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محدودیتهای گفتمان اعتدالگرایی در ایجاد صلح منطقهای
(با تاکید بر روابط ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس)

دکتر رضا اختیاریامیری

استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده
با شروع به کار دولت یازدهم ،اعتدالگرایی به گفتمان غالب در عرصه سیاست خارجی ایران
تبدیل گردید .س��ؤال پژوهش حاضر بر این مبنا قرار گرفته اس��ت که گفتمان اعتدال گرایی
به چه معناس��ت؟ و این گفتمان در بهبود مناس��بات ایران با شورای همکاری خلیج فارس و
متعاقب��ا برق��راری صلح و ثبات در خاورمیانه و ایجاد منطقه عاری از خش��ونت با چه موانع و
محدودیتهایی مواجه میباشد؟
این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع دست اول و ثانویه،
گفتمان اعتدالگرایی را تلفیقی از آرمانگرایی و واقعگرایی تعریف میکند که توازن و تعادل
بین آنها دال مرکزی این خردهگفتمان را تشکیل میدهد .پژوهش حاضر همچنین با ترکیب
رهیافت نظری سازه انگاری و «مجموعۀ امنیتی منطقهای» استدال میکند که در حال حاضر،
تحت ژئوپلتیک جدید خاورمیانه ،نخبگان سیاس��ی ایران و کشورهای عضو شورای همکاری
خلیج فارس یکدیگر را به عنوان «دیگری» در نظر گرفته که برآیند آن شکلگیری برداشتها
و ادراکات متفاوت از مقوله امنیت در منطقه میباشد .چنین برداشتهایی منجر به «معضل
امنیتی» ش��ده و در نهایت ،دولتهای مذکور را به سمت اتخاذ رهیافتهای متعارض جهت
تأمین صلح و ثبات منطقهای رهنمون س��اخته است .پیامدهای چنین رویکردی تاکنون ،با
توجه به بهم پیوستگی امنیت کشورهای منطقه ،تشدید تنشها ،رقابتها ،خصومتها و در
آخر افزایش خشونتها و واگرایی بین این کشورها بوده است.
کلیدواژهه�ا :گفتمان اعتدالگرایی ،ایران ،ش��ورای همکاری خلیجفارس ،خاورمیانه ،صلح،
خشونت.
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مقدمه
پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم ،مناسبات ایران با اکثر کشورهای عضو شورای همکاری
خلیج فارس در وضعیت نامطلوبی قرار داش��ت .به گونه ای که بس��یاری از کارشناس��ان حوزه
خاورمیانه چنین وضعیتی را با دهه اول انقالب مقایسه میکردند .تالش ایران جهت گسترش
عمق و نفوذ استراتژیک خود در جهان عرب پس از سرنگونی صدام حسین ،سوء برداشت اعراب
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از سیاستها و رفتارهای دولت احمدینژاد ،استقبال ایران از تحوالت جدید ژئوپلتیک خاورمیانه
و حمایتهای معنوی از بیداری اس�لامی جهت تغییر معادله قدرت ،مس��أله هستهای ایران و
فرافکنی غرب و اس��رائیل در این رابطه ،که «ایران هراس��ی» را در پی داشت ،موجب گشت تا
این کشور نوعی فضای «جنگ سرد» را بر روابط خود با برخی از شیخنشینهای جنوبی حوزه
خلیجفارس ،بویژه عربستان ،تجربه نماید .برآیند چنین فضایی افزایش تنشها و خصومتها و
نهایتا جنگهای نیابتی و جدال قدرت در منطقه بوده است .شرایط به وجود آمده منجر به آن
شده تا مفهوم امنیت بار دیگر به «دال مرکزی گفتمان خاورمیانه» تبدیل گردد.
با آغاز به کار دولت یازدهم ،گفتمان اعتدال گرایی به پارادیم غالب در عرصه دیپلماسی تبدیل
شد و توسعه مناسبات با کشورهای همسایه و مسلمان در اولویت دستور کار دولت قرار گرفت.
ب��ر همین مبنا ،این تصور در اذه��ان حاکم گردید که تحت گفتمان جدید ،امکان تنشزدایی
افزایش خواهد یافت و در نهایت ایران و کش��ورهای عرب حوزه خلیج فارس مانند عربس��تان،
قطر و امارات متحده عربی ،به عنوان کنشگران مهم عرصه امنیت منطقه ،به مکانیسم مشترکی
جهت ایجاد صلح و امنیت و کاهش خشونتها دست خواهند یافت .با وجود این پیشبینیها،
روند تحوالت خاورمیانه و مناسبات فیمابین این دولتها آشکار ساخت که گفتمان اعتدال ،که
فی النفسه و به لحاظ ماهیتی رویکردی سازنده محسوب میگردد ،با چالشها و محدودیتهای
گوناگونی در مسیر بهبود و توسعه روابط با کشورهای عرب همسایه و متعاقبا حصول به امنیت
و صلح منطقهای مواجه میباشد.
با توجه به این موضوع ،پژوهش حاضر درصدد است تا به این سؤال پاسخ دهد که گفتمان
اعتدالگرایی به چه معناس��ت؟ و این گفتمان در بهبود مناس��بات ایران با ش��ورای همکاری
خلیجف��ارس و متعاقباً برقراری صل��ح و ثبات در خاورمیانه و در پای��ان ایجاد منطقه عاری از
خشونت با چه موانع و محدودیتهایی مواجه میباشد؟

 .1چهارچوب نظری
روابط و مناس��بات ایران و کشورهای عضو ش��ورای همکاری خلیج فارس به لحاظ ماهیتی
موضوعی پیچیده و چندبعدی میباشد ،که تحوالت جدید خاورمیانه بر پیچیدگی آن بیش از
پیش افزوده اس��ت .این موضوع موجب میگردد تا تلفیق عوامل مادی و غیرمادی یا معنایی،
جهت فهم روابط این کنشگران و نقش آنها در ایجاد صلح و امنیت ژئوپلتیک خاورمیانه ،ضرورت

