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The purpose of this study is to explain the pattern of regionalism of
scholars in the Islamic Republic of Iran, its structure and requirements
in the field. This model and its application in the field of foreign
relations has always been an important issue in the neighborhood and
in the field of civilization of the Islamic world. Some emphasize
isolationism due to the existing identity differences, and some
idealistic, ideological interpretations, far from the realities of the
action scene, confront Iran with consequences such as Iranophobia
and identity tensions with the surrounding environment. It seems that
the drawing path in the statement of the second step of the revolution,
by strengthening its requirements, preserving its values and
fundamental principles, will provide the most constructive interaction
with the surrounding environment in order to provide the national
interests of the country optimally in a win-win game. The main
question of the article is that the model of the statement of the second
step of the revolution in explaining the future status of the Islamic
Republic of Iran in the regional and neighborhood system presents a
model and what is the normative structure and institutional and social
requirements for its realization? Based on the statements of the
statement and using the existing theories and experiences, it is
possible to reach a pragmatic framework in which science and
technology are the focus of the Islamic Republic of Iran's relations in
the surrounding region to achieve development and progress within

*

Assistant Professor, Faculty of Technology Studies Institute, Tehran, Iran
(mehrabi@tsi.ir).

Keywords: Foreign Policy, Regionalism, Science And Technology
Diplomacy, The Power Of Loose Links, The Statement Of The
Second Step Of The Revolution.

Abstracts

civilization while de-escalating tensions.
The results of the study showed that the most appropriate context
for regionalism is relying on the capacities of science and technology
and the economy based on it. Also, the principles and rules of conduct
should be built towards building a determined, progressive, reliable
and flexible image of Iran, in addition to strengthening science and
technology diplomacy, appropriate reforms in the institutional
structure, especially in the Ministry of Foreign Affairs. Attention to
powerful intermediaries, namely the social forces of the region, is
another proposition that brings this model closer to Iran's success and
security.
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بسط الگوی منطقهگرایی دانشبنیان در سیاست
خارجی جمهوری اسالمی ایران؛ ساختار هنجاری
و الزامات نهادی و اجتماعی
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و ملزومات آن در میدان عمل است .این الگو و کاربست آن در عرصاه رواباخ تاارجی
همواره مسئلهای مهم در محیخ همسایگی و حوزه تمدنی جهان اسالم بودهاست .برتی باا
توجه به تمایزات هویای موجود ،بر انزواگرایی تأکید دارند و برتی تفاسیر آرمانگرایاناه،
ایدئولوژیک و بهدور از واقعیات صحنه کنش ،ایران را با پیامدهایی چون ایارانهراسای و
تنشهای هویای با محیخ پیرامونی مواجه مینمایند .به نظر میرسد ،مسیر ترسیمی در بیانیه
گام دوم انقالب با تقویت الزامات ،حفظ ارزشها و اصول بنیادین آن ،بایشتارین تعامال
سازنده با محیخ پیرامونی را فراهم نماید تا در یک بازی برد ا برد منافع ملی کشور در حد
بهینه تأمین گردد .سؤال اصلی نوشاار این است که بیانیه گام دوم انقالب در تبیین وضعیت
آینده کنشگری جمهوری اسالمی ایران در صحنه نظام منطقهای و همسایگی چاه الگاویی
را ارائه مینماید و ساتاار هنجاری و الزامات نهادی و اجاماعی تحقق آن چیست؟ با ابانا
بر گزارههای بیانیه و بهرهگیری از نظریات و تجاارب موجاود ،مایتاوان باه چاارچوب
عملگرایانه ای رسید که در آن علم و فناوری ،محور روابخ جمهاوری اساالمی ایاران در
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هدف پژوهش حاضر تبیین الگوی منطقهگرایی دانشبنیان جمهوری اسالمی ایران ،سااتاار

 .1این مقاله بسط ایدهای است که در همایش بینالمللی بیانیه گام دوم انقالب و جهاان اساالم بااعنوان «تبیاین
الگوی منطقهگرایی دانشبنیان در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران براساس بیانیه گام دوم انقالب» اسانند
 0311در دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ارائه شده است.
* استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری ،تهران ،ایران.)mehrabi@tsi.ir( .
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منطقه پیرامونی قرار گیرد تا ضمن تنش زدایی به توسعه و پیشارفت درون تمادنی دسات
یافت .ناایج مطالعه نشان داد ،مناسبترین زمینه منطقهگرایی تکیهبار ظرفیاتهاای علام و
فناوری و اقاصاد مبانی بر آن است .همچنین اصول و قواعد رفااری باید بهساوی سااتت
تصویری مصمم ،پیشرو ،قابلاعاماد و منعطف از ایران برساتاه شود تا در کناار تقویات
دیپلماسی علم و فناوری ،اصالحات مناسب در ساتاار نهاادی باهویاژه در وزارت اماور
تارجه انجام پذیرد .توجه به واسطههای قدرتمند یعنی نیروهای اجامااعی منطقاه گازاره
دیگری است که این الگو را به موفقیت و تأمین منافع ایران نزدیک میسازد.

