت بامرگراه به رکدرگر ،الگوهام منظم روابط و تعامبت ،ارتباط
متقاب درونی که بر اساس آه تغییر در رک بخش ام خرده سیستم بر درگر بخشها تاثیر خواهد گذاشههت،
شناساری داخمی و خارجی به لنواه واحدهام مجزام قدرت که در مقارسه با واحههدهام سیسههتم مسههمط
نسبتا فرودستترند ،میزانی ام پیوندهام مشتر مبانی ،فرهنگی ،تاررخی ،اجتمالی را قههومی ،میههزاه نسههبتا
باالری ام همگراری ،غالببوده کنش دروه سیستمی بر نفوذهام خارجی ،نیروهام نظههامی مجههزا ،نههولی
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در پیوند باشند .بنابرتعررف دوو ام منطقه ام نظر لیک و مورگاه به نقههش لوامه غیرسههاختارم توجههه

تعادل منطقهام و سطح مشترکی ام توسعه ( Thompson, 1973: 93).شک مرر مدل مفهومی سههطح
دوو منطقه شده را با لنارت به لناصر پیوند دهنده نشاه میدهد؛

وحود اشترا و پیوند بین تعدادم ام کشورها در رک جغرافیام خاص را نمیتواه بههه معنههام منطقههه
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بوده دانست .به لبارتی درگر پیوندها و اشتراکات ممانی میتواند منجر بههه تشههکی منطقههه شههوند کههه
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الضام رک منطقه و جغرافیام خاص بر ارن باور باشند که میتوانند بهها شههک گیرم رههک مجمولههه و
ارجاد ترتیبات سیاسی ،اقتصادم و امنیتی اهداف خورش را به شک بهترم در مقارسه رهها سههارر رقبههام
منطقهام و جهانی و مداخبت فرامنطقهام برآورده کنند .ارن مرحمه نیاممند تقررههب اذهههاه کشههورهام
حاضر در رک منطقههه و خوداگههاهی منطقهههام الضاسههت .خوداگههاهی منطقهههام بههه تصههور و پنههدار
واحدهام سیاسی موجود به ارنکه به رک منطقه خاص تعمق دارند و در کنار هم رههک منطقههه را شههک
میدهند ،اشاره دارد.
لدو وجود خودآگاهی منطقهههام ،نههافی شههک گیههرم آه نیسههت .بههه لبههارت درگههر بههرخبف نگههاه
ذاتگرارانه و جوهرگرارانه که مناطق را به لمت برخههی ورژگیهههام بافتههارم و خههاص فاقههد قابمیههت
منطقه شده میدانند ،میتواه گفت ارجاد خودآگاهی منطقهام امرم برساختی اسههت .بههه همههین دلیه
بسیارم ام رورکردهام معناگرا معتقدند ،میتواه مناطق را ارجاد کرد؛ چرا که مناطق در اثههر خودآگههاهی
و نزدرکی تصورها و پندارها ارجاد میشوند .به لبارت درگر مناطق طبیعی 1،ام پههیشداده 2رهها ذاتههی 3و
جوهرم نیستند ،بمکه در اثر فرارنههدهام تقررههب ذهنههی و تقورههت حه
(دهقانی فیرومآبادم)102 :1388،ارجاد محر برام تقورت ح

منطقهههام ارجههاد میشههوند.

منطقهبودگی در ارن مرحمههه اهمیههت

مرادم دارد .ارن محر ها میتوانند منشا درونی را بیرونی داشههته باشههند ،مههدلهام کوچههک مقیههاس
همکارم بین کشورهام منطقه در مسائ مختمف میتواند به منزله محههر درونههی بههرام فراهمشههده
منطقه بودگی قممداد شود و بهرهگیرم ام تجار موفق منطقهههگراری در سههارر کشههورها را میتههواه ام
جممه محر هام بیرونی منطقهگراری دانست.
در ارن مرحمه ام مفهوو منطقهسامم بههه منزلههه پههیش شههرط منطقهههبودگی میتههواه سههخن گفههت .در
«منطقهسامم به مناطق به شک موجوداتی برساخته نگاه میکنند که با پدرههدآورده شههرارطی معههین بههه
ورژه شرارط ذهنی و هورتی مشخ