پیدا کند .با توجه به این واقعیت ،پژوهش حاضر با کاربست دو رهیافت نظری «سازهانگاری» و
«مجموعه امنیتی منطقهای» به تبیین موضوع خواهد پرداخت تا بدین ترتیب موانع همگرایی و
مشکالت پیش روی تحقق صلح و ثبات پایدار در منطقه بدرستی روشن گردد.
 .1 .1سازهانگاری
س��ازهانگاری به عنوان یک رهیافت نظری در حوزه روابط بینالملل بر روابط متقابل عناصر
مادي و معنایی و برداشت بازیگران از هویت خود و دیگران تأکید دارد .سازهانگاری برمحور این
انگاره شکل گرفته است که واقعیتهای اجتماعی «برساخته» میباشد .بدین معنا که شناخت
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روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی اس��ت و از منابع دست اول و ثانویه جهت تبیین موضوع
استفاده میگردد .فرضیه پژوهش نیز بر این مبنا استوار است که گفتمان اعتدالگرایی تلفیقی از
آرمانگرایی و واقعگرایی است که توازن و تعادل بین آنها دال مرکزی این خردهگفتمان را شکل
میدهد .با تلفیق رهیافت نظری س��ازهانگاری و «مجموعه امنیتی منطقهای» پژوهش حاضر
استدال میکند که در حال حاضر ،تحت ژئوپلتیک جدید خاورمیانه ،نخبگان سیاسی ایران و
کشورهای عضو ش��ورای همکاری خلیج فارس یکدیگر را به عنوان «دیگری» و «غیرخودی»
در نظر میگیرند که برآیند آن صورتبندی برداشت-ها و ادراکات متفاوت از مقوله امنیت در
منطقه است .این برداشتهای مختلف منتج به «معضل امنیتی» شده و در نهایت دولتهای
مذکور را به س��مت اتخاذ رهیافتهای متعارض جهت تأمین صلح و ثبات منطقهای رهنمون
نموده اس��ت .پیامدهای چنین رویکردی تاکنون ،با توجه به بهم پیوستگی امنیت کشورهای
منطقه ،تش��دید تنشها ،رقابتها ،خصومتها و نهایتاً افزایش خش��ونتها و واگرایی بین این
کشورها بوده است.
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جهان به عنوان س��اختیابی اجتماعی ،از طریق مش��ارکت معانی و فهمهاي بیناالذهانی ،1به
صورت چندجانبه صورت میگیرد .از منظر س��ازهانگاران ساختارهای فکری و هنجاری و نظام
معنایی تعیین میکنند که بازیگران چگونه محیط مادی خود را تفسیر کنند .مفاهیم اجتماعی
از طریق تعامالت اجتماعی به وجود میآید .برهمین مبنا ،سرچشمه امنیت و ناامنی در نحوه
تفکر بازیگران نس��بت به پدیدهها و موضوعات ،بویژه منافع و تهدیدات میباش��د« .هر اندازه
ادراکات و منطق متقابل بازیگران نس��بت به پدیدهها و موضوعات ،نامتجانستر و متناقضتر
باشد ،میزان بیاعتمادی میان آنان افزایش بیشتری مییابد و دولتها بیشتر بسوی خودیاری و
خود محوری حرکت میکنند ،اما چنانچه بتوان ساختاری از دانش مشترک ایجاد نمود ،آنگاه
میتوانیم کش��ورها را بس��وی یک جامعه امنیتی صلحآمیزتر رهنمون سازیم» (روحیدهبنه،
 .)86 :1391بنابراین امنیت بیش از آنکه بر عوامل مادی قدرت متکی باش��د ،بر میزان فهم و
درک مشترک بازیگران از یکدیگر قرار دارد .در حقیقت ،سازهانگاران ،الگوی امنیت منطقهای
را از حوزه معرفتشناسی به هستیشناسی منتقل کردند« .یعنی اینکه تحقق چنین فرایندی
را از روش هماهنگس��ازی انگارهها ،معانی ،قواعد ،هنجارها و رویههای مش��ترک امکانپذیر
میدانند .در فرایندهای هستیشناسانه امنیت منطقهای ،نخست این موضوع مطرح میشود که
ویژگیهای منطقه کدام است؟ دوم ،منطقه با چه شاخص هایی پیوند یافته است؟ سوم اینکه
چرا ما باید از الگوی خاصی برای امنیت سازی استفاده کنیم؟» (پوستینچی .)22: 1389 ،لذا،
از منظ��ر آنها موضوعات اجتماعی از اهمیت مضاعفی برخوردار بوده و «دوگانگی دکارتی عین
و ذهن» ،زمینه تقدم هویت بر منافع ملی را در امنیتسازی منطقهای ایجاد میکند .به عبارتی،
هویت و فرهنگ در شکلگیری منافع حائز اهمیت بوده و بر رفتار کشورهای یک منطقه و روابط
آنها تاثیر قابل مالحظهای میگذارد .هویتها از طریق مشخص کردن اینکه کشورها «چه» و
«که» هس��تند مجموعهای از منافع و ارجحیتها را با توجه به گزینههای اقدام در یک حوزه
موضوعی و با توجه به بازیگران خاص ،ایجاب میکنند .بنابراین ،چون منافع کش��ورها معلول
هویت آنهاست و هویت ها نیز چندگانه و متعددند ،منافع ملی کشورها از پیش داده شده ،مسلم
و ماقبل اجتماعی یا برونزاد نیس��ت ،بلکه برعکس ،منافع ملی کشورها درونزاست و در فرایند
تعامل اجتماعی شکل میگیرد« .هر هویت خاصی که یک کشور برای خود تعریف میکند ،یک
1. Inter-subjective interaction

 .2 .1مجموعه امنیتی منطقهای
در دهههای اخیر مطالعات امنیتی با توجه به ش��رایط جدید وارد مرحله نوینی ش��ده است.
در همین ارتباط مکتب کپنهاگ 1با ارائه تعریف موسع و چند بعدی از مفهوم امنیت در مقابل
رویکرد سنتی و نظامی ،تفکیک مطالعات امنیتی از مطالعات استراتژیک دوران جنگ سرد و

نیز توجه به سطح تحلیل منطقهای ،نقش برجستهای در بازاندیشی مفهومی و نظری مطالعات
امنیتی در طی دو دهه اخیر ایفاء نموده اس��ت (دادا اندیش و كوزهگر كالجي .)78 :1389 ،از
اندیش��مندان برجس��ته این مکتب می توان از بری بوزان ،2اول ویور 3و دو ویلد 4اشاره نمود .از
جمله دس��تاوردهای نظری مکتب کپنهاگ نظریه « مجموعه امنیتی منطقهای» ،است که از
1. Copenhagen School
2. Barry Buzan
3. Ole Waver
4. De Wild
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نق��ش ملی معینی را ایج��اب میکند که خود منافع خاصی را در بردارد و منافع دیگری را نیز
مستثنی میسازد .نقشهایی که کشورها اتخاذ میکنند و منافع و کنشهایی که آنها ایجاب
میکنند خود به وسیله هنجارهای بینالمللی و داخلی تعیین میشوند» (دهقانی فیروزآبادی،
.)46-45 :1391
همچنین سازهانگاران بر این اعتقادند که هویت ملی به دولتها کمک خواهد کرد بر اساس
تصور و برداشتی که از خود دارند ،تهدیدهاي امنیت ملی را تعریف نموده و به مکانیسم شکل
دادن به متحدین اقدام کنند .به عبارتی« ،دولتها بر اساس هویتی که دارند ،دشمنان ،رقبا و
دوستان خود را درك میکنند و در این فرایند ،هویت خود را تعریف و بازتعریف مینمایند .آنها
بر اساس انتظاري که از دیگران دارند ،رفتارشان را تنظیم میکنند» (یزدانفام.)190 :1389 ،
این گروه از نظریهپردازان ساختار نظام بینالملل را مانند نئورئالیستها آنارشیک میدانند ،اما
معتقدند که آنارش��ی آن چیزی اس��ت که دولتها از آن میفهمند و این آنارشی ممکن است
سه نوع فرهنگ هابزی ،الکی و کانتی را بازتولید کند که به ترتیب ناظر بر خصومت ،رقابت و
همکاری است ( ونت.)211-203 :1392 ،
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سوی بری بوزان مطرح گردید .این نظریه« ،ترکیبی از رهیافت های مادیگرایانه و سازهانگارانه
است .زمانی که ایدههای مربوط به وضعیت سرزمینی یک کشور و نحوه توزیع قدرت مورد توجه
قرار میگیرد به رهیافتهای نو واقعگرایانه نزدیک میش��ود و آن هنگام که به فرایند امنیتی
شدن به عنوان برآیند تعامل بین االذهانی کنشگران توجه میکند ،رهیافت های سازه انگارانه
پر رنگ می شود»)Sedivy, 2004:241( .
ای��ن نظریه با توجه به محدودیتهای نظریات واقعگرایانه و جهانگرایانه 1از ماهیت و ابعاد
امنیت ،تاکنون توانس��ته نقش شایانی در تبیین تحوالت امنیتی در جهان پس از جنگ سرد
ایفاء نماید .از منظر واقعگرایی دولت یگانه موضوع امنیت تلقی میگردد و در مکتب جهانگرا،
نظ��ام بینالملل به عنوان یگانه عامل امنیت در نظر گرفته میش��ود .بنابراین از کانون تکوین
حرکتهای منطقهای غفلت کردهاند .بنابراین الزم اس��ت برای ارائه فهم مناس��ب از سرشت و
سرنوش��ت امنیت به ساختار منطقه و ویژگیهای کشورهایی که در منطقه خاص قرار دارند و
از مطالعات امنیتی مشابهی برخوردارند ،توجه کرد (دادا اندیش و كوزهگر كالجي.)78:1389 ،
ب��وزان مجموع��ه امنیتی را این گونه تعریف میکند « :مجموع��ه از واحدها که فرایندهای
اصلی امنیت ،عدم امنیت و یا هر دو آنها به گونهای با یکدیگر مرتبط است که مسائل امنیتی
آنها به صورت منطقی نمیتواند جدا از یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد یا اینکه حل و
فصل شود» ( .)Buzan et al,1998:2001در حقیقیت ،مجموعه امنیتی یک منطقه به هم وابسته
امنیتی میان گروهی از دولتها را ش��کل میدهد که براساس روابط دوستی ،دشمنی و روابط
قدرت تعریف میش��وند« .البته دشمنی و دوس��تیهای تاریخی در همان حال که تعارضات و
همکاری را سبب می شوند ،بخشی از منظومه کلی ترسها و تهدیدات را به وجود میآوردند»
(قاسمی .)66 :1390 ،در همین زمینه ،نقش قدرتهای بزرگ و خارجی نیز به عنوان یک عامل
مؤثر از اهمیت قابل مالحظه ای برخوردار است.
از مؤلفههای اصلی یک مجموعۀ امنیتی میتوان به این پنج مورد اش��اره نمود .1 :وابستگی
متقاب��ل امنیت��ی؛ به این معنا كه تغيير و تحوالت امنيتي در هر ي��ك از واحدهاي مجموعه بر
ديگر واحدها نيز تأثير ميگذارد .2 ،الگوهاي دوس��تي و يا دش��مني؛ منظور از دوستي آن است
كه در روابط آنها طيفي از دوستي واقعي تا انتظار حمايت يا حفاظت وجود داشته باشد .منظور
1. Globalist Perspectives