کلیدواژهها :سیاست خارجی ،منطقهگرایی ،دیپلماسای علام و فنااوری ،بیانیاه گاام دوم
انقالب.
مقدمه
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سیاست خارجی تالش یک کشور برای حنظ ،افزایش و کسب قدرت از طریا تعاامالت
بین المللی و خارجی است تا بتواند با ایجاد آثار مطلوب خود در محیط پیرامونی و جهانی و
ترغیااب دیگااران بااه رفتااار مااوردنار ،دایااره انت ااابهااای خااود را وسااعت ب شااد
1
(« .)Nye,2011; Holsti,1964منطقهگرایی» وسعت عمل دستگاه سیاست خاارجی را در
اندازه محیط پیرامونی و زیرسیستم منطقه همسایگی مش ص ماینمایاد .باهبیااندیگار،
«منطقهگرایی» یعنی دولتها بهعنوان مهمترین بازیگران صحنه بینالمللی ،تالش نمایند
از مزایا و منابع موجود در زیست پیرامونی خود در چارچوب همکارهای منطقهای اساتناده
کنند و آن را در جهت پیشبرد منافع ملی و اهداف سیاست خاارجی خاود هادایت نمایناد.
2
البته این سیستم ارتباطی بهمعنای «منطقهای شدن» نیست ،زیرا منطقهای شدن بهدنبال
اتحاد و ائتالف اجتماعی ،سیاسی و امنیتی است که مدل مطلوب آن اتحادیاه اروپاسات و
با تأسیس نهادی امنیتی ،اقتصادی یا سیاسی همراه است (برزگر«0310 ،ب» ،ص.)6 .
پتانسیلها و منابع گوناگون ژئوپلیتیک ،ژئوکالچر ،ژئواکونومیک و فناورانة محیطهاای
منطقهای و همسایگی ،بستر منطقهگرایی است که عمر و عم همکاریهاای دوجانباه و
1. Regionalism .
2. Regionalization.
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چندجانبه کشورها را تعیین میکند .انت اب مناسب این بستر بهلحاظ مزیت نسبی و رقابتی
پایدار و میزان نیاز و وابستگی دیگاران باه آن ،دوام ایان مجموعاه ارتبااطی را ت امین
میکند .برای نمونه ،توانمندیهای فناورانه ،صنعتی ،سرمایهای ،انرژی و فناوریهای روز
ارتباطی ا اطالعاتی ایران ،تا زمانی که درجهت رفع نیازهای متنوع ملاتهاای منطقاه و
یک شراکت برد ا برد باشاد ،دوام خواهاد یافات اماا تحقا منطقاهگرایای باا ورود باه
شبکههای متنوع همکاریهای متقابل و ایجاد دوستیهای پایدار و نسبتاً باثبات ،همواره با
چالشهایی مواجه بودهاست .عواملی که گااه از سااختار نااام باینالملال و تحاو ت آن
برخاستهاست و تأثیر خود را بر زیرسیستمهای بینالمللی و منطقهای اعمال میکند و گااه
نشأتگرفته از عاملیت و کارگزاران منطقهای و انعکاسی از بحرانهای سیاسی ،اقتصادی و
امنیتی ا سرزمینی و حتی انگارههای فکری و هویتی است.
مسئله پژوهش حاضر ،آیندهنگاری در حوزه سیاست خاارجی باهویاژه ترسایم الگاوی
کنشگری کشور در محیط منطقهای و الزامات آن است .امری که نیازمند شاناخت زماین
بازی ،چالشهای آن و درنهایت طراحای سیساتمی بهیناه بارای همکااریهاای متقابال
منطقهای است .پیشینه پژوهشی این موضوع ،یا بر تبیاین و ارزیاابی الگوهاای گششاته و
جاری متمرکز است یا بر توصیف موانع و پیشرانهاای محدودکنناده آیناده ،کاه الگاوی
عملیاتی و مش صی برای ایران پیشرو ارائه نمینمایند.
برای نموناه ،میرحساینی و عیوضای ( )0312در بررسای ساناریوهای آینادج جایگااه
ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران در ناام قدرت منطقهای غرب آسیا در اف  ،0001با
ارزیابی دو پیشران «رابطه ایران و عربستان» و «میزان مداخله آمریکا» بهعنوان مهمترین
عوامل تأثیرگشار بر آینده ،چارچوب هنجااری و نهاادی مش صای بارای عباور از مواناع
ساختاری رایج ارائه ندادهاند.
در اثری دیگر ،شی ون و طالبیآرانی ( )0311به مقوله منطقهگرایای ناوین ایاران در
خلیجفارس پرداختهاند .این پژوهش ،با تحلیل انباشتهای ناری و مطالعات منطقاهای و
تمرکز بر شناسایی آیندههای ممکن ،مطلوب و محتمل ،نشان میدهاد حاداقل تاا آیناده
نزدیک ،زمینه همگرایی در منطقه وجود ن واهد داشت و امکاان باروز اشاکال جنینای و
کممایه وجود دارد.
البته سیمبر ( )0321نگاه امیدوارانه تری دارد .نویسنده با پرداختن به منطقاه گرایای و
صلحسازی در خلیجفارس ،تحق صلح از بستر منطقهگرایی را منوطبه تباد ت فرهنگای،
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همکاریهای علمی و ن بگی و نیز شکلدهی به بلوک اقتصادی میداند البته باا تمرکاز
بیشتر بر تبیینهای ناری ،قواعد و چارچوب مش ص رفتاری و نهادی برای آن پیشبینی
نکردهاست.
باوجود حجم با ی پژوهشهای موانع منطقاهگرایای در سیاسات خاارجی جمهاوری
اسالمی ایران ،که پرداختن به همه آنها در حجم موجود نمیگنجد ،مقاله حاضار تاالش
میکند بعد هنجاری و عملیاتی موضوع را پررنگ تر نماید .البته مرور سااختار و الگوهاای
ناری موجود در این زمیناه ،یعنای مطالعاه ناریاات منطقاهگرایای در سیاسات خاارجی
جمهوری اسالمی ایران و پیامدهای آن ،تا حدودی بایدها و نبایدهای الگاوی مطلاوب را
تعیین میکند اما این نوشتار تالش دارد چاارچوب منطقاهگرایای را عاالوهبار تجاارب و
نارات موجود ،از بطن بیانیاه گاام دوم انقاالب در ترسایم وضاع کناونی و آیناده نااام
جمهوری اسالمی ایران بیابد .با این سؤال که با توجه به چالشهای متنوع منطقهگرایی در
سیاسات خاارجی جمهااوری اساالمی ایااران ،بیانیاه گااام دوم کادام بسااتر باازی (بسااتر
ایدئولوژیک ،علم و فناوری ،ناامی و دفاعی و )...و تعامل را مناساب کانشگاری کشاور
میداند؟ همچنین چه اصول و هنجارهایی را پیشروی سیاست گاشاران و تصامیمساازان
میگشارد؟ و درنهایت در راستای تحق این الگوی منطقهگرایی چه الزامات نهادی مناسب
است؟ بدین مناور ،با تحلیل محتوای متن بیانیه و بهکارگیری ناریات علمای و تجاارب
موجود تالش خواهد شد الگوی منطقهگرایی ،الزامات نهادی و اجرایی آن تدوین گردد.
 -1الگوهای منطقهگرایی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و مسائل آن

از بدو شکلگیری جمهوری اسالمی ایران تاکنون یکی از مسائل اساسی در حوزه سیاست
خارجی ،چارچوب تعامالت منطقهای و چگونگی تحقا مناافع ملای و فراملای کشاور در
منطقه غرب آسیا و محیط همسایگی باودهاسات .عوامال گونااگونی در روش ،الگوهاای
رفتاری و انت اب بازی تأثیرگشارند که ب ش مهم آن ،ناشی از ذهنیت هویتی ایران از خود
بودهاست .زیرا از منار سازهانگاری ،هویت کنشگر سیاسی و چارچوب انگارهها و پنداشت
او از «خودِ ملی» و قابلیتها و مسئولیتهای آن در حوزه فراسرزمینی ،بر حوزه و گساتره
عمل او تأثیرگشار است ( .)Onuf,1989; kratochwil,2007این ذهنیت ،مجوز راهبردهای
م تلنی را صادر میکناد انزواگرایای ،مداخلاه و رفتارهاای تهااجمی علیاه همساایگان،
بی طرفی ،طرد و یا اننعال در محیط پیرامونی به تعریف دولتها از «خاود» و «دیگاری»
بستگی دارد که این ذهنیت در پیوساتاری از پاساخ تالفایجویاناه ،م اصامه ،همراهای،

همکاری و تمایل به ائتالف بازتاب دارد .هرچه این ذهنیت ،استثنایی و باهلحااظ هاویتی
متمایز باشد ،احتمال کاهش همکاری و همگرایی منطقهای بیشتر است.
 )1-1الگوی انزواگرایی

 )2-1الگوی آرمان گرایی ـ ایدئولوژیک

انقالب های بزرگ همواره با مقوله صدور انقالب و لزوم بازتاب الگوهای جدید سیاسای و
اجتماعی به محیط پیرامونی عجین بودهاسات (ماناری و موساویزاده ،0311 ،ص .)11 .غلباه
آرمانگرایی در ابتدای شکلگیری دولتهای انقالبی امری طبیعای اسات باهطاوریکاه،
بازخورد آن در عرصه سیاست خارجی ،منطقهگرایی ایدئولوژیک میباشد .ازاینرو ،فاار از
مقدورات و محشورات ملی و شناخت محایط سیاسای ،اجتمااعی ،و محایط همساایگی و
منطقه ای و نیز بدون ارزیابی تناسیر احتمالی دیگران ،اقدام میشود .گروههاای هادف در
این تعامالت ،نیروهای اجتماعی و دولت هایی با همسویی هویتی هساتند .تعامال و نناوذ
درمیااان شاایعیان منطقااه در تنساایر اکثریاات غیرهمسااو ،بااه ایجاااد ایاارانهراساای
کمک کردهاست .تعمی این انگارهها با حمایات قادرتهاای فرامنطقاهای ،منشاأ ایجااد
تنش و بحاران درمیاان کشاورهای منطقاه شادهاسات زیارا دیگار باازیگران ،ایاران را
بهدلیل صدور آرماان هاای ایادئولوژیک و فراملای ،ماتهمباه مداخلاهگاری و رفتارهاای
بحاارانآفاارین کااردهانااد (برزگاار«0310 ،ب» ،صااص 071-03 .همااو«0322 ،الااف» ،ص.)081 .
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ات اذ الگوی انزواگرایی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی به تصویر متماایز ایاران در
مقایسه با دیگر بازیگران منطقهای بازمیگردد .در این الگوی رفتاری ،پیشبرد منطقهگرایی
فعال برای ایران امری بسیار س ت و شکننده است .تصاویر تنهاا و نامتجاانس از ایاران،
بهدلیل تسلط انگارههای ایران باستان یا اسالم شیعی و نیز زبان متناوت ،نمیتواند توفی
چندانی درمیان اکثریت سنیمشهب با تنکرات پانعربیسم داشته باشد .ایاران در دو نااام
شاهنشاهی و جمهوری اسالمی درگیر این راهبارد در منطقاهگرایای باودهاسات (برزگار،
«0310ب») .مطلوبیت رفتاری در این الگو ،جهانگرایی باا اولویات کشاورهای غربای و
پیشتاز در امر توسعه و تولید ثروت میباشد .تمرکز انرژی ارتباطی و دیپلماسی رسامی بار
اروپا و آمریکا لزوماً به یک رابطه بردا برد و متقارن منتهی نمیشود دست برتار آناان در
تولید ثروت و دانش ،اغلب جایگاه کشورهای درحالتوسعه را در حاشایه و پیراماون نااام
جهانی تثبیت میکند .درهرحال ،هنجار اصلی در ایان بااره ،دور مانادن ایاران از مساائل
پرهزینه جهان اسالم و کشورهای عرب منطقه است.