میتواه آنها را به وجههود آورد» ( سههمیمی)126 :1388،و «منطقههه

بودگی بر حسب هورت منطقهام مشتر و نولی مابودگی منطقهههام تعررههف میشههود کههه جغرافیهها،
سرممین و لناصر مادم نقش اندکی در آه ارفا میکنند ،به شههکمی کههه همگرارههی ارسههتارم در کههانوه

1

- Natural
- Given
3 - Essential
2
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فیرومآبادم)103 :1388،شک مرر مرحمه سوو رعنی شک گیرم هورت منطقهام رهها منطقههه بههودگی را
نشاه میدهد.
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منطقهگراری قرار دارد که بر مبنام هورت ،ارستارها ،ارمشها و هنجارهههام مشههتر اسههت»( .دهقههانی

لنصر چهارو در شک گیرم منطقه ،مقوله شناساری است .همانند شناسههاری واحههدهام ممههی ام طههرف
سارر کشورها و مجامع بین المممی ،منطقه نیز بارد مورد شناساری قرار گیرد ،با ارن تفاوت کههه شناسههاری
منطقه جنبه رسمی و با البو موضع ام طرف سارر کشورها صورت نمیگیرد .در ارههن معنهها« شناسههاری
به معنام ادراکات و برداشتهام درگراه ام ارنکه رک منطقههه وجههود دارد و شههواهد و قرائنههی دال بههر
وجود میزانی ام خودمختارم و تمارز ام نظاو جهانی» است ( لیک و پاتررههک مورگههاه .)47 :1381،بههه
نظر میرسد «خودِ» منطقه به لنواه رک مجمولههه هههورتی بنهها بههه اقتضههام ممههانی و مکههانی ام چهههار
«درگرم» برخوردار است و مستمزو شناساری منههاطق ام جانههب درگرمهههام چهارگانههه شههام منههاطق
درگر ،روندهام جهانی شده ،حاکمیتهام ممی و مداخمه خههارجی و سیسههتمیک اسههت .بههه لبههارت
درگر ممانی مناطق جنبه شناساری پیدا میکنند که اوال به جام واحدهام سیاسی متمارز بهها مجمولهههام
ام واحدهام همگرا مواجه شورم ،به طورم که بخشی ام کنشهام رک واحد سیاسی را نتواه بدوه ارجاع
به تعمق منطقهام توضیح داد .برام مثال موقعیت آلماه و را فرانسه در اتحادرههه اروپهها ،موقعیههت و جارگههاه
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نظامی ترکیه در پیماه ناتو را نمیتواه بدوه هورت منطقهام که بههه آه تعمههق دارند،توضههیح داد .تردرههدم
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نیست ارن مساله به معنام ام بین رفتن حاکمیت و استقبل کشورهام واقع در رک منطقه نیست.
دوو ارنکه بتواه خصوصیات ورژه آه را ام سارر مناطق به نحو مشخصی تمییههز داد .ارههن خصوصههیات
شام برخی ورژگیهام بافتارم ،فرهنگی ،اقتصادم ،سیاسی ،نظامی و امنیتی است .سههوو ارنکههه بتههواه
اه را به لنواه نولی پورش منطقهام که امکاه حفظ هورت منطقهههام را در برابههر جهههانی شههده دارد،
مشخ

کرد و نهارتا ارنکه منطقه بارد بتواند در برابر مداخمه خارجی ،قدرت هژموه و رهها نظههاو هههام