و درونزاد خود ش��ده ،و شکنندگی دولتهای این منطقه باعث شده رقابتهای منطقهای به
سیاسی ضعیف سوق داده ش��ود.پیوند این دو مؤلفه با یکدیگر
س��مت کش��ورهایِ با ساختا ِر
ِ
محیطی را فراهم س��اخته که بهترین تعبیر برای آن« ،ساختاری بودن کشمکش و تنش» در
منطقه خاورمیانه است (جوکار .)13 :1394 ،بر همین مبنا ،خاورمیانه به عنوان یک مجموعه
امنیتی منطقهای الگوی رفتاری خاصی را بر کشورهای واقع در این مجموعه امنیتی تحمیل
میکند؛ به گونهای که معمای امنیت در این منطقه شکل خاصی به خود میگیرد که کشورها
را مجبور میکند به س��مت بازدارندگی و توازن قدرت حرکت کنند .در چنین فضای امنیتی،
رقابت و تخاصم به الگوی غالب روابط کش��ورها تبدیل میش��ود و ما کمتر ش��اهد همکاری
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از دش��مني نيز روابطي است كه در آن سوء ظن و هراس حاكم مي باشد .3 ،مجاورت؛ در واقع
از لحاظ امنيت« ،منطقه» به معني ش��به سيس��تم مشخص و مش��هوري از روابط امنيتي بين
مجموعهاي از دولتهاس��ت كه از لحاظ جغرافيايي نزديك يكديگر باشند .4 ،وجود حداقل دو
بازيگر :اين مالك ما را به اين اصل رهنمون ميس��ازد كه مجموعه امنيتي منطقهاي نميتواند
توسط تعدادي كشور ضعيف از يك منطقه شكل بگيرد .اما شکلگيري آن با حضور حداقل دو
قدرت منطقهاي مؤثر و چندين كشور ضعيف امكانپذير است .5 .استقالل نسبي؛ بر اساس این
معيار مجموعه امنيتي در جايي وجود دارد كه روابط امنيتي ،گروهي از كش��ورها را از سايرين
جدا كرده و به يكديگر پيوند زده است و بر كنش و واكنشهاي دروني شديد امنيتي و كنش و
واكنش هاي محدود و ضعيف خارجي حاكم باشد(دادا اندیش و كوزهگر كالجي.)81-79:1389 ،
با پایان پذیرفتن جنگ سرد ،منطقهگرایی در محیط جدید بین المللی اهمیت فراوانی یافته
و جایگاه و نقش مناطق در سیاس��ت خارجی کشورها پررنگتر شده و اساساً ما شاهد اهمیت
و اولویت سطح تحلیل منطقهای نسبت به سطح تحلیل ملی و جهانی هستیم .در حال حاضر
سیاست خارجی کشورها شدیدا ً تحت تأثیر نوع ساختار امنیتی حاکم بر منطقهای قرار دارد که
در آن واقع شدهاند .بر همین مبنا ،خاورمیانه را نیز میتوان یک مجموعۀ امنیتی منطقهای به
ش��مار آورد که الگوی رفتاری خاصی را بر کشورهای واقع در این محدودۀ جغرافیایی تحمیل
میکن��د .مهمترین ویژگی جغرافیایی این منطقه ،نفوذپذیری باالی آن همراه با ش��کنندگی
سیاس��ی -اجتماعی بسیاری از کش��ورهای واقع در این منطقه اس��ت .به این ترتیب ،دخالت
خارجی منجر به بهم خوردگی نظم درونی و خارج شدن ساختار نظم منطقهای از حالت طبیعی
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بینکشورهای واقع در این مجموعه هستیم .اندک همکاریهای شکل گرفته نیز بیشتر ناشی
از نیازهای امنیتی بوده اس��ت و نه ناش��ی از درک و حرکت نخبگان سیاسی به سمت رشد و
توسعه منطقهای .با چنین ویژگیهایی ،خاورمیانه به عنوان یک مجموعه امنیتی منطقهای با
یک چالش بزرگ دیگری نیز مواجه اس��ت و آن ،نبود یک نظم منطقهای مطلوب میباش��د؛
نظمی که بتواند بحرانهای منطقهای را مدیریت کند و مانع از شیوع آن شود .از سوی دیگر ،به
دلیل نوع ویژگیهای ساختاری این منطقه ،بهترین الگوی مدیریت نظم منطقهای که میتواند
در خاورمیانه کارآمد باشد الگوی موازنه قوای منطقهای است که در دورههای مختلف به شکل
جنگهای س��رد قدیم و جدید خود را نشان داده اس��ت ( .)Valbjorn & Bank: 2011:17اما به
دلیل دخالتهای مکرر قدرتهای بینالمللی در این منطقه ،الگوی نظم مبتنی بر توازن قوا نیز
نتوانسته به درستی شکل بگیرد و صلح و امنیت را در خاورمیانه ایجاد کند.
 .2گفتمان اعتدال در سیاست خارجی ایران
اعتدال در معنای لغوی به معنی رعایت حد وسط و میانه در بین دو حال از جهت کمیت و
مقدار و از جهت کیفیت و چگونگی است .همچنین اعتدال به معنای توازن و تعادل در مقدار،
هموزنی ،برابر بودن دالیل و برابری و یکسانی در کم و کیف نیز میباشد .از این رو ،اعتدال به
معنای میانهروی 1و پرهیز از افراط و تفریط یا تندروی و کندروی است.
در همی��ن ارتباط ،تغیی��ر و تحول گفتمانی در عرصه سیاس��ت خارجی امری مفروض
به حس��اب میآید .تحوالت مختلف در س��طوح فردی ،داخلی و خارجی (منطقهای و بین