13
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این الگو با آگاهی از تماایزات هاویتی و رد انزواگرایای و غاربگرایای ،معتقاد اسات در
راهبردی هوشمندانه ،همزمان میتوان تمام قابلیاتهاای هامافازای کشاور و منطقاه را
درجهت ایجاد شبکه تعاملی در منطقه بهکار بست .بدین معنا که قابلیتهای ژئاوپلیتیکی،
اقتصادی ،فرهنگی و فناورانه همزمان میتوانند موضوع تعامل بازیگران منطقهای باشاند.
1
در چارچوب رئالیسم تدافعی مسائل امنیتی نیز ،در کنار حوزههای دیگر ،میتواناد زمیناه
مبارزه با تهدید مشترک باشد .همچنین قابلیتهای فنی و اقتصادی میتواند بازی تعامال
کشورها را بهسوی حاصل جمع م اعف تقویت نماید .از این منار هوشمندانه ،با پرهیز از
ایجاد تصاویر هویتی از جنس قومیت و مشهب ،این مدعا مطرح است که امنیت و توساعه
ایران ،امنیت و توسعه منطقه خواهد بود و عدم امنیات و توساعه منطقاه باهویاژه محایط
همسایگی یعنی سرریز بحران ،ناامنی و عقبماندگی به کشور (برزگر«0322 ،الف») .قادرت
هوشمند ایجادشده در این الگو ،مبتنی بر نیروی اقناعی است که از مسیر حل بحرانهاای
امنیتی و اقتصادی منطقه جشب و تکثیر میشود.
باوجود ناریات فوق ،منطقه گرایی در سیاست خارجی جمهاوری اساالمی هماواره باا
مسائل ساختاری خاص خود مواجه است :قرار گرفتن در کمربند شکننده بحاران و نااامنی
خاورمیانه ،گارایش هاای متناوع و مت ااد کشاورهای پیراماونی نسابتباه قادرتهاای
2
فرامنطقهای ،تعدد دولتهای دستنشانده و ضعیف که قادر به تصمیمساازی قدرتمناد و
مستقل در سیاست خارجی نیستند ،مداخالت قادرتهاای فرامنطقاهای ،وجاود نیروهاای
متنوع اجتماعی و سیاسی منطقهای که گاهی اثرگشاری منطقهای و جهانی آنها بایش از
دولتهای متبوعشان است و ضعف توسعهیافتگی اقتصادی ،اجتماعی و بحرانهای اقلیمی
و مالی شرایطی را بهوجود میآورد که هرچناد دراااهر ات ااذ و اجارای هرناوع راهبارد
منطقهگرایی را س ت مینماید ،لیکن در بطن آن با فرصتهای پیدا و پنهاان ،مایتواناد
دستمایه راهبردهای عمل گرایانه شود .سؤال مهم آن است که در شرایط مشکور ،کشاوری
با م تصات هویتی ایران با جهتگیری خاص ،کدامین مادل منطقاهگرایای را مایتواناد
1. Defensive realism.
2. Failed State.

بهعنوان راهبرد سیاست خارجی خود قرار دهاد؟ و کادامین بساتر منطقاهگرایای ،قادرت
منطقهای ایران را در آیندج پیشِرو حناظ خواهاد کارد؟ الزاماات هنجااری و نهاادی آن
کدام است؟
 -2علم و فناوری زمینه اصلی منطقهگرایی جمهوری اسالمی ایران

 )1-2زیرساختهای دانشبنیان کشور

براساس بیانیه گام دوم انقالب ،ارفیت علمی و فناورانه کشور ،زمینه مناسابی در تقویات
منطقهگرایی و جهتدهی عزم بازیگران بهسوی همکاری و توسعه اقتصادی داناشبنیاان
میباشد .در این منار ،علم و دانش بهعنوان منباع اصالی قادرت و منشاأ اقتادار و نناوذ
منطقهای ،میتواند در اولویت تعامالت بینالمللی و منطقاهای باشاد .ایادهآلای کاه پاای
محکمی در واقعیت دارد .جمهوری اسالمی با ارفیاتهاای داناشبنیاان متناوع ،زمیناه
تعامالت متقابل منطقهای بهویژه حوزه همسایگی را فراهم میکند ایان باهسابب مزیات
نسبی و پیش رو بودن ایران در عرصه علم و فناوری است .رهبری انقالب در جاایجاای
متن بیانیه با اشاره به این توانمنادیهاا و ارفیاتهاا ،آن را مایاه عازت ،اقتادار و نناوذ
منطقهای ایران میدانند .این عرصهها عبارتند از:
 شرکتهای دانشبنیان
1. Comparative advantage.

بسط الگوی منطقهگرایی دانشبنیان در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

همانطور که بیان شد ،هرنوع الگوی رفتاری در منطقهگرایی و سیاسات خاارجی نیازمناد
انت اب بستر مناسب بازیای است که در آن بازیگران منطقهای ،انگیازه و رغبات کامال
1
برای تعامل و مشارکت دوجانبه و چندجانبه داشته باشند« .نیااز» و «مزیات نسابی» دو
عنصر ضروری انگیزهاند ارتباطات در بستر نیاز در رفاع مشاکل از یاک ساو و تواناایی و
قدرت حل مسئله از سوی دیگر استوار است .در شرایطی که منطقه غرب آسایا و محایط
همسایگی ایران با بحران های سیاسی و امنیتی دست باه گریباان و توساعه اقتصاادی و
زیربنایی در آن عقبمانده است ،نیاز به بنای زیرساختهای مادی و فنی در اوج خود قرار
میگیرد .همچنین ،اهتمام جمهوری اسالمی پس از انقالب به ایجاد و توسعه علم و دانش
و تدبیر زیرساختهای بنیادین ،تجربه ارزشمندی است که میتواند بهعنوان مزیت نسابی
در اختیار مشتریان منطقهای قرار گیرد.
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 زیرساختهای عمرانی و حملونقل
 زیرساختهای صنعتی و معدنی
 مرجعیت علمی در عرصه سالمت و بهداشت
 حوزه کشاورزی و آب
 عرصه آموزشعالی و مراکز متعدد علمی
 برتری در دانش هستهای ،سلولهای بنیادی ،فناوری نانو ،زیساتفنااوری ،هواف اا و
صنایع دفاعی
 سرمایه انسانی آموزشدیده اعم از مهندسان ،پزشکان و نوآوران.
از منار رهبر انقالب ،موارد اشارهشده تجربیات گرانبهایی است که موجاب افازایش
اثرگشاری در مناسبات منطقهای و جهانی میشود:
حصول تالش چهل ساله ،اکنون برابر چشام ماسات :کشاور و ملتای مساتقل ،آزاد ،مقتادر،
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باعزت ،متدیّن ،پیشرفته در علم ،انباشته از تجربههایی گرانبهاا ،مطمائن و امیادوار ،دارای
تااأثیر اساساای در منطقااه و دارای منط ا قااوی در مسااائل جهااانی ،رکااورددار در شااتاب
پیشرفتهای علمی ،رکورددار دررسیدن به رتبههای با در دانشها و فناوریهاای مهام از
قبیل هستهای و سلول های بنیادی و نانو و هواف ا و امثال آن ،سرآمد در گسترش خادمات
اجتماعی ،سرآمد در انگیزههای جهادی میان جوانان ،سرآمد در جمعیت جوان کارآمد و بسی
ویژگیهای افت ارآمیز دیگر که همگی محصول انقالب و نتیجة جهتگیریهای انقالبای و
جهادی است( .خامنهای«0317 ،ب»)

موقعیت ژئوپلیتیک ،ژئواکونومیک و ثروتهای طبیعی کشور مزیت نسبی دیگری است
که میتواند در طراحی منطقهگرایی با موضوعات متکثر تعاملی مورد توجاه قارار گیارد و
بسیاری از مشکالت اقتصادی را برطرف نماید« :ایران با دارا بودن یاک درصاد جمعیات
جهان ،هنت درصد ذخایر معدنی دنیا را در اختیار دارد :مناابع عاایم زیرزمینای ،موقعیات
استثنائی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب ،بازار بازرگ ملای ،باازار بازرگ
منطقااهای بااا داشااتن  01همسااایه و  611میلیااون جمعیاات ،سااواحل دریااایی طااو نی،
حاصل یزی زمین با محصو ت متنوّع کشاورزی و باغی ،اقتصاد بزرگ و متنوّع» (خامنهای،
«0317ب») ،ارفیتهاای دساتن اورده و کمتار اساتنادهشادهای دارد کاه در چاارچوب
منطقهگرایی فعال خواهد شد .در غیر اینصورت ،وضعیت اقتصادی نابسامان کنونی ،نهتنها
موجب تشدید فقر و بیکاری ،بلکه زمینه بالقوه ننوذ و سلطهپشیری را فراهم مایآورد .باه