سیستمیک هورت خود را به لنواه رک منطقه حفظ کنههد و ام ارههن طررههق مههداخبت خههارجی را بههه
حداق برساند .در ارن مرحمه است که ساختار نظم جهانی را میتواه در قالب جهههاه منههاطق مختمفههی
ام رکدرگر متمارز کرد و ام روابط میاه منطقهگراری سخن گفت( .هانگی و همکههاراه )1393،در قالههب
شک مرر می تواه وضعیت نهاری تشکی منطقه را در سطح جهانی ترسیم کرد .توضیح ارنکههه اشههکال
دارره واحدهام سیاسی و فمشها لوام پیوند دهنده مناطق را نشاه میدهند ،قرار گرفتن انههها در رههک
دارره نشاهدهنده تعمق به رک مجموله هورتی و وجود مناطق درگههر نشههاهدهنده شناسههاری آه توسههط
درگر مناطق است.

جمعبندی و راهکارهایی برای تحقق منطقه گرایی
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مختمف قانوه اساسی منعک

رافته است ،هنوم تا شک گیرم منطقه به لنواه رههک مجمولههه هههورتی

فاصمه مرادم وجود دارد .با ارن حال لدو تحقق منطقهگراری نبارد بی توجهی بههه پژوهشهههام نظههرم
و اقدامات لممی و اجراری برام برداشتن گاو هام مثبههت در جهههت تحقههق منطقههه گرارههی را در پههی
داشته باشد .نخستین قدو برام ترسیم محیط منطقهام جمهورم اسههبمی ارههراه در قالههب سههند چشههم
اندام براشته شد .سند چشههم انههدام سههطح تحمیه منطقههه را مههورد توجههه قههرار داده و اولورههت را بههه
همسارگاه داده است .منطقه مورد نظر سند چشماندام بیست ساله نظاو« ،آسیام جنو غربههی» اسههت.
وسعت قاب توجه آسیام جنو غربی ،نبود ممینههههام وابسههتگی متقابه در حههومه هههام مختمههف و
فقداه تصور ام منطقه و همکارمهام منطقهام بالم شده تا برخی ام محققاه در اطبق منطقه به ارههن
بخش ام جهاه تردرد داشته باشند .تا حدود مرادم ارن مساله واقعیت دارد که آسیام جنو غربههی تهها
منطقهشده فاصمه مرادم دارد ،اما قابمیههت تبههدر شههده بههه رههک منطقههه را دارد .بههه نظههر مههی رسههد
راهکارهام و راهبردهاری که در ذر اشاره میشود میتواند در تسررع و تسهههی منطقهه شههده اسههیام
جنو غربی راهگشا باشد.
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با وجود اهمیت منطقه در بیانات رهبراه انقب و همینطور آرماههام انقب اسههبمی کههه در اصههول