المللی) در طول بیش از س��ه دهه گذشته موجب ش��ده تا گفتمان ها و خردهگفتمان های
مختلفی بر عرصه سیاس��ت خارجی ایران حاکم شوند .در یک تقسیمبندی می توان به دو
ابرگفتمان «ملت گرایی لیبرال» و «اس�لامگرایی» اشاره نمود .با افول گفتمان ملتگرایی
لیبرال در خرداد ماه  ،1360گفتمان اسالم گرایی به عنوان رقیب در عرصه سیاست خارجی
ای��ران حاکمی��ت یافت و تا به امروز نیز در قالب اش��کال مختلف ادامه حیات داده اس��ت.
خردهگفتمانهایی که تا پیش از دولت یازدهم تجلی یافتند ،عبارت بودند از« :آرمان گرایی
انقالب��ی»« ،مصلحت گرایی»« ،واقع گرایی ی��ا عمل گرایی»« ،صلح گرایی مردم س��االر» و
1. Moderation

آرمانگرایی که مبتنی بر اصول و منطق اسالمی و انقالبی است در کنار واقعگرایی ،که بیش از
ایدهآلها و ارزشهای اسالمی بر منافع ملی استوار است ،با یکدیگر همزیستی داشتهاند .اما این
همزیستی لزوماً به معنای تعادل و توازن بین این گفتمانها نبود ،و هر دو صرفاً در یک چرخه
گفتمانی حضور داشته و نقشآفرینی میکردند .چرخۀ گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری
اس�لامی ایران بیانگر این واقعیت اس��ت که هیچ یک از دو گفتمان آرمانگرایی و واقعگرایی
محض به تنهایی کفایت و قرین موفقیت نیس��ت؛ زیرا آرمانگرایی و واقعگرایی الزم و ملزوم
یکدیگرند و دو جزء الیتجزای گفتمان واحد «آرمانگرایی واقعبین» میباشند .به گونهای که
به لحاظ نظری و عملی قابل تجزیه و تفکیک نیس��تند(دهقانی فیروزآبادی .)8 :1393 ،از این
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«اصول گرایی عدالت محور» .هر يك از اين خرده گفتمان ها در عين اش��تراك در اصول و
احكام بنيادي ،در گزارههاي فرعي و اشتقاقي با هم تفاوت و تمايز دارند .از این رو ،همگي
آنها در يك پيوس��ت قرار ميگيرند كه در يك س��ر آن آرمانگرايي اسالمي و در سر ديگر
آن واقعگرايي اسالمي قرار دارد (دهقانی فیروزآبادی.)2-3 :1393 ،
با مفروض پنداش��تن این گزاره که به قدرت رس��یدن روسای جمهور مختلف از یک سو و
تحوالت داخلی و خارجی از سوی دیگر بر گفتمان سیاست خارجی ایران تاثیر میگذارد و آن
را متحول میکند ،با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد تغییر گفتمانی و ظهور خردهگفتمان
دیگری در چهارچوب ابرگفتمان اس�لامگرایی میباشیم که بر اساس گفتمان عام این دولت،
«اعتدالگرایی» نامیده میشود .برجستهترین ویژگی این خردهگفتمان ایجاد تعادل و توازن بین
آرمانها و واقعیتها از طریق تلفیق آرمانگرایی و واقعگرایی در سیاست خارجی میباشد .به
عبارتی ،گفتمان اعتدالگرایی در سیاست خارجی به معنای «آرمانخواهی واقعبینانه» میباشد.
آرمانهای عالیه (اسالمی -انقالبی) جمهوری
بدین معنا که در کنار حفظ و پایبندی به ارزشها و 
اسالمی ،میبایست نگاه واق عبینانه به جهان پیرامونی داشت و بر همین مبنا تصمیمسازی نمود.
در حقیقت نوعی همزیس��تی مسالمتآمیز بین این دو بینش حاکم است؛ که حضور یکی به
معنای حذف دیگری نمیباشد .لذا« ،نباید اعتدال را بهمعنای عدول از اصول و محافظهکاری
در برابر تغییر و تحول تصورکرد» (سخنرانی دکتر روحانی در مراسم تنفیذ.)۱392/۰۵/1۲ ،
بررسی سیاست خارجی ایران در طول سالیان گذشته مبین این واقعیت است آرمانگرایی
و واقعگرایی همواره وجود داشتهاند و هیچ یک از آنها به طور کامل حذف نشدهاند .به عبارتی،
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رو ،اگر سیاس��ت خارجی هر دو جزء گفتمانی را با هم به اجرا بگذارد از موفقیت و مطلوبیت
بیشتری برخوردار خواهد شد .بر همین اساس است که دولت کنونی تالش نموده تا آرمانگرایی
را با واقعبینی تلفیق و ترکیب نماید؛ تا به این ترتیب منافع ملی و خیرعمومی کش��ور به طور
شایستهتر و بهتری تأمین گردد .روحانی در توضیح گفتمان اعتدال در سیاست خارجی بیان
میدارد:
«در گفتمان اعتدال در سیاس��ت خارجی ،واقع بینی یک اصل اس��ت ،اما با

توجه به ارزشها و آرمانهای جمهوری اسالمی ایران؛ باید اعتدال بین واقع
بینی و آرمان خواهی ،توازن الزم را برقرار کند» (روحانی.)1392/8/8 ،
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در همین زمینه ،آیتاهلل خامنهای ،رهبر جمهوری اسالمی ایران ،نیز ضمن تاکید بر امکان
و ضرورت تلفیق و ترکیب آرمانگرایی و واقع بینی تصریح میکند:
«ما آرمانگرایی را صددرصد تایید میکنیم ،دیدن واقعیتها را هم صددرصد

تایی��د میکنیم .آرمانگرای��ی بدون مالحظه واقعیتها ،ب��ه خیالپردازی و
توهم خواهد انجامید .وقتی ش��ما دنب��ال یک مقصودی ،یک آرمانی حرکت
میکنید ،واقعیتهای اطراف خودتان را باید بسنجید و بر طبق آن واقعیتها
برنامهریزی کنید .بدون دیدن واقعیتهای جامعه ،تصور آرمانها خیلی تصور
درست و صحیحی نخواهد بود ،چه برسد به دستیابی به آرمانها» (آیت اهلل
خامنه ای.)1392/6/6 ،

بر همین مبنا ،دولت تالش نموده در عین توجه به آرمان ها و ارزشهای اسالمی و انقالبی،

واقعیتهای داخلی و بینالمللی را نیز مد نظر قرار دهد؛ به گونهای که آرمانها و ارزشها باعث
ندیدن واقعیتها و واقعیتها نیز موجب غفلت از آرمانها نگردد.
 .3گفتمان اعتدال رهیافتی مناسب جهت ایجاد جهان عاری از خشونت
حوادث یازده سپتامبر را باید نقطه عطفی در سیاست بین الملل پسا جنگ سرد به حساب
آورد؛ چرا که بستر را برای شکلگیری نظم نوین منطقهای فراهم ساخت .این تراژدی که تجاوز
نظامی ایاالت متحده به عراق و افغانس��تان را در پی داشت ،باعث شد تا فرهنگ آنارشیک در
ژئوپلتیک خاورمیانه تقویت شده و زمینه الزم جهت ظهور کنشگران غیردولتی بیش از پیش