بیان ایشان ،اقتصاد کشور علیرغم تالش های متعدد ،وضعیت نابسامانی دارد که با فعاال
نمودن ارفیتهای موجود از طری مدیریت جهادی ،موجب قدرت و عزت کشور خواهاد
شااد .باااوجوداین ،تجربااه انقااالب اسااالمی الگااوی مناسااب تاارویج محرومیااتزدایاای و
خدماترسانی است:
جمهوری اسالمی درشمار موف ترین حاکمیتهای جهان در جابهجاایی خادمت و ثاروت از
مرکز به همهجای کشور و از مناط مرفّهنشین شهرها به مناط پاییندست آن باودهاسات.
آمار بزرگ راهسازی و خانه سازی و ایجاد مراکز صنعتی و اصالح امور کشااورزی و رسااندن
برق و آب و مراکز درمانی و واحدهای دانشگاهی و سد و نیروگاه و امثاال آن باه دورتارین
مناط کشور ،حقیقتاً افت ارآفرین است بی شک این همه ،نه در تبلیغات نارسای مسائو ن
انعکاس یافته و نه زبان بدخواهان خارجی و داخلی به آن اعتراف کردهاست ولای هسات و
حسنهای برای مدیران جهادی و با اخالص نزد خدا و خل است .البته عدالت مورد انتاار در
چشم امید برای اجرای آن به شما جوانها است( .خامنهای«0317 ،ب»)
 .2-2سرمایه انسانی متناسب

در این بستر تعاملی ،کارگزاران و نیروی انسانی اصیل ،فرهی ته و پرامید در کنار ارفیت-
های طبیعی و فناورانه کشور میبایست مورد توجه قرار گیرناد .منطقاهگرایای فناوراناه و
علمی میتواند ارفیت نیروی انسانی و جوان کشور را در جریان تولید ثاروت و ساازندگی
بسیج کند .لشا توجه به این ارفیت گرانبها در منطقهگرایی ،یک نقطاه عطاف محساوب
میشود .به بیان ایشان در کشور ایران ،ارفیتهای انسانی با غنلت متصدیان بیاستناده و
کماستناده ماندهاست و همت بلند آنان میتواند جهت پیشرفت مادی بهکار گرفته شود:
مهم ترین ارفیت امیدب ش کشور ،نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیا و اصایل
ایمانی و دینی است .جمعیت جوان زیر  01سال که ب ش مهمی از آن نتیجاة ماوج جمعیتای
ایجادشده در دهة  61است ،فرصت ارزشمندی برای کشاور اسات 36 .میلیاون ننار در سانین
میانة  01و  01سالگی ،نزدیک به  00میلیون ننر دارای تحصیالت عالی ،رتباة دوم جهاان در
دانشآموختگان علوم و مهندسی ،انبوه جوانانی که با روحیة انقالبی رشد کرده و آمادج تاالش

بسط الگوی منطقهگرایی دانشبنیان در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

جمهوری اسالمی که مایل است پیرو حکومت علوی شناخته شود ،بسی برتر از اینهاست و

جهادی برای کشورند و جمع چشمگیر جوانان محقّ و اندیشمندی که به آفرینشهای علمای
و فرهنگی و صنعتی و غیره اشتغال دارند اینها ثروت عایمای بارای کشاور اسات کاه های
اندوختة مادی با آن [قابل] مقایسه نمیتواند باشد( ».خامنهای«0317 ،ب»)
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هنجارها معطوف به بایدها و نبایدهایی است که از ذهنیت و هویت کنشگران بینالمللی
آغاز میشود و بهسمت چارچوبهای رفتاری گسترش مییابد .لشا قدم ن ست در ایجااد
منطقه گرایی دانش بنیان ،ایجاد تصویر مناسب از «خود» برای «دیگران» اسات زماه
آن ،توجه به رسوبات ذهنی دیگران مبنی بر احساس هراس و دشامنی و اصاالح آن باا
تصویر مناسب و تنشزدا است .زیرا تنسیر کنش گران اجتماعی ،اعم از افراد و دولتهاا،
چارچوبی از خود و جهان پیرامونیشان میسازد که براساس آن ،کنشها و واکنشهاای
متقابل را ارزیابی میکنند .کنشگران با بهرهگیری از این چاارچوب کاه «هویات» ناام
دارد ،گششته و حال خود را معنا و اهداف آینده خویش را تعیین میکنند ،خود و دیگاران
را بر پیوستاری از دوستی و دشمنی قرار میدهند و وجوه تمایز «خود» باا «آنهاا» را در
ماارزی میااان خااود و دیگااری بازنمااایی ماایکننااد .گاااهی ایاان تصاااویر ،بازگوکنناادج
هویتی منحصربه فرد است که دولت و یا ملتی ،بهلحااظ برخاورداری از توانمنادیهاای
مااادی ،اقتصااادی و فرهنگاای ،پنداشاات از «خااود» را متمااایز ارزیااابی ماایکننااد
).(Appleby, 1992, P. 419; Bell ,1991, P.51; Davis & Lynn -Jones, 1987, P.20

سیاست خارجی بهواسطه این ارزیابی ،واجد رفتارهاای خاصای مایشاود و دولاتهاا
بهسبب این ویژگیها ،خود را پیشگام در تحاو ت و تعاامالت باینالمللای و منطقاهای
معرفی میکنند .این انگارهها ،که معمو ً بهصورت یک گنتمان فراگیر عمل مایکناد ،در
اسطورهها ،تجارب تاری ی ،فرهنگی و مشهبی و یا تناسیر و داستانهای یک ملت ،درباره
خود و دیگران ریشه دارد ( .)Lloyd, 2014, P.6برای نمونه ،برخی ملتها بهدلیل پیشینه
تاری ی ا تمدنی ،میراث معنوی ا فکری و یا ویژگیهای جغرافیایی ا نژادی و زبانی ،خود
را شایسته تکریم ،احترام و محوریت در صحنه بینالمللی میدانند.
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در اهداف ،مبانی و اصول ،ویژگیهای هویتی
متمایزی دارد .وحدت جهان اسالم و تشکیل امات واحاده نموناة مطلاوبی اسات کاه در
سیاست خارجی باید لحاظ گردد .با پیروزی انقالب اساالمی ،سیاسات خاارجی ایاران باا
گزاره های متنوعی از اندیشه سیاسی شیعی درهم آمی ت و در اشکال م تلاف باهعناوان
یک دولت منحصربهفرد و پیشرو در غلبه بر استکبار و استبداد نمود یافت در بیانات رهبر
انقالب آمدهاست:

جمهوری اسالمی یعنی ناام مردمی مستقل ،مبتنی بر ارزشهای اصایل ،مبتنای بار آزادی
فکر و عدالت اجتماعی ،یک هدیه الهی به ملت ایران است .خدای متعال این هدیه را منات
و مجانی به ملت ایران ندادهاست .نسلهایی تالش کردناد ،نسال قبال از شاما مجاهادت
س ت و دشواری را متحمل شدند ،خدای متعال هم وعده کردهاسات کاه بارای مجاهادت
پاداش قائل است .پاداش نهفقط اخروی است بلکه در همین نشئة زندگی هام پااداش داده
میشود( .خامنهای«0320 ،الف»)

بسط الگوی منطقهگرایی دانشبنیان در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