 :1قدرتهام برتر منطقهام که بوماه و ورور برام توصههیف نحههوه تومرههع قههدرت بههین آنههها ام مفهههوو
قطبش(لبداهلل خانی1389 ،؛ ( )283بههوماه و الههی ورههور )47 :1388 ،اسههتفاده میکنههد ،در همگرارههی
منطقهام نقش برجسته ام ارفا میکنند .ام طرف درگر تجربه همگراری اتحادره اروپهها ام اتحادرههه فههوالد
و ذغال به جامعه امن (ببمی )1385 ،نشاه دهنده نقش کشورهام پیشههرو در موفقیههت و بههه سههرانجاو
رسیده آه است .برام مثال در حومه آسیام مرکزم و قفقام دو کشههور امبکسههتاه و قزاقسههتاه اشههتیاق
مرادم برام ارفام نقش منطقه ام ام خود نشاه میدهند ،ارن در حههالی اسههت کههه ام ظرفیههت ارههن دو
کشور به ورژه امبکستاه در همگراری منطقهام کمتر استفاده شده است .ارن همکارم در حههومه خمههیج
فارس با کشور لربستاه سعودم ،قطر و لماه ،درمنطقه خاورمیانه کوچک لراق ،ترکیههه و مصههر و در
منطقه قفقام با آذربارجاه و در منطقه غربی شبه قاره با کشور پاکستاه صورت گیرد.
منطقه البته نبارد ابزارم در دست قدرتهام برتر منطقه و ابههزارم بههرام پیشههبرد منههافع انههها باشههد .در
بسیارم مواقع قدرتهام منطقهام ظرفیههت منطقههه را در راسههتام اهههداف و نیههات خههورش بههه کههار
میگیرند (.لیک و پاتررک مورگاه )251-250 :1381،ارن نههوع نگههرش بههه منطقههه بها رو همکههارم
منطقهام در تضاد است ،دولت هام کوچک را نسبت به منطقه بدبین و نگاه آنها را بههه سههمت قههدرت
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هام فرامنطقه ام برام ارجاد موامنه معطوف میکند.
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 :2همانطور که «هرتسیک» درباره روابط ارراه و آسیام مرکزم نشاه داده ،به رغههم اقههدامات متعههددم
که با هدف گشوده درها برام مشارکت فعاالنهتر بخشهام مدنی و خصوصی صورت گرفتههه اسههت،
به دلی ضههعف جامعههه مههدنی و فعالیههت اقتصههادم بخههش خصوصههی در ارههراه و آسههیام مرکههزم،
منطقهگراری به جام آنکه پاسخی به فشارهام ام پارین به باالم موجههود بههرام همکههارم و همگرارههی
منطقهام باشد ،پروژهام تحت حمارت دولت بوده و در سطح غیر دولتی مجال چنههدانی بههرام ظهههور
و بروم پیدا نکرده است(هرتسیک. )318 :1383 ،بنابرارن همراستا با موج جدرد منطقهگراری که بیههانگر
روند روبه رشد نقش ساممانها  ،نهادها ،جنبشها و گروههام غیردولتی است ،می بارست ممینه بههرام
فعالیت هام سامماههام مردو نهاد برام شک گیرم منطقهامشده ام پارین به باال فراهم شود.
 . :3همانطور که دورچ نشاه داده است ،ماهیت مرمهام منطقه ،خطوط ترسیمی جغرافیههداناه بههر روم
نقشه نیستند ،بمکه آنچه واقعا رک مههرم را ارجههاد میکنههد،کاهش شههدرد در جررههاه مبههادالت اسههت (
قاسمی و جواد صالحی )17 :1386 ،دورچ مرمها را جاری میدانههد کههه تههراکم جمعیههت و ارتبههاطبت
شدردا افت پیدا میکند .به هر میزاه که میزاه مبادالت و ارتباطههات بیشههتر باشههد ،نشههانههام مثبتههی ام
روند همگراری و منطقهگراری به ورههژه در شههک نورن آه قابه مشههاهده اسههت .دورههچ معتقههد اسههت
ارتباطات و مراودات بالم تفکر جمعی ،نگرش جمعی و کنش جمعههی مههی شههود(دوئرتی و رابههرت
فالتزگراف ) 670 :1388 ،میزاه ارتباطات بین مردماه منطقه بسیار کم است .مردمههاه منطقههه ارتباطههات
بیشترم با خارج ام منطقه دارند و اشناری بیشترم برام مثال با کشورهام اروپاری دارند .ارههن رونههد بهها
پیشینه ارتباطات موجود در منطقه در گذشتههام نه چنداه دور نیز همخواه نیست .وجود سمب ههها و
سنت هام فرهنگی مشتر  ،دانشمنداه و شالرانی که امرومه متعمق بههه چنههد کشههور هسههتند و مههوارد
مرادم ام ارن قبی نشاه دهنده ارتباطات لمیق فرهنگی در ارن منطقههه بههوده اسههت .امههرم کههه بعههد ام
شک گیرم دولت هام جدرد و رشد گرارش هام ناسیونالیسههتی بههیش ام بههیش موجههب انشههقاق در
منطقه شده است.
 :4اقتصاد مبتنی بر صادرات منابع هیدروکربنی چرب اقتصادم غالب کشورهام منطقه را به حرکههت در
میآورد .برخبف کشورهاری همانند نههروژ و رهها ارههاالت متحههده امررکهها کههه در کنههار داشههتن ذخههارر
هیدروکربنی ام رک اقتصاد صنعتی پوراری نیز برخوردارند ،اقتصاد کشورهام منطقه وابسهته بههه صههدور
نفت و گام بوده و به همین لمت در برابر نوسانات قیمتههی ارههن محصههوالت در بامارهههام جهههانی بههه
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درده نمی شود ،اما اسیب پذررم اقتصاد منطقه را میتواه ام طررق ارجاد تشک هام اقتصادم منسههجم
و استفاده ام ظرفیت هام بومی و جبراه خب اقتصادم همدرگر تا حد مرادم کاهش داد.
 :5همکارم در حومه نظامی باالتررن سطح همکارم شمار می رود و بههه نظههر مههی رسههد در آسههیام
جنو غربی و حتی مررمجموله هام پنچگانه آه هنوم انگیزههام المو برام همکارم در ارههن حههومه
شک نگرفته است .با ارن وجود بر اساس منطق تسرم را «نظرره سههرارت» 1همکههارم در حههومه هههام
اقتصادم ،اجتمالی و فرهنگی میتواند منجر به همکارم در حومه امنیتههی و نظههامی را فههراهم نمارههد (
Mitrany, 1966) ( Haas,1958) (Etzioni.,1963بنابرارن با توجههه بههه نگرانیهههام موجههود
میاه کشورهام منطقه در حومه نظامی که هزرنه هام باالم نظههامی بههه نسههبت درآمههد سههرانه در میههاه
کشورهام منطقه خود گواه ارن مساله است ،اولورت همکههارم متقابه مههی توانههد مسههائ اقتصههادم،
فرهنگی ،اجتمالی و مرست محیطی باشد.
 :6توسعه کمی همکارمهام منطقهام موجود به سارر کشورهام منطقهام غیههر لضههو گههاو مهمههی در
گسترش همکارم منطقهام شمار می رود ،سامماه هام منطقه ام موجود نتوانسته اند بههه رههک تشههک
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شدت آسیب پذرر هستند .اگرچه در شرارط فعمی و کوتاه مدت امید به تغییر اقتصاد کشورهام منطقههه