مس��لمان منطقه نبوده و از موانع اصلی در میسر پیش��رفت و توسعه همه کشورها به حساب
میآید .بر همین اس��اس ،حسن روحانی با تاکید بر این موضوع که افراطیگری نه تنها تأمین
کننده منافع کشورها نیست بلکه این مولفه ذاتاً از این ویژگی برخوردار است که بر مشکالت و
مسائل کشورها بیش از پیش بیافزاید (گفتگوی حسن روحانی با شبکه خبر،)1392/03/13 ،
در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در سال  1392ایدۀ «جهان علیه خشونت و
افراطیگری» ( 1)WAVEرا مطرح نمود که مورد استقبال اعضای مجمع قرار گرفت و قطعنامهای
نیز در همین ارتباط به تصویب رسید .در حقیقت این ابتکار با هدف جایگزینی صلح به جای
1. World against Violence and Extremism
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فراهم گردد .با وقوع بهار عربی روند رادیکالیزه شدن منطقه تشدید گردید و جریانهای تندرو
و تروریس��تی ،که محصول قرائتهای غیرواقعی و افراطی از اسالم میباشند ،مجال کنشگری
بیشتری یافتند .در حقیقت ،بحرانهای ملی موجب شد تا گروههای تروریستی فراملی سربلند
ک��رده و دامنه بحران کل منطقه خاورمیان��ه را در برگیرد .در حال حاضر ،رقابت های قومی و
مذهبی ،افزایش خصومتها و متعاقباً ائتالفس��ازیهای منطقهای ،تعارض منافع ،خشونت و
بیثباتی شاخصههای عمده زیر سیستم خاورمیانه را تشکیل میدهند.
در همین ارتباط ،ظهور جریانهای تکفیری و خش��ونتطلب تحت تاثیر شرایط نامطلوب
سیاسی ـ اقتصادی داخلی ،رقابتهای ژئوپلتیک منطقهای و همچنین دخالتهای قدرتهای
فرامنطقهای ،موجب ش��ده تا خش��ونت و افراطیگری ،که خطری جدی برای صلح و امنیت
منطقه و جهان محس��وب میش��ود ،به ویژگی اصلی خاورمیانه بدل گردد .همچنین ،پیدایش
گروههای تکفیری مانند القاعده و داعش در س��رزمینهای اس�لامی و اقدامات تروریستی آنها
سبب شده تا در افکار عمومی جهانیان از اسالم چهرهای خشن و افراطی ترسیم شود .بر همین
اس��اس است که اسالمهراسی و «سناریوی اسالم مساوی خشونت» و تروریسم ،به عنوان یک
راهبرد توسط غرب اشاعه گردید .هر چند که افراط و تندروی متاثر از عصبیت وهابی و سلفی
کاتالیزور این روند شده است (مهدیزاده.)53 :1393 ،
در چنین فضایی ،با شروع به کار دولت یازدهم ،ایران تالش نمود تا در قالب پارادایم گفتمان
اعتدالگرایی ضمن زدودن تصویر نادرست از اسالم ،توجه دولتهای جهان را به سمت مبارزه با
خشونت و افراطیگری هدایت نماید .چرا که خشونت و نا آرامی به نفع هیچ یک از کشورهای
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خش��ونت و همچنین منطق و اعتدال به جای «ناآرامیها»« ،برادرکش��یها»« ،خشونتهای
فرقهای و قبیلهای» در منطقه مطرح گردید.
اگر در معناي سلبي ،اعتدال به معناي نفي افراط و تفريط و پرهيز از اين دو حد باشد ،در
سياس��ت خارجي نيز بر همين اس��اس ،اعتدال به معناي نفي و پرهيز از گفتمانهاي سياسي
افراطي و تفريطي تعريف ميش��ود (دهقانیفیروزآبادی .)5 :1393 ،در چنین شرایطی اعتدال
بهترین ابزار جهت مقابله با افراطیگری و خشونت حاصل از آن میباشد .همانگونه که الهام
امینزاده ،معاون حقوقی رئیس جمهور ،در کنفرانس جهان علیه خشونت و افراطیگری بیان
کرده بود :گفتگو و اعتدال بهترین و مناسبترین سازوکار کشورهای جهان جهت مقابله با افراط
و خشونت است .تنها در صورت پایان خشونتها و افراطیگریها میتوان افقی جهت امنیت،
صلح و رفاه متصور بود .وی با تصریح این نکته که جمهوری اس�لامی ایران با تأکید بر تعامل
سازنده و مبارزه با خشونت و افراطیگری یک مسیر جدیدی را ترسیم کرده ،بیان نمود:
«جمهوری اسالمی ایران همیشه مدافع تنوع فرهنگی و احترام به حق تعیین

سرنوش��ت ملتها بوده و حق اس��تقالل سیاسی ملتها و کشورها را محترم
شناخته است»(امینزاده.)19 :1393 ،

با توجه به این موضوع ،دولت یازدهم چهار رهیافت را در زمینه حفظ صلح و ثبات در منطقه
خاورمیانه اتخاذ نمود :نخست ،عدم دخالت در امور همسایگان؛ به این مفهوم که ایران با هرگونه
دگرگون��ی در نظامهای سیاس��ی از طریق مداخالت خارجی مخالف اس��ت .دوم ،عدم تهدید
همسایگان و عدم تمایل به جنگ یا تغییر مرزها و دولتها و در مقابل تمایل به صلح و دوستی.

س��وم ،حفظ ثبات و آرامش منطقه؛ که یک نیاز و ضرورتی هم هجانبه برای جمهوری اسالمی
ایران است .چهارم ،تاکید بر حق تعیین سرنوشت ملتها؛ به این معنا که نظام سیاسی هر کشور
به خواس��ت و اراده عمومی مردم آن کش��ور بستگی دارد (س��خنرانی دکتر روحانی در مراسم
تحلیف .)۱۳۹۲/۰۵/۱۳ ،بنابراین ،به نظر میرس��د تأمین و حفظ «صلح و ثبات منطقهای» و
کاهش خشونتها نقطه محوری سیاست خارجی اعتدالگرا در ارتباط با همسایگان باشد .چرا
که هسته مرکزی گفتمان اعتدال «آمادگي و عالقة اصولي براي تعامل ،آشتيجويي و مصالحه
به جاي تقابل ،مواجهه و رويارويي با ديگران و انديشههاي ديگر» است ( .)Scruton, 2007: 25اما
این امر زمانی تحقق مییابد که ایران نخست از روابط عادی و مطلوبی با همسایگان برخوردار

 .4محدودیتهای ایران در توسعه روابط با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج
فارس و ایجاد صلح و امنیت منطقهای
بر اساس شرایط خاص زمانی ،توسعه روابط با برخی از کشورها و مناطق در اولویت سیاست
خارجی کش��ورها قرار میگیرد .اولویتبندی کشورها و مناطق برحسب ضرورتها و اقتضائات
خود یکی از ش��اخصهای سیاست خارجی معتدل و معقول است .ولی در اولویت قرار گرفتن
روابط خارجی با برخی از کشورها و مناطق به معنای غفلت از سایرین نیست(دهقانی فیروزآبادی،
 .)13:1393بر همین مبنا ،دولت یازدهم از همان آغاز ،بهبود و توسعه روابط با کشورهای منطقه،
همسایگان و «دنیای اسالم» را از اولویتهای خود برشمرده و بیان داشت که این موضوع جزو
«دستورکار» دولت خواهد بود .اما مسأله هستهای الزاماتی را ایجاد نمود تا ایران تمرکز خود را
عمدتا بر روی مذاکرات هستهای و بهبود روابط با دولتهای قدرتمند قرار دهد؛ اما دیپلماسی
منطقهای همزمان مورد توجه دولت یازدهم قرار داشت .در همین چهارچوب ،بازسازی روابط
مخدوش شده با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بویژه عربستان ،که دارای جایگاه
منطقهای مهمی است ،از اهمیت برجستهای برخوردار گشت .بر همین مبنا بود که روحانی در
اولین نشست خبری خود ،پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ،صحبت از تالش برای
عادیس��ازی روابط با عربستان سعودی و دیگر کشورهای حاشیه خلیجفارس نمود و خواستار

محدودیتهای گفتمان اعتدالگرایی در ایجاد صلح منطقهای

بوده و هارمونی و دیدگاههای مشترکی بین آنها حاکم باشد.
به طور کلی ،گفتمان اعتدال بر این اعتقاد است که در جهان کنونی میبایست ضمن پذیرش
تکثرها و تفاوتها با یکدیگر وارد گفتگو و «تعامل سازنده» گردید و به جای خصومتورزی و
خشونتگرایی ،از طریق دیپلماسی مسائل پیشرو را حل و فصل نمود .بر همین اساس است
که دولت تالش نمود از افراطیگری در سیاس��ت خارجی فاصله گرفته و یک تعادل و توازنی
بین آرمانگرایی و واقعگرایی ایجاد نماید و تلفیقی از آنها را در سیاست خارجی به کار ببندد.
همچنین ،با افزایش هجمههای گفتمان غربی و ش��رقی علیه جمهوری اسالمی ایران در سال
های اخیر و متهم شدن به «افراطیگری و خشونتآمیز بودن» ،این کشور تالش نمود با اتخاذ
رهیافت اعتدالی مبتنی بر تعاملگرایی ،ضمن ارائه یک چهره واقعی از اس�لام شیعی« ،منافع
عالیه» کشور را در جهان تأمین نماید.