این انگارهها ،مطلوب و مورد تأیید همسایگان و قدرتهای بزرگ جهانی نبودهاسات و
ایران ،به عنوان نماینده شیعیان و رهبر مبارزه با امپریالیسم آمریکا ،باا برخوردهاای مننای
امنیتی ،سیاسی و رسانهای آنان مواجه شدهاسات .باه عباارت دیگار ،مهامتارین بازتااب
استثناگرایی در هویت ایرانی ،ایجاد بحران در منطقهگرایی سیاست خاارجی ایاران اسات.
این بحران بیش از آنکه معلول مستقیم استثناگرایی ایرانی در حوزه عمل باشاد ،ناشای از
تناسیر قدرتهای بزرگ و دولت های همسایه و منطقاه از هویات متماایز ایرانای اسات،
بهنحویکه در رفتارهای خصمانه آنها درطاول حادود چهال ساال از انقاالب مالحااه
میگردد .پرواضح است با پیروزی انقالب ایران ،قدرتهاای غربای باه رهباری آمریکاا،
بسیاری از منافع خود در ایران ،منطقه و جهاان را از دسات دادناد .همچناین کشاورهای
وابسته و اقتدارگرای منطقه ،به دلیل تهدید هویت اقتدارگرایانه و وابستهشان توسط الگوی
انقالبی ا اسالمی ،دولتی با ساختار و محتوای مردمسا ری دینی و متمایز را درمیان خود
برنتابیدند .لشا هویت استثنایی جمهوری اسالمی نازد برخای کشاورهای منطقاه ،تصاویر
کشوری اهریمنی ،مت اصم و دشمنی غیرعقالنی بود که سیستم و ایادئولوژی بنیاادگرا و
متعصبانه دارد ( .)Ferrero, 2013, P.43دولتمردان امریکایی همواره بر این هراس دامن
میزنند که ایران برخالف ارادج کشورهای منطقه ،درصدد است باننوذترین دولت خاورمیانه
شود (احتشاامی ،0372 ،ص .)001 .تقلیل تصاویر ایاران از خاود باه برچسابهاای قاومی و
ایدئولوژیک ،سازج تنسیری نادرستی است که با هدف ایرانهراسی تبلیغ میشود و هرنوع
اقدامی با تعبیر خیزش شیعیان بارای تصارف خاورمیاناه و تارویج شایعیگاری متارادف
می گردد (توال ،0320 ،صص .)80-06 .در چنین شرایطی ،مایتاوان باا تصاویر جاایگزین و
مناسبی از کنشگری ایران در منطقه ،ارادهها را بهسمت همکاریهاای متناوع باا ایاران
متمایل نمود.
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خطاب بیانیه دوم انقالب به ملت ایران ،بهویژه جوانان ،میباشد و حاوی گزارههایی اسات
که با ترسیم چهره پیشرو ،پرامید و عزتمند از ایران ،به واقعیات دورمانده از ایدهآلها نیز
توجه دارد .در این قاب ،چهره بینقص ،غیرمنعطف و مننعل جایگاهی ندارد ،بلکه ایران و
ناام اسالمی همچون موجودی زنده و پرنشاط «هماواره انعطاافپاشیر و آماادج تصاحیح
خطاهای خویش» است که «به نقدها حساسیت مثبت نشان مایدهاد» .در مقدماه ایان
بیانیه نیز آمدهاسات« :انقاالب اساالمی همچناان نیازمناد خودساازی ،جامعاهپاردازی و
تمدنسازی است و در این مسیر از اصول خود دور ن واهد شاد .در ایان چاارچوب رهبار
انقالب تأکید دارند «جمهوری اسالمی ،متحجّر و دربرابر پدیدهها و موقعیّتهای نوباهناو،
فاقد احساس و ادراک نیست» و با مدنار داشتن فاصله میان واقعیتها با وضاع مطلاوب،
در تحق مطلوبیتها خواهد کوشید .این گزارهها در بستر مطالعاات منطقاهای و طراحای
استراتژیک ،درک مقت یات زمان درعین پویاایی و تاالش بارای تحقا وضاعیت بهتار
سیاست خارجی است .در مواجهه با گزارههاای ماشکور ،برخای دعااوی کاه ایاران را باه
آرمانگرایی افراطی متهم مینمایند ،ابطال میشوند.
ایشان در بیان انعطاف پشیری در منط رفتاار منطقاهگرایای جمهاوری اساالمی باه
دادههای میدانی و تاری یای اشاره میکنند که براساس آن ،نهتنها ایران حکومتی متجاوز
و مت اصم نبوده ،بلکه باوجود قدرت پاسخ ،انت اب گزینه انعطاف و گششت در مواقع زم،
با اعالم موضع مصمم و صریح ،از کیان سرزمینی و ارزشی خود دفاع نمودهاست:
انقالب اسالمی ملت ایران ،قدرتمند اما مهربان و باگششت و حتی مالوم بودهاست .مرتکب
افراطها و چپرویهایی که مایة ننگ بسیاری از قیامها و جنبشهاست ،نشدهاست .در هی
معرکهای حتی با آمریکا و صدام ،گلولة اول را شلیک نکرده و در همة موارد ،پاس از حملاة
دشمن از خود دفاع کرده و البته ضربت متقابل را محکم فرود آوردهاست .این انقالب از آغاز
تا امروز نه بیرحم و خون ریاز باوده و ناه مننعال و ماردّد .باصاراحت و شاجاعت دربرابار
زورگویان و گردنکشان ایستاده و از مالومان و مست عنان دفاع کردهاست .این جاوانمردی
و مروّت انقالبی ،این صداقت و صراحت و اقتدار ،این دامنة عمل جهانی و منطقهای در کنار
مالومان جهان ،مایاة ساربلندی ایاران و ایرانای اسات و هماواره چناین بااد( .خامناهای،
«0317ب»)
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از منار ایشان ،تالش برای ایرانهراسای و ترسااندن ملاتهاای منطقاه از تعامال و

همگرایی با ایران ،ناشی از واقعیت تقابل دوگانه «اسالم و استکبار» است که نام ناوینی
در منطقه و جهان ایجاد کرد که راه سوم و مستقل از ناام دوقطبی را پیشروی ملتهای
آزادیخواه قرار داد:
پس آ نگاه انقالب ملت ایران ،جهان دوقطبی آن روز را به جهان ساهقطبای تبادیل کارد و
سپس با سقوط و حشف شوروی و اقمارش و پدید آمادن قطابهاای جدیاد قادرت ،تقابال
دوگانة جدید «اسالم و استکبار» پدیدج برجستة جهان معاصر و کانون توجه جهانیان شاد .از
سویی ،نگاه امیدوارانة ملتهای زیر ستم و جریانهای آزادیخواه جهان و برخی دولتهاای
مایل به استقالل و از سویی نگاه کیناهورزاناه و بدخواهاناة رژیامهاای زورگاو و قلادرهای
باجطلب عالم ،بدان دوختاه شاد .بادین گوناه مسایر جهاان تغییار یافات و زلزلاة انقاالب،
فرعونهای در بسترِ راحت آرمیده را بیدار کرد دشمنیها با همة شدت آغاز شد و اگار نباود
قدرت عایم ایمان و انگیزج این ملت و رهبری آسمانی و تأییدشدج اماام عاایمالشّاأن ماا،
نمیشد( .خامنهای«0317 ،ب»)
 )3-3کنشگری تحولخواه و پیشرو در علم

باوجود دشمنیهاا و مواناع پرشامار علیاه جمهاوری اساالمی ،مطااب بیانیاه گاام دوم،
استقاللخواهی بهمعنای اننعال و در خود فرورفتن نیست ،و زم است با رهایی از حصاار
فکری ،قابلیتهای علمی ،فناورانه ،عمرانی و اجتماعی خویش را عرضه نمود« :استقالل»
نباید بهمعنی زنادانی کاردن سیاسات و اقتصااد کشاور درمیاان مرزهاای خاود ،تعریاف
شود( ».بیانیه گام دوم انقالب) انگیزه حرکت بهسمت پویایی و خروج از اننعاال ،تکیاهبار
دانایی و علم است زیرا جمهوری اسالمی در مقایسه با بسایاری از کشاورهای منطقاه و
حتی جهان در این عرصه پیشرو بودهاست .ضمن آنکه قدرتآفرینی ذاتی داناایی ،بادون
نیاز به ابزارها و رویههای نامشروع ،تهاجمی و خشونتبار ،موجب ننوذ و اقتادار کشاور در
منطقه خواهد شد:
دانش ،آشکارترین وسیلة عزت و قدرت یک کشور است .روی دیگر داناایی ،تواناایی اسات.
دنیای غرب به برکت داناش خاود باود کاه توانسات بارای خاود ثاروت و نناوذ و قادرت

بسط الگوی منطقهگرایی دانشبنیان در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

تااابآوردن دربراباار آن همااه خصااومت و شااقاوت و توطئااه و خباثاات ،امکااانپااشیر

دویست ساله فراهم کند و باوجود تهیدستی در بنیانهاای اخالقای و اعتقاادی ،باا تحمیال
سبک زندگی غربی به جوامع عقبمانده از کاروان علم ،اختیاار سیاسات و اقتصااد آنهاا را
بهدست گیرد .ما به سوءاستناده از دانش مانند آنچه غرب کرد ،توصیه نمیکنیم ،اماا مؤکاداً
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به نیاز کشور به جوشاندن چشمة دانش درمیان خود اصرار میورزیم .بحمداهلل استعداد علم و
تحقی در ملت ما از متوسط جهان با تر است .اکنون نزدیک به دو دهه است که رساتاخیز
علمی در کشور آغاز شده و با سرعتی که برای نااران جهانی غافلگیرکننده بودا یعنی یازده
برابر شتاب رشد متوسط علم در جهان ا بهپیش رفتهاست .دستاوردهای دانش و فناوری ماا
در این مدت که ما را به رتبة شانزدهم درمیان بیش از دویست کشور جهان رساانید و مایاة
شگنتی نااران جهانی شد و در برخی از رشتههای حساس و نوپدید به رتبههاای ن ساتین
ارتقا داد ،همهوهمه در حالی اتناق افتااده کاه کشاور دچاار تحاریم ماالی و تحاریم علمای
بودهاست .ما باوجود شنا درجهت م الف جریان دشامنسااز ،باه رکوردهاای بازرگ دسات
یافتهایم و این نعمت بزرگی است( ». ...خامنهای«0317 ،ب»)
 )4-3اعتمادسازی براساس صراحت و مسئولیتپذیری