منطقهام فراگیر تبدر شوند .الضام موثر در ارن سامماهها میتوانند در ارن ممینههه پیشههگاو و پیشههقدو
شوند .برام مثال ابتکار ارراه در لضورت کشورهام آسیام مرکزم و قفقام بههه اکههو میتوانههد در سههارر
سامماههام منطقهام مث شورام همکارم خمیج فارس پیگیرم شود .بسههیارم ام سههاممانهام موجههود
در منطقه ناق

بوده و اغمب در ح مسائ منطقهام لاجز هستند ،برام مثال شورام همکارم خمههیج

فارس بدوه لضورت ارراه و لراق لمب رک سامماه بباثر مههی باشههد و در مواجهههه بهها مسههائ مهههم
منطقه ام همچوه جن

دوو خمیج فارس ناتوانی خود را نشاه داده است.

 :7جام خالی جرراهها و احزا و گروهاری کههه همگرارههی منطقهههام و ارجههاد ارتباطههات بخشههی ام
رسالت و برنامه ساممانی انها را شک دهد ،به شدت در منطقه احساس مههی شههود .دامنههه فعالیههت انههها
میتواند ،منجر به همگراری بیشتر در منطقه شود .سیاست تنههها بسههتر و ممینههه فعالیههت ارههن احههزا و
جررانها نیست ،بمکه اقتصاد ،مسائ فرهنگی و مرست محیطی میتواند محممی برام تشکی ارههن قبیه
گروهها باشد .برام مثال احزا سبز در اروپا که به صورت فدارسیونی ام احزا سیاسی در ارههن قههاره
فعالیت می کند ،نمونهام ام تشک ها و جرراههاری اسههت کههه در که اتحادرههه اروپهها فعههال هسههتند و