43

فصلنــامه اندیشه سیاسی در اسالم | شماره  | 11بهــــار 96

44

بهبود روابط دو قدرت منطقهای گردید.
با این حال ،به نظر میرس��د که گفتمان اعتدالگرایی در این مقطع زمانی با محدودیت ها
و چالشهای جدی در روند بهبود روابط منطقهای و متعاقباً کاهش خش��ونتها و تأمین صلح
و امنیت ژئوپلتیک خاورمیانه مواجه باشد .بنبست دیپلماتیک کنونی حکایت از تفاوت عمده
فضای جدید با دوران گذش��ته دارد؛ که تراکم اختالفات و تش��دید تعارضات در باره مس��ائل
گوناگون از مختصات عمده آن محس��وب میگردد .در حقیقت ،فضای غالب ناش��ی از شرایط
فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و تفاوت در ادراکات و برداشتها منجر به امنیتی شدن فزاینده
منطقه شده و روند بهبود و توسعه روابط و ایجاد صلح و امنیت منطقهای را با مانع جدی مواجه
ساخته است .در سطور ذیل به مهمترین موانع و محدودیتهای موجود در این روند پرداخته
خواهد شد.
 .1 .4افزایش رقابتهای ژئوپلتیکی
در بیش از یک دهه گذشته یعنی از سال  2003و سرنگونی حکومت صدام حسین ،معادالت
و متعاقبا مناس��بات منطقهای وارد مرحله جدیدی ش��د که ویژگی بارز آن افزایش رقابتهای
ژئوپلتیکی بین ایران از یک سو و برخی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس از سوی
دیگر میباش��د .با برکناری صدام از رأس حاکمیت سیاسی عراق ،فرصتی مهیا گشت تا ایران
بتواند حوزۀ نفوذ خود را در این کشور شیعی گسترش دهد و آنرا به حیاط خلوت خود تبدیل
نماید .سپس با افزایش نقشآفرینی در لبنان از طریق حزب اهلل تالش نمود تا ضمن تغییر موازنه
منطقهای و توسعه عمق استراتژیک« ،هالل شیعی» را تقویت نماید .در حالی که اعراب بویژه
عربستان ،نفوذ سیاسی و فرهنگی ایران در کشورهای منطقه را مانعی در راه هژمونی منطقهای
خود قلمداد میکنند ( .)Altoraifi,2012:10بنابراین ،با هدف پاسداری از «هویت عربی» و حفظ
موقعیت اس��تراتژیک ،عربستان به همراه برخی دیگر از کشورها مانند امارات تالش نمودند تا
نفوذ سیاس��ی  -اقتصادی خود را در عراق پس��ا صدام افزایش دهند .مکانسیم عربستان جهت
مقابله با نفوذ ایران در عراق همزمان مبارزه منفی در مواجهه با دولت حاکم و پشتیبانی مالی و
تسلیحاتی از گروههای تروریستی و تکفیری بوده است .اما ریاض در لبنان رهیافت متفاوتی را
دنبال نمود و با کنار گذاشتن اصول سنتی خود یعنی «سکوت سفید» در برابر حوادث جاری

تالش این کشور برای تثبیت قدرت منطقهای خود و در جهت جلوگیری از گسترش نفوذ ایران
میباشد .در سالهای اخیر نگرانیهای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از نفوذ داخلی
و منطقهای ایران ،مس��أله هویت ملی این کشورها را تشدید نموده( )Patrick, 2009:207و متعاقباً
منطقه خاورمیانه را به «تخته شطرنج رقابت استراتژیک» بویژه بین ایران و عربستان تبدیل کرده
که هر یک به دنبال تغییر معادله قدرت در آن میباشند .همانگونه که «گریگوری گاس» مطرح
میکند ،بهترین چهارچوب برای فهم سیاستهای منطقهای در خاورمیانه ،فهم آن بهصورت نوعی
«جنگ س��رد منطقهای» است که در س��الهای پس از حمله آمریکا به عراق و افغانستان ،ایران
و عربس��تان نقش هدایتکنندگان آن را بازی میکنند .به گفت��ه گاس ،این دو بازیگر به صورت

محدودیتهای گفتمان اعتدالگرایی در ایجاد صلح منطقهای

لبنان ،به طور فعال در صحنه سیاسی و امنیتی این کشور ظاهر گشت تا بدین ترتیب مانع از
افزایش نقش حزباهلل در تحوالت سیاسی لبنان شود(عزیزی .)2 :1392 ،کشمکش قدرت در
این مناطق تا به امروز ادامه یافته است.
رقابتهای ژئوپلتیک ایران و شیخ نشینهای حوزه خلیج فارس بعد از وقوع بهار عربی در سال
 2011شکل جدیتری به خود گرفت .این دولتها رویکردهای متعارضی را در قبال تحوالت
سالهای اخیر بویژه در کشورهای بحرین و سوریه ،که از حساسیت ویژهای به لحاظ ژئوپلتیکی
برخوردارن��د ،در پیش گرفتند .چنین رویکردهایی نه تنها منجر به تقابل منافع دولتهای دو
سوی خلیجفارس شده ،بلکه چالش جدی در ایجاد صلح و ثبات در زیر سیستم خاورمیانه به
وجود آورده اس��ت .عربستان ،به همراه دیگر اعضای شورا بویژه قطر ،بر سرنگونی بشار اسد به
عنوان متحد استراتژیک ایران تاکید میکنند تا بدین ترتیب «محور مقاومت» را تضعیف کرده
و حوزه نفوذ و قدرت مانور ایران را در منطقه کاهش دهند .چنین دیدگاهی سوریه را به عرصه
جنگ نیابتی بین ایران و این کشورها تبدیل نموده است.
همچنین ،دولتهای عربی منطقه در برابر حمایتهای معنوی ایران ،اعتراضات شیعیان بحرین
را مس��أله داخلی برشمرده و تاکنون تالش نمودهاند از حکومت آل خلیفه حمایت همه جانبه به
عمل آورند .از منظر آنها حاکمیت ش��یعیان در بحرین ،به منزله فروپاشی «هویت خلیجی» این
کش��ورها و ایجاد گسل در درون شورا خواهد بود .به همین دلیل ،حوادث بحرین برای هر یک از
دولت های عرب این حوزه بویژه عربستان و امارات متحده عربی بسیار تعیین کننده و استراتژیک
اس��ت (صالحی .)149-173 :1390 ،تجاوز نظامی عربستان به یمن نیز به لحاظ ساختاری ادامه
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 .2 .4تشدید رقابتهای فرقهای و ایدئولوژیکی
هالیدی معتقد است سه جریان ایدئولوژیک ،یعنی ملیگرایی ،انقالبیگری و اسالمگرایی در
شکلدهی به هنجارهای خاورمیانه نقش حائز اهمیتی ایفاء میکنند( .)Holliday,2011: 98در
همین زمینه بری بوزان ( )1381نیز تاکید دارد که ساختار امنیتی خاورمیانه متشکل از تهدید
حضور رژیم اس��رائیل و تنش هاي ایدئولوژیک میان کشورها میباشد .در حقیقت ،مذهب در
خاورمیانه کارکرد امنیتی داش��ته و با تاثیرگذاری بر الگوی رفتار سیاست خارجی ،در مسائل
امنیتی منطقه نقشآفرینی می کند (روشنچش��م و حاتمی .)77-108 :1394 ،در این میان،
رقابت ایدئولوژیک بین ش��یعهگری ایران از یک س��و و وهابیت عربس��تان از سوی دیگر نمود
بارزتری پیدا می کند .این موضوع عمدتا ناش��ی از جایگاه برتر و نفوذ عربس��تان در میان سایر
کشورهای عرب و نمایندگی این کشور به عنوان «صدای ملت عرب» منطقه میباشد.
ب��ا وجود اینکه دولته��ای منطقه خلیجفارس دارای برخی اش��تراکات تاریخی -فرهنگی
میباش��ند که میتواند محرکی برای برنامهریزی اس��تراتژیک در جهت امنیتسازی و تعادل
منطقهای باش��د ،با این حال تضاد هویتی براساس ادراکات متفاوت از قالب های دینی ،مانعی
جدی در این مس��یر قلمداد میش��ود (پوس��تینچی .)24 :1389 ،در همین ارتباط ،تحوالت
جهان عرب رقابتهای فرقهای و ایدئولوژیکی را در سالهای اخیر به طور چشمگیری تشدید
نموده اس��ت .طی این س��الها تقابل مذهبی بین شیعه و وهابیت سنی منجر به بازتولید آنها
ش��ده اس��ت ( .)Furtig, 2002: 43از دیدگاه اعضای ش��ورای همکاری خلیج فارس ،ایران تحت
لوای «گفتمان شیعی» به مقابله با هویت هستی شناختی این کشورها پرداخته است(صالحی،
 .)149-173 :1390بر همین اس��اس برخی از این کشورها در سالهای گذشته تالش کردهاند
ت��ا در ن��زد افکار عمومی جهان عرب ،ای��ران را محرک و حامی اصلی اعتراضات ش��یعیان در
منطقه خلیج فارس معرفی کنند .آنها حمایتهای ایران از شیعیان منطقه بویژه در بحرین را