سال بیست و چهارم /شماره نود و چهارم /تابستان 3011

اعتماد بنیان هرنوع رابطه اجتماعی و سیاسی است شکلگیری و دوام شبکههای ارتباطی
در منطقهگرایی نیز از همین اصل پیروی میکند .گروهها و واحدهای ناهمسان با عالی و
هویتهای م تلف ،اعتماد عمی و تعمیمیافتهای ندارند ،بلکه نوعی اعتماد مدنی است که
جوامع ناهمگون فار از تنوعات هویتی و تنشهاای وجاودی ،در ف اایی از همکااری و
مشارکت حرکت میکنند .اعتماد از منصلبندی مناهیمی چون انتاار ،حمایت و حسنان
به دیگری ساخته شدهاست که در تعامالت اجتماعی میتوان بهصورت صداقت ،صاراحت،
احترام به ارزشهاای مقابال ،حمایات از شایساتگیهاای دیگاری ،همیااری و احسااس
مسئولیت مالحاه نمود (بیدل و محمودزاده ،0310 ،ص .)07 .در بیانیه گاام دوم نیاز رهباری،
چهره مسئولیتپشیر ،صریح و باگششتی از جمهوری اسالمی بازنماایی کاردهاسات کاه در
دفاع از منافع ملتهای منطقه ،بهویژه ملتهای ستمدیده ،بهکاار خواهاد بسات .باالطبع،
هرچه اهتمام کشورهای منطقه به رعایت قواعد هنجاری بیشتر باشد ،منافع بیشتری از آنِ
ملتها خواهد شد:
این جوانمردی و مروّت انقالبی ،این صداقت و صراحت و اقتدار ،این دامنة عمال جهاانی و
منطقه ای در کنار مالومان جهان ،مایاة ساربلندی ایاران و ایرانای اسات و هماواره چناین
باد( .خامنهای«0317 ،ب»)
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بی شک ،ایجاد هرنوع همکاری متقابل و مسئولیت پاشیری طارفین درقباال تعهادات،
احتمال استمرار ،تکرار و گسترش آن را با میبارد و هرناوع عهدشاکنی ،ناهتنهاا یاک
ضدارزش دینی و اخالقی است که بهتدریج ان و دشمنی را نیز گسترش خواهد داد .لاشا

 )5-3اصل احترام متقابل

همواره در س نان رهبری و اسناد با دستی مانند قانون اساسی ،تعامال باا همساایگان و
دولتهای منطقه و دیگران بهشرط احترام متقابل و عدم سلطهگری مورد تأکید بودهاست.
هرچند بنابر ماهیت اسالمی جمهوری اساالمی ،انگاارههاای ایادئولوژیک مانناد اولویات
کشورهای اسالمی در برقراری روابط مطرح است ،اما هی گاه تناوتهای مشهبی ،نژادی و
سیاسی از دایره تعامالت بیرون نبودند ،بلکه خارج از انتاار و تبلیغات خارجی ،گاهی محور
تعامالت ایران ،کشورهای غیرهمسو بودهاست عملگرایی و واقعگرایی ایجااب مایکناد
ایران از ایجاد بحران و قومگراییهای متعصبانه مشهبی همچون سالنیگاری و وهابیات
جلوگیری نماید و با همکاری در حل بسیاری از بحارانهاا ازجملاه بحاران تاجیکساتان،
قرهبا و بیرونراندن داعش از عراق و سوریه ،از جنبشهای فلسطینی سانیماشهب نیاز،
حمایت کردهاست ،بدون آنکاه لزومااً باا طارفهاای ماشکور قرابات ماشهبی یاا ناژادی
داشته باشد.

بسط الگوی منطقهگرایی دانشبنیان در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

در ارتباط با همسایگان و دولتهای منطقه باید بهمقوله مسئولیتپاشیری و حسان انجاام
کارها توجه ویژه شود .مسئولیتپشیری نهتنها به تداوم اعتماد کمک میکند که در مواقاع
بحران و افزایش بیثباتی و اضطراب ،کشور را باه پناهگااه امان ملاتهاا و دولاتهاای
بحران زده تبدیل خواهد کرد .ازاینرو ،اعتمادساازی نیازمناد مقولاهای باهناام «مادیریت
تصویر» است .بر اساس این ایده ،صحنه سیاست خارجی همچون بازاری است که متولیان
آن میبایست با مدیریت چهره خود و افزایش اعتبار منطقهای و بینالمللی بهعنوان دولت
و ملت مسئولیتپشیر و پاس گو ،بتواند کا های موردنار خود را در معرض تبادل و عرضه
قرار دهد و درمقابل ،ارزشها و منابع موردنیاز خود را از این بازار کسب کند .البتاه چناین
رویکردی ،یعنی «مدیریت تصویر» در سیاست خارجی ،نیازمند غیرامنیتای کاردن چهاره
کنشگر ،ایجاد تصویر عادی و مسالمتآمیز از دولت در عرصه بینالمللی و زدودن تصاویر
مننی همچون ایرانهراسی است که شکلگیری اعتماد را م تل میسازد .ایجاد و تارویج
نمادها و الگوهای تاری ی ،فرهنگی و علمی و نمایش ارفیتهاای اقلیمای ،توریساتی و
بازرگانی در ف ای عمومی و مجازی ،بسیاری از موانع ذهنی شاکلگیاری شابکة رواباط
متنوع منطقهای را خنثی و کماثر میکند .همان طاور کاه بیاان شاد ،عمال باه تعهادات
بینالمللی و برجستهسازی آن یکی از راههای مجابکردن دیگران به همکاری مبتنی بار
اعتماد است.
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منطقهگرایی تنها یک شعار نیست و تنها در تصویر و ژست خالصه نمایشاود و بایادها و
نبایدهای رفتاری مستحکمی از آن حمایت میکند .بیشک ،مصلحت توساعه و پیشارفت
ایران ،بازکردن دربهای اقتصاد و فناوری بهروی بازارهای منطقه و جهان است تا بهتباع
آن ،با بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ،سرمایههای انسانی درخدمت اعاتالی کشاور و
منطقه استناده شوند .این مهم با ایجاد شبکههای متعدد و متنوع همکاری امکانپشیر است
و مطلوبیتهای زم در رفع توسعهنیافتگی زیرساختیِ بسیاری از کشورهای منطقه و نیاز
آنان به آموزش ،دانش ،فناوری و زیرساختهای عمرانی را فاراهم مایکناد .اماا بااوجود
کنش گران ناهمگون و مداخالت فرامنطقهای ،امکان ایجاد هرنوع شابکه تعااملی تقریباا
ضعیف و غیرممکن شدهاست.
صاحب ناران امور ارتباطی و اجتماعی با ارائه راه حال ایان چاالش معتقدناد ،باهتادریج
اتصا ت ضعیف غیرهویتی و فنی میتواند پیوندهای پرقدرتی بسازد که بازیگران را بهسوی
تعامالت بیشتر حتی در حوزههای سیاسی و امنیتی ترغیب کند .در این خصاوص ،مایتاوان
0
بااهناریااه «قاادرت پیوناادهای سساات» اشاااره کاارد ).)Granovetter,1973, P.1362
براساس این ناریه ،پیوندهای قوی درونگروهی با پیروی از اصل همانندی ،اغلب افاراد
مشابه را بههم پیوند میدهد اما پیونادهای ضاعیف مایتواناد افاراد و گاروههاای دارای
پیشینههای فرهنگی و اجتماعی متناوت را گرد هم آورد .اساساً شبکههای ارتباطی مبتنی
بر موضوعات فنی و علمی میتواند با عباور از حنارههاا و شاکافهاای هاویتی و ایجااد
کمترین حساسیت ،به حشف دشمنیهاا و شاکافهاای اجتمااعی و هاویتی در بلندمادت
کمک نماید.
کاربست ناریه پیوندهای سست در چارچوب منطقهگرایی دانشمحور نشان میدهاد
سطوح بهااهر کماهمیتی همچون مالحاات آموزشی ،علمی ،مرزی و ترانزیتی ،لغو صدور
روادید ،همکاریهاای فرهنگای ،آموزشای و توساعهای در اعتمادساازی و فاراهمکاردن
همکاریهای متنوع کنایت میکنند .این دست تعامالت از زیست همسایگی آغاز میشوند
و به یهها و سطوح م تلف زیساتباوم منطقاهای امکاان تساری دارناد .ایان مادل از