1 - spill- over
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دغدغههام مرست محیطی انگیزه اولیه شک گیرم آه به شمار میرود.
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 :8جذ

و ارسال دانشجو ،ارحاد موسسه هام پژوهشی مشتر  ،فعالیت هام آمومشی پژوهشی متقابه

در راستام همگراری و تربیت مجموله ام ام نخبهگاه تحصی کرده با انگیزه تههرورج و توسههعه همگرارههی
میتواند در طوالنی مدت در ارجاد ذهنیتهام مشتر در همگراری منطقهام بسیار موثر باشد.
 :9آسیام جنو غربی بر اساس جغرافیام فرهنگی تعررف و توجیه می شههود ،بنههابرارن شههاخ
همگراری میبارست در درجه اول برآمده ام اسههبو و ارمشههها و فرهنه

هام

اسههبمی باشههد .اسههبو بههر

وحدت و همگراری تاکید دارد و ناسورنالیسم مبتنههی بههر مبههاه ،نههژاد و قومیههت را کههه موجههب تفرقههه
میشود ،نفی میکند .بنههابرارن اسههتفاده ام لناصههر همگههرا و وحههدت بخههش اسههبمی میبارسههت بههر
رهیافتهام درگر در خصوص منطقه ام جممه تمدنی و را ژئوپولتیک رجحاه داشته باشد .با ارههن وجههود
بارد رهیافت هام درگر نیز مورد توجه قرار گیرد.
 :10تعدد کشورهام منطقه با ظرفیت هام متعدد  ،میتوانههد ممینههه خههوبی بههرام افههزارش مبههادالت و
مراودات فراهم نمارد .تسهی ورود خروج ،گردشههگرم و ارتقههام فعالیتهههام مههرمم میتوانههد کمههک
شارانی در ارن ممینه بنمارد .گردشگرم به لنواه رک صنعت میتواند درآمد مرههادم بههرام کشههورهام
منطقه به همراه داشته باشد ،جام شگفتی است که گردشگرم بین کشورهام منطقه در پههارینتر سههطح
خود قرار دارد و اگر سفرهام مرارتی را استثنا کنیم ،رفت امد بین کشورهام منطقه بسیار ناچیز است.
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 .6بیانات آرت اهلل خامنهام به مناسبت روم پاسدار.1375 /9/24 ،
 .7بیانات آرت اهلل خامنهام در دردار کارکناه «ومارت آمومش و پرورش»« ،سامماه بهزرسههتى» و
«سامماه تأمین اجتمالى».1372 /4/23 ،
 .8بیانات آرت اهلل خامنهام در مراسم الطاى سردوشى در دانشههگاه افسههرى امههاو لمههى(ع)/8/9 ،
1378
 .9جوادم ارجمند ،محمد جعفر؛« سند چشم اندام  1404و سیاست خههارجی ج .ا .ا در دسههتیابی
به قدرت برتر منطقه ام»؛ مجمه سیاست ،شماره  ، 9بهار . 1388
 .10حاج روسفی ،امیرمحمد؛ سیاست خارجی جمهورم اسبمی ارراه در پرتو تحههوالت منطقههه
ام؛ تهراه .دفتر مطالعات سیاسههی و بههین المممههی ومارت امههور خارجههه ،چهها دوو .پههاریز
.1384
 .11خمینی ،رو اهلل ،صحیفه اماو :مجموله آثار اماو خمینی(س) (بیانات ،پیاو ههها ،مصههاحبه ههها،
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تهراه ،پژوهشکده مطالعات راهبردم. 1385 ،