 .3 .4اتئالف سازی اسرائیل و عربستان
رژیم صهیونیستی اسرائیل از جمله کشورهای منطقه است که توانست در سالهای اخیر از
فضای مسموم بینالمللی علیه ایران حداکثر بهرهبرداری را به عمل آورد .این رژیم با استفاده از
افزایش جنگ لفظی بین غرب و ایران در دوران دولت احمدی نژاد ،که با تشدید موضوع هستهای
ایران مقارن شده بود ،ابتکار عمل را به دست گرفت تا بتواند پروژه «ایران هراسی» را ،با مشارکت
غرب ،در منطقه و جهان پیاده نماید .رژیم اسرائیل از دو ابراز مهم در این زمینه استفاده نمود که

به نظر میرسد تا حدود زیادی هم موفق بوده است .نخست ،انجام دیدارهای متناوب سران این
رژیم با رهبران کشورهای مختلف غربی و آمریکایی با هدف بزرگ جلوه دادن تهدیدات ایران؛
و دوم استفاده بهینه از ابزار قدرتمند رسانه جهت مخدوش ساختن تصویر ایران و تهدیدآمیز
بودن رژیم حاکم بر این کشور برای صلح ،ثبات و امنیت منطقه و جهان .این استراتژی مؤثر واقع
گردید و بر وحشت اعضای شورای همکاری خلیج فارس نسبت به ایران افزود و موجب نزدیکی
سیاستهای منطقهای آنها ،بویژه عربستان با رهبران تل آویو ،گشت .همزمان اسراییل تالش
نمود با بهره برداری از بحران کره ش��مالی و تهدید بالقوه آن برای امنیت جهان ،افکار عمومی
را به این سمت هدایت نماید که اگر پیشرفت های هستهای ایران متوقف نگردد جهان شاهد

محدودیتهای گفتمان اعتدالگرایی در ایجاد صلح منطقهای

دخالت در امور خود دانسته و آن را «در قالب یک تهدید ایدئولوژیک -امنیتی میبینند که با
جنبه هژمونیک و ناسیونالیستی ترکیب شده است»(برزگر .)5 :1392 ،حتی از منظر رهبران
عربستان این «تهدیدات ایدئولوژیکی نسبت به تهدیدات نظامی خطر بزرگتری علیه امنیت رژیم
محس��وب میگردد» ( .)Gause III,2014:40تشدید رقابتهای فرقهای در سالهای اخیر که از
طریق تحوالت جدید ژئوپلتیک خاورمیانه بازتولید ش��دهاند ،بر احساس تهدید متقابل ایران و
کشورهای عضو شورای همکاری افزوده است و منجر به واگرایی و شکاف بیشتر بین آنها شده
است .اما همین موضوع ،بستری را فراهم ساخته تا کشورهای عربی از یک سو به ایجاد یک نوع
اجماع و همبستگی در جبهه سنی برای مقابله با تهدیدات ایران دست زده و از سوی دیگر به
مقابله با خطرات و مشکالت ناشی از مطالبات داخلی برخاسته و به سرکوب شیعیان در داخل
اقدام نمایند .به عبارتی ،روایتهای ایدئولوژیک رقیب در جهان اس�لام در قالب شیعه و سنی
روند همگرایی امنیتی و دستیابی به یک هویت مشترک را با چالش جدی مواجه ساخته است.
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یک کره ش��مالی دیگر خواهد بود؛ که قادر خواهد بود تا امنیت جهان را با خطر جدی مواجه
سازد .همزمان ،مقامات عربستان نیز با خطرناک خواندن فعالیت های هستهای ایران ،بر اساس
اسناد منتشر شده توسط ویکی لیکس در سال  ،2010به طور متناوب و محرمانه به واشنگتن
فشار آوردند تا با حمله نظامی به ایران «سر مار را قطع کند» ( .)Peterson,2014: 57موضعگیری
های هماهنگ ریاض و تل آویو در قبال برنامه های هستهای و راهبردهای منطقهای ایران در
طی سالهای اخیر ،به شکلگیری ائتالف تاکتیکی بین آنها منجر شده که تاکنون ادامه یافته
است .این اتحاد تاکتیکی در قبال تهدید مشترک ،حتی موجب شده تا عربستان مواضعی در
حد مواضع رژیم صهیونیستی علیه ایران اتخاذ نماید(ابراهیمی )20 :1392 ،و به جنگندههای
اسرائیلی اجازه عبور از خاک خود جهت حمله احتمالی به ایران بدهد .به نظر می رسد جبهه
ضد ایرانی «عربی -عبری» به طور فزایندهای در حال تقویت باشد .توسعه مناسبات سیاسی و
اقتصادی اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس بویژه عربستان ،قطر ،امارات متحده عربی و
عمان و همچنین دیدارهای متعدد رهبران ریاض و تل آویو و آمادگی عربستان برای باز گشایی
سفارت خود در اسرائیل در این راستا قابل ارزیابی میباشد.
 .4 .4تعمیق بی اعتمادیها در پرتو محیط آنارشیک
مس��اله بهار عربی و خی��زش های مردمی که منجر به فروپاش��ی حکومت های دیکتاتور و
خودکامه عرب در شمال آفریقا و خاورمیانه گردید ،محیط را به طور فزایندهای آنارشیک نمود
و متعاقباً تهدیدات امنیتی را بیش از پیش در منطقه افزایش داد .بدین ترتیب دو کنشگر مهم
منطقه یعنی ایران و عربستان متأثر از ژئوپلتیک جدید خاورمیانه در یک فضا «تهدید متقابل»
قرار گرفتند و منافع ژئواستراتژيک آنها به طور متناوب در معرض خطر از سوی یکدیگر واقع
گردید .این روند منجر به افزایش بیاعتمادیها و در نهایت س��ردی و تیرگی روابط دو کش��ور
ش��ده است .چرا که تحت حاکمیت فضای «آنارشی هابزی» و متعاقبا منطق «بکش یا کشته
ش��و»(ادیب مقدم ،)35 :1388 ،کشورها به س��وی خودیاری حرکت کرده و به جای تعامل و
همگرایی در تقابل با یکدیگر قرار میگیرند .همزمان ،برداش��تها و تصورات کش��ورهای عضو
شورای خلیج فارس از ایران متأثر از فضای ایرانهراسی نیز موجب شده تا سیاست خارجی این
کشورها به سمت نوعی موازنه قدرت سوق داده شود .در حال حاضر نیز نوعی فرهنگ «هابزی»

منطقهای نیز دچار فرس��ایش ش��ده و مطلوبیت خود را از دس��ت میدهد .در چنین شرایطی
بیاعتمادیها نیز تشدید میگردد.

 .5 .4اشتراک منافع اعراب و آمریکا
ب��ری بوزان معتقد اس��ت مجموعههای امنیتی ممکن اس��ت در براب��ر قدرتهای خارجی
رسوخپذیر باشند .بویژه در زمانی که قدرتهای مذکور با برخی از کشورهای موجود در درون
منطقه اتحاد و ائتالف خاصی را شکل داده باشند .در برخی مواقع رقبای محلی کمک بیرونی
1. Prisoner’s Dilemma

محدودیتهای گفتمان اعتدالگرایی در ایجاد صلح منطقهای

و «الکی» ،که داللت بر خصومت و رقابت دارد ،بر روابط ایران و ش��یخ نش��ینهای عرب حوزه
خلیج فارس بویژه عربستان حاکم است(روحیدهبنه )79-111 :1391 ،بر اساس منطق الکی
و همچنین «هویتنقشی» ،عربستان سعودی و ایران بر سر کسب قدرت و تعیین دستور کار
منطقهای با یکدیگر به رقابت میپردازند .این رقابت خود را در مسائل منطقهای و توسعه نفوذ
ایران در کشورهای منطقه و قدرتیابی شیعیان در قالب هالل شیعی ،بیشتر نشان داده است.
همچنین ،منطق الکی به س��اخت هویت و منافع دولتهای منطقهای کمک کرده و نخبگان
این کشورها با «دگرسازی» چنان وانمود کردهاند که در خطر هستند و به این ترتیب فرهنگ
آنارشیک منطقه در قالب رقابت بازتولید شده است ( ادیبمقدم.)68 :1388 ،
میتوان بیان نمود زمانی که ذهنیت مبتنی بر آنارش��ی بر تمام حوزه های ادراکی امنیتی
تحلیلگران غلبه کند ،ش��رایط معادله بازی امنیتی بر اساس «جمع جبری صفر» خواهد بود
(پوس��تینچی .)24 :1389 ،تحت چنین فضایی ،رهیاف��ت واقعگرایی به پادارایم فکری غالب
تبدیل میگردد و روابط این کش��ورها را شکل میدهد .در نتیجه ،این کشورها به جای تعامل
مثبت و سازنده بر اساس منطق کانتی ،که مبتنی بر همکاری است ،به سوی خودیاری ،رقابت
تسلیحاتی و «موازنه استراتژیک» روی میآوردند که برآیند آن پیچیده شدن معمای امنیتی
منطقه ،و یا همانگونه که التوریفی بیان میکند ،درگیر ش��دن با «معمای زندانی» 1میباشد
( .)Altoraifi,2012:10همچنین این وضعیت موجب میش��ود تا فرمول های امنیتی متفاوت با
اشکال مختلف و گاه متضاد در منطقه طرحریزی شود (ابراهیمی فر .)396-379 :1378 ،لذا،
اگر قالبهای ادراکی امنیت برای پاس��خگویی به ش��رایط موجود ناکارآمد باشد ،امنیتسازی
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را طلب مینمایند و در برخی مواقع نیز الگویهای محلی رقابت با سطح جهانی پیوند خواهد
خورد (قاسمی .)66:1390 ،بر همین اساس ،اگرچه در اواخر دوران پادشاهی فهد روابط ریاض
و واش��نگتن تنشزا بوده ،اما این مسأله به دلیل اهمیت ژئوپلتیک منطقه و پیوستگی امنیت
خاورمیانه با امنیت جهانی و متعاقبا امنیت دو کشور به فروپاشی اتحاد استراتژیک آنها منجر
نگردید.
در سال های اخیر روابط کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بویژه عربستان سعودی با ایاالت
متحده آمریکا فراز و نشیب های زیادی را سپری نموده است .نخست ،ریاض در دوران سلطنت
ملک فهد با تسهیل حضور سیاسی-نظامی آمریکا در منطقه و همچنین همکاری فعال با آن
کش��ور در اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران ب��ه ویژه در زمینه جایگزینی نفت ایران در
بازاره��ای بین المللی (برزگر ،)5 :1392 ،تالش نم��ود تا موقعیت و جایگاه ایران را در منطقه
تضعیف نماید .اما موضوع هستهای و احتمال توافق و نزدیکی ایران با آمریکا ،به عنوان متحد
قدیمی و اس��تراتژیک عربستان ،موجب نگرانی رهبران ریاض گردید .نگرانی امنیتی عربستان
در منطق��ه تا حدود زیادی به نقش��ی ک��ه ایران در منطقه بازی خواهد نمود ،ارتباط داش��ت.
اکثر رهبران س��عودی از آن بیم داش��تند که واش��نگتن روابطش را با ریاض ،در صورت عادی
کردن روابط با تهران ،تا حدود زیادی تغییر دهد) . (Monshipouri,2014:23به عبارتی ،مذاکرات
هستهای ژنو و نظم حاصل از آن ،اعراب ،بویژه عربستان سعودی ،را به این نتیجه گیری رهنمون
س��اخت که امنیت ش��یعیان و ایران در مرکز و کشورهای عرب سنی در حاشیه این نظم قرار
گرفتهاند .چنین برداشتی منجر به اتخاذ سیاست فعاالنه از سوی عربستان گردید .در این ارتباط،
طرح تشکیل ارتش واحد خلیج فارس از سوی عربستان سعودی ،پیشنهاد آکادمی راهبردی و
امنیتی شورای همکاری خلیجفارس در ابوظبی امارات ،پیشنهاد اتحادیه خلیج فارس از سوی
عربستان سعودی را باید از پیامدهای توافقنامه ژنو دانست که در اجالس کویت مطرح گردیده
اس��ت (ابراهیمی .)20 :1392 ،همچنین س��عودی ها معتقد بودند اگر ایران با ایاالت متحده
آمریکا به یک توافق کلی دست یابد ،در ترتیبات امنیتی خلیجفارس به همراه عراق میتواند
یک کنشگر مهم باشد .اگر چه ایران بدنبال رهبری نظم در خاورمیانه نیست اما به عنوان یک
حامی نظمهای موجود در خاورمیانه تبدیل خواهد شد و بدین ترتیب وزن شیعیان خاورمیانه
افزایش پیدا خواهد ک��رد (ابراهیمی .)23 :1392 ،اصرار بر موضعگیریهای خصمانه در قبال

محدودیتهای گفتمان اعتدالگرایی در ایجاد صلح منطقهای

برخی از موضوعات ،بویژه مسأله هستهای ایران ،حتی روابط ریاض و واشنگتن را تحت تاثیر قرار
داد و موجب شد رهبر وقت عربستان لحن تندی را علیه متحد استراتژیک خود اتخاذ نماید که
در طول چند سال گذشته کم سابقه بوده است .با این حال ،این دلخوری را نمی توان به معنای
عدم رضایت کامل آنها از سیاستهای آمریکا علیه ایران تلقی نمود.
با آغاز سلطنت ملک سلمان ،روابط ریاض و واشنگتن به سمت تنشزدایی سوق پیدا نمود.
این موضوع را عمدتاً باید در تمایالت و گرایشات غربگرایانه ملک سلمان و همچنین