1. The Strength of Weak Ties.

 -4الزامات نهادی و اجتماعی منطقهگرایی دانشبنیان
 )1-4تقویت دیپلماسی علم و فناوری

دیپلماسی علم و فناوری در سیاست خارجی کشورها ،ابزاری است که بهعنوان مسایر دوم
به کمک دیپلماسی رسمی میآید و درصدد استناده از ارفیت و موضاوع علام و فنااوری
جهت ایجاد تعامالت چندجانبه میان بازیگران بینالمللی و منطقاهای اسات ،تاا درنهایات
انباشت تجربه و اعتماد در این حوزه به عرصه های سیاسی و استراتژیک نیز سرریز گاردد
(علم برای دیپلماسی) .باتوجه باه اینکاه انتااار مایرود موضاوع اقتصااد داناشبنیاان و
فناوری های جدید ،سهم قابلتوجهی در مناسبات خارجی کشورها در سالهای آتی داشته
باشد ،زم است بدنه سیاست خارجی کشورها بهویژه سنارتخاناههاا و نماینادگیهاا باه
دانش ،اطالعات و سازوکار مناسب آن تجهیز شود (علم در دیپلماسی)( .نوروزی و همکااران،
 ،0311ص )081 .به این ترتیاب ،محادوده وااایف دساتگاه سیاسات خاارجی کشاورها از
محدوده متعارف سیاسی و حقوقی به ابعاد فناورانه و علمی و تسهیل تجاارت و تعاامالت
1. Heterophilic interactions.
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منطقهگرایی بر شبکهای متراکم از پیوندهای فنی و توسعهای بنا میشود و «کانشهاای
متقابل ناهمسانگرایانه» 0را مدیریت میکند .کنشهای متقابل ناهمسانگرایانه درمیان افراد
و واحدهای اجتماعی و هویتی نامشابه جریان دارد و ویژگایهاای اجتمااعی آنهاا ازجهات
فرهنگ ،تحصیالت ،درآمد ،جنس ،سن ،قومیات ،ماشهب و ...متنااوت اسات .درعاینحاال،
بهدلیل درگیری شمار زیادی از آنان در تعامالت غیرهویتی و منابع مادی و اطالعاتی جااری
در آن ،با نادیدهگرفتن و یا کمرنگنماودن تماایزات هاویتی ،ضامن همکااری و تعامال باا
غیرهمسانان ،الگوهای مشترک رفتاری هرچند کوتاه مدتی را دنبال مایکنناد(.)Lin, 2001
تکرار و استمرار این وضعیت میتواند در عرصه های سیاسی و امنیتی هم وارد شود .در چنین
شرایطی ،یعنی منطقهگرایی علمی و دانشمحور ،با کمرنگشدن عادتهای طو نی رفتاری
ناشی از اعتماد و بیاعتمادی به کنشگران منطقهای و خارجی ،سودمندی تعامالت دوجانباه
و چندجانبه مالک عمل خواهد بود .به دیگر س ن ،هرگاه منافع ملی یک کشور اقت ا نماید
شبکه ارتباطی خود را با یک منطقه گسترده و یا محدود خواهد کرد ،بدون آنکاه انتااارات
خود را از همکاریها ،اتحادها و ائتالفها ،ابدی و یتغیر سازد.
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بینالمللی درحال گسترش است.
اساساً منطقهگرایی دانشبنیان و انت اب زمین بازی علم و فناوری ،بدون ابزار دیپلماسی
علم و فناوری ،درحدّ یک ایده و آرماان بااقی خواهاد ماناد زیارا کارکردهاای آن ،ایجااد و
مدیریت همکاریهای منطقهای را تسهیل مایکناد .دیپلماسای علام و فنااوری از راههاای
تشویقی و تنبیهی ،بهبود و بازنگری در روابط ،ایجااد وابساتگی ،بازاریاابی ،تاأمین نیازهاای
فناورانه و مشارکت در ایجاد معاهدات و سازمانهای منطقهای و باینالمللای ،ابازار مناساب
منطقهگرایی دانشبنیان محسوب میشود .برای نمونه ،تقویت مناسبات علمی ،زیربنای ایجاد
اعتماد و بهبود روابط سیاسی است و بازیگران غیرهمسو میتوانند بحران روابط خویش را از
این طری مدیریت نمایند ،ضمن آنکه ب ش دانشبنیان کشورها ،بازارهای موسعی در محیط
همسایگی و منطقهای بهدست خواهند آورد (چهرآزاد ،0312 ،صص.)817 - 816 .
 )2-4متناسبسازی ساختار وزارت خارجه و نمایندگیهای آن
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هر نیاز اجتماعی ا ارتباطی در کنار کارگزار آگااه و قواعاد و هنجارهاای پایادار ،نیازمناد
نهادسازی و تحق ارادهها و ارزشها در چارچوب نهادی و سازمانی کارآمد است .باهطاور
خاص ،در حوزه روابط خارجی و مسائل آن ،وزارت امور خارجه متولی ب اش نهاادی اراده
حاکمیت بهسوی مناسبات بینالمللی و منطقهای است چنانچه ساختار ماشکور باهصاورت
سنتی و غیرمنعطف همچنان بر رفع نیازهای کالسیکی چون مناسبات حقوقی ا کنسولی و
سیاسی متمرکز باشد ،نمیتواند نیازهای اقتصاادی و فناوراناه را پوشاش دهاد .همچناین
بهکارگیری اهرم دیپلماسی علم و فناوری ،نیازمند نهادسازی مناسب در وزارت امور خارجه
و همراهی آن است .به تازگی ساختار وزارت امور خارجه ایران با مقوله اقتصاد دانشبنیان
درحال همسازی است و تا پیش از آن ،گرایش عمده و اصالی آن باهشاکل منطقاهای و
موضوعات سیاسی و امنیتی بودهاست (اریف.)0311 ،
در سال  0311با تشکیل معاونت اقتصادی ،ساختار منطقهای وزارت امور خارجه درحال
تغییر به ساختار موضوعی است .هرچند برداشتن گام اخیر بسیار ضروری بود ،ولی همچنان
این تغییرات شکلی نیازمند تعمی و تحو ت بیشاتر و اساتناده از کاارگزاران مت صاص
1
اساات .ازایاانرو ،اسااتقرار رایزنااان علماای و اقتصااادی (بازرگااانی) در نمایناادگیهااا و
1. science, economy or commercial attachés.
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1. TUBITAK.
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سنارتخانهها یک ضرورت اساسی است .درحالیکه امروزه ،با عجینشدن توسعه و اقتصاد
دانش بنیان ،ب ش علم و فناوری زیربنای توسعه اقتصادی محساوب مایگاردد ،دساتگاه
سیاست خارجی باید بهعنوان تسهیلگر تعامالت مربوطه عمل نماید لشا ح ور رایزناان و
وابسااتههااای اقتصااادی و مساالط بااه حااوزه علاام و فناااوری یااک ضاارورت اساساای در
نمایندگیهای ایران در کشورهای همسایه و منطقه است.
وابستههای علمی و اقتصادی بهعنوان کارگزاران اصلی منطقهگرایی دانشبنیان در
دستگاه سیاست خارجی ،عملکرد منحصربهفردی در پیشابرد اهاداف و مناافع کشاور
دارند .آنان به تباد ت تجاری ،فنی و علمی کماک مایکنناد ،باا شناساایی مناابع و
ارتباطات پیرامونی در تهیه اقالم ،فناوری و دانش موردنیاز کشور ساهیم هساتند ،باه
تبادل افراد مرتبط با حوزه علم ،اقتصاد و تجارت خارجی کمک مایکنناد ،نسابتباه
پیشرفت های علمی و اقتصادی محل مأموریات خاود و نیاز نیازهاای زیرسااختی آن
آگاهی دارند ،واسطه مهم ارتباطی میان ب ش های علمی و تجاری کشور با مجموعه
همتراز در کشورهای منطقه هستند و درنهایت می توانند با رایزنی و تعامل ،بازارهاا و
بسترهای داخلی را به مشتریان و متقاضیان بالنعل و بالقوه خارجی معرفی نمایند .نکته
مهم اینکه ایران رایزن و وابسته علمی در کشورهای منطقه نادارد و تنهاا  6رایازن
بازرگانی در کشورهای م تلف (دو رایزن در شهرهای بغداد و بصاره ،یاک رایازن در
هریک از کشور های ترکیه ،ارمنستان ،آذربایجان و پاکستان) دارد .درحالیکاه ،تعاداد
رایزنها در کشورهایی نایر سوئد  831ننر ،چین  880ننر ،آلمان  803ننر ،هناد 012
ننر ،فرانسه  016ننر و آمریکا  011ننر میباشد ،یعنی بهطور متوسط  31برابار تعاداد
رایزنان ایران در سایر کشورها هستند (مستوفی 0311 ،نصراللهی.)0311 ،
حرکت بهسمت منطقه گرایی داناش بنیاان نیازمناد سارعت عمال بیشاتر و جباران
تأخیرهای گششته است .ب شی از این جاماندگی را می توان باا مطالعاه تجاارب موفا
کشورهای پیشتاز منطقاه ازجملاه ترکیاه و اماارات متحاده عربای و باومی ساازی از
درسآموخته های آنها جبران نمود .برای نمونه ،دپارتماان همکااریهاای باینالمللای
1
ترکیه بهنام «توبیتاک» در کنار وزارت امور خارجه ،مسائول برقاراری همکااری هاای
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بین المللی دوجانبه و چندجانبه در حاوزه اقتصااد داناشبنیاان اسات .در ایان تعاامالت
شبکهای ،ضمن کسب اطالعات و اشتراک گشاری داناش موجاود ،تاالش مایشاود باه
بازاریابی ،ترویج و تجاری سازی دانش صاحبان ایده و علم کمک شود (نوروزی و همکاران،
 ،0311صص.)006-001 .
 )3-4توجه به نقش نیروهای اجتماعی منطقه
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از منار جامعه شناسیِ روابط بین الملل ،نیروهای اجتماعی ،بازیگران فروملی ،در کناار
دولتها می توانند حوزه روابط بین الملل را تحاتتاأثیر قارار دهناد .آناان در جریاان
شکل گیری روابط رسمی کشورها میتوانند بهعنوان نیروی تسهیل کننده یا مداخلهگر
عمل نمایند .گاهی قدرت عمل و اثرگشاری آناان را مایتاوان از دولاتهاای ملای و
سازمان های منطقه ای و باین المللای بیشاتر دانسات (میرحساینی و عیوضای ،0312 ،ص.
 )017به ویژه در منطقه غرب آسیا گاهی قدرت نیروهای اجتمااعی از اقتادار مرکازی
بیشتر است (نمونه حشدالشعبی در عراق) .براسااس ایان رویکارد ،ناام منطقاهای و
تعامالت بینالمللی پدیدهای اجتماعیاند که دامنه آن از سطوح فروملی آغاز میشود و
به محیط منطقهای و بینالمللی میرسد .درواقع ساختار درونی و بیرونای در جاادهای
دوطرفه تحو ت درونی و بینالمللی را رقام مایزنناد ( .)Mann, 2003, P.53-64در
ادبیات منطقهگرایی نیز این امر بهشکلگیری «جامعه منطقهای» نزدیک است .در این
چارچوب ،نهتنها دولتها کاه نیروهاای اجتمااعی منطقاه ،جامعاه مادنی و متنناشان
اجتماعی نیز به روند منطقه گرایی و افزایش تعامالت کمک میکنند (سیمبر ،0321 ،ص.
 .)81نیروهای اجتماعی داخلی و منطقه ای نیاز باه عناوان کاارگزاران منطقاهگرایاان
دانشبنیان ،میتوانناد تساهیل کنناده تعاامالت کشاور در محایط منطقاهای باشاند.
اشتراکات مشهبی و فرهنگی میان نیروهای اجتماعی داخلی و منطقهای واسطه تقویت
بستر تعامالت رسمی باشد  .واینه دستگاه خاارجی آگااهی از شابکه ارتبااطی میاان
نیروهای اجتماعی داخلی و منطقهای است تا از این فرصت برای جشب همکاریهای
بیشتر بهره مند گردد .تصویر زیر نمای الگوی منطقهگرایی دانشبنیان و الزامات آن را
نشان میدهد:

در این پژوهش ،با مراجعه به بیانیه گام دوم انقالب و به پشتوانه ناریات علمای موجاود،
تالش شد گزارههایی که مایتواناد در تبیاین و اجارای منطقاهگرایای سیاسات خاارجی
جمهوری اسالمی ایران بهکار رود ،است راج و نام منطقی آن بازسازی شود .هرچناد کاه
نمیتوان این الگو را از تناسیر علمی نگارنده بهدور دانست ،ولی تالش شد با روح حاکم بر
بیانیة منطب باشد و اسلوب و قواعد مندرج در آن ،در طراحی سااختار منساجم علمای از
منطقهگرایی جایگشاری شود .بیشک هرنوع منطقهگرایی با زمینه مناسب کنش و اصول
و قواعد رفتاری همراه است .شبکه هاای ارتبااطی وقتای باهساوی همگرایای ،اعتمااد و
همکاری پیش میروند که بر بستر کمتنش استوار شوند .بهنار میرسد ،عملگرایی حاکم
بر بیانیه و گزارههای خاص آن حول ارفیاتهاای جمهاوری اساالمی ایاران در ح اور
مقتدرانه و عزتمند ،نشان از زمینه بازی دانشمحور است که تالش دارد ارفیت توسعهای،
علماای ،ن بگاای و آموزشاای کشااور را بااهعنااوان مزیاات نساابی و دساات برتاار ایااران در
منطقهگرایی مبدأ اقدام قرار دهد .شبکه ارتباطی مشکور بدون رعایت هنجارهاای رفتااری
اعتمادساز و منعطف پیش ن واهد رفت .الگوهای رفتاری دراینباره ،اصالح تصاویر مننای
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گششته ،ارائه بازیگری مصمم ،منعطف و پیش رو در علم است .همچناین اعتمادساازی در
کنشگری صریح ،صادق و مسئولیتپشیر تحق مییابد.
منطقه گرایی بدون پیوست نهادی و اجرایی مناسب ،تنها باه یاک الگاوی پژوهشای
میماند .لشا بهروزرسانی نهادی و رویهای وزارت امور خارجه ،یکی از مهمترین زمینههاای
اجرایی این الگوست .بهکارگیری کارگزاران مت صص اقتصاادی و وابساتههاای فنااوری
میتوانند بهشکل کارآمدی ،منافع ملی ایاران در کشاورهای منطقاه را جساتجو و تاأمین
نمایند .این مهم در بطن دیپلماسی علم و فنااوری و تقویات آن رم مایدهاد .همچناین
بهکارگیری ارفیت پیشرانهای مقتدر ،یعنی نیروهای اجتماعی ،مدنی ،علمی و اقتصاادی
منطقه ،میتواند به تکثیر روابط و تعمی مناسبتهای منطقهای کمک چشمگیری نماید تا
با رفع سوءتناهمهای هویتی ،بستر منطقهایشدن و ایجاد ائتالفهای سیاسی و امنیتی نیز
فراهم گردد.
واقعیت جهان پیشرو نشان میدهد ،امروزه کشایدن حصاار میاان خاود و دیگاران و
انزواگرایی به بهانه استقاللطلبی ،منطقی است که با توجه باه جهاانیشادن و وابساتگی
متقابل دولتها و ملتها به یکدیگر کمتر میتواند منافع کوتاهمدت و بلندمدت یک کشور
را تأمین نماید .جمعیت نسبتاً زیاد و نیازهای ضاروری آن باه غاشا ،کا هاای اساسایای
همچون دارو و ملزومات تکنولوژیک ،تجهیزات بهداشتی و پزشکی ،حداقل نیازهایی است
که ب ش اعام آن در تعامل کشورها با یکادیگر تاأمین مایشاود .همچناین دورکاردن
خطرات زیستمحیطی ،امنیتی و ناامی در منطقة پرچالش خاورمیانه به اراده قدرت ملی و
توانمندیهای داخلی یک کشور منحصر نمیشود و زم است برای مقابلاه باا تهدیادات
حیاتی و وجودی ناشی از اقلیم و جغرافیا و نیز رفتارهای تجزیهطلبانه و بحارانآفارین ،از
ایجاد گروههای ارتباطی و برنامههای تعاملی دوجانبه و چندجانبه ،هرچند بهشکل موقت و
مقطعی ،استقبال کرد.
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