احکاو ،اجامات شرلی و نامه ها) ؛ تهراه :مؤسسه تنظیم ونشرآثاراماو خمینی1368 ،
 .12دهقانی فیرومآبادم ،سیدجبل ،مبانی فرانظرم نظرره اسبمی روابههط بههین الممه  ،فصههمنامه
روابط خارجی سال دوو ،شماره  ،2تابستاه . 1389
 .13دهقانی فیرومآبادم ،سیدجبل،تحول نظررههام منطقهگراری ،مطالعههات اوراسههیام مرکههزم،
شماره .1388 ،5
 .14دوئرتی ،جیمز و رابرت فههالتزگراف؛ نظررههههههام متعههارض در روابههط بههینالممه ؛ ترجمههه
لمیرضا طیب و وحید بزرگی ،تهراه ،قوم  ،چا پنجم.1388 ،
 .15راهبردهام سیاست خارجی برگرفته ام بیانات مقاو معظم رهبرم ،تهههراه :انقههب اسههبمی،
.1390
 .16رارسدل ،آالسدارر و جرالد اچ .بمیک ،جغرافیام سیاسی خاورمیانه و شههمال آفررقهها .ترجمههه
دره میر حیدر .چا چهارو ،تهراه :دفتر مطالعات سیاسی و بینالمم 1374 ،
 .17رضاری میرقائد محسن و لمی مبینی دهکردم؛ ارراه آرنده در افق چشم اندام؛ تهههراه ،مرکههز
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چا و انتشارات ومارت فرهن

و ارشاد اسبمی .1386
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 .18رمضانی ،رو اهلل؛ چارچوبی تحمیمی برام بررسههی سیاسههت خههارجی جمهههورم اسههبمی
ارراه؛ ترجمه لمیرضا طیب ،تهراه ،نشر نی1380 ،
 .19روحی دهبنه ،مجید ،تراژدم منطقهگراری در خاورمیانه؛ تبیین نظههم و بینظمههی در سیاسههت
بینالمم خاورمیانه ،پژوهشکده مطالعات راهبردم ،تهراه1395 ،
 .20سخنرانى آرت اهلل خامنهام در دردار با فرمنداه ممتام شههاهد ،جانبههاماه شهههرهاى مشهههد و
تهراه و استاه کردستاه ،جمعى ام دانشآموماه مدارس تهراه و مدرساه مراکز تربیتمعمههم
و گروهى ام ورمشکاراه و مسئواله سامماه تربیت بدنى کشور1369 /6/21 ،
 .21سررعالقمم ،محمود؛ سیاست خارجی جمهورم اسهبمی ار راه :ب امبینی نظههرم و پ ارادارم
ائتبف؛ تهراه ،مرکز تحقیقات استراتژرک. 1379 ،
 .22سمیمی ،حسین،آسیام جنو غربی به لنواه رک منطقه؟ تحمی قابمیههت اطههبق منطقههه بههه
آسیام جنو غربی ،مجمه ژئوپمیتیک ،شماره .1388 ،15
 .23سیف ماده ،سید حسین ،همگراری منطقام در سیاست خارجی ارراه ،با نگههاهی بههه آسههیام
حنو غربی ،نشرره روابط خارجی ،شماره  ،5بهار .1399
 .24سیم بر ،رضا ،ارراه و منطقههه گرارههی در آسههیام جنههو غربههی راهبردههها و راهکارههها در
سیاست خارجی ارراه ،پژوهش سیاست نظرم ،شماره .1388 ،5
 .25طاهاری ،سید جواد و سید رضا موسوم نیا ،همسارگی؛ نظرره ام بههرام سیاسههت خههارجی
جمهورم اسبمی ارراه ،پژوهش هام سیاست اسبمی سال اول ،شماره  ،4ممستاه .1392
 .26لبداهلل خانی ،لمی؛ کتا نظرره هام امنیت؛ تهراه ،ابرار معاصر.1389 ،
 .27فولر ،گراهاو ،قبمه لالم؛ ژئوپولتیک ارراه؛ ترجمه لباس مخبر ،تهراه ،نشر مرکز.1373 ،
 .28قاسمی فرهههاد و جههواد صههالحی؛ نگرشههی بههه خمههیج فههارس و مسههائ آه؛ تهههراه ،مرکههز
پژوهشهام لممی و استراتژرک خاورمیانه.1386 ،
 .29لیک ،درورد و پاتررک او مورگاه؛ نظم هام منطقه ام ،امنیت سامم در جهاه نورن؛ ترجمههه
سید جبل دهقانی فیرومآبادم ،تهراه ،پژوهشکده مطالعات راهبردم.1381 ،
 .30مام ،مرو ،امنیت منطقه ام؛ ترجمه لمی لمماری ،تهراه ،مدرررت پژوهش دوره لههالی جنه
دانشکده فرماندهی.1379 ،
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پژوهشکده مطالعات راهبردم.1379 ،
 .32متقی ،ابراهیم؛ تحههول طرحهههام خاورمیانهههام امررکهها ،مبههانی ،موانههع و چالشههها؛ تهههراه:
پژوهشگاه فرهن

و اندرشه اسبمی.1393 ،

 .33متن بامنگرم شده قانوه اساسی جمهورم اسبمی ارراه؛ تهراه ،انتشارات خورشید.1375 ،
 .34مجتهد ماده ،پیروم ،ارراه و امنیت آسیام غربی (آرا هارتمند جدرد ام خمیج فارس تهها دررههام
خزر گسترش میرابد) ،نگرش راهبردم ،شماره  ،87بهمن .1386
 .35مجتهدماده ،پیروم ،امنیت آسیام جنو باخترم در ژئوپمیتیک قره بیست و رکم ،مطالعههات
اوراسیام مرکزم ،دوره  ،1شماره  ،2تابستاه و پاریز 1387
 .36مجیدم ،محمدرضا و همکاراه؛ غر آسیا ،نظاو بین المم و همگرارههی منطقهههام؛ تهههراه،
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتمالی.1387 ،
 .37مرادم منوچهر؛ چشم اندام همکارم ارراه و اتحادره اروپا در تامین ثبات و امنیههت در قفقههام
جنوبی :حدود و امکانات؛ دفتر مطالعات سیاسی و بین المممی ومارت امور خارجه.1385 ،
 .38مستقیمی ،بهراو و حمیدرضا قواو ممکی ،امکاه سنجی شهک گیههرم سههامانه منطقههه ام در
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 .31ماندل ،رابرت؛ چهره تغییر امنیههت ممههی؛ ترجمههه پژوهشههکده مطالعههات راهبههردم ،تهههراه،

اکو ،مطالعات اوراسیام مرکزم ،سال اول ،شماره  ،2تابستاه و پاریز 1387
 .39مطهرم ،مرتضی ،خدمات متقاب اسبو و ارراه ،نشر صدرا1362 ،
 .40میرما . ،؛ سیاستهام بینالمممی در اقیانوس هند؛ ترجمه فاطمه قههدرمیپور ،تهههراه ،مرکههز
مطالعات بینالمممی دانشگاه تهراه.1355 ،
 .41هانگی ،هینر ،رالف رولوف و رورگن روالند؛ میاهمنطقهگراری و روابههط بینالممه ؛ ترجمههه
الهه کوالئی و محمدکاظم شجالی ،تهراه ،انتشارات ومارت امورخارجه1393 ،
 .42هرتسی  ،ادموند ،منطقه گرارههی ،ارههراه و آسههیام مرکههزم ،متههرجم محمههد لمههی قاسههمی،
مطالعات راهبردم ،شماره ،25پاریز .1383
 .43هینبوش ررموند و انوشیرواه احتشامی؛ سیاسههت خههارجی کشههورهام خاورمیانههه؛ ترجمههه
احمد گ محمدم ،پژوهشکده مطالعات راهبردم1382 ،
 .44ولدانی ،چالش ها و مناملات در خاورمیانه ،تهراه ،پژوهشکده مطالعات راهبردم1388 ،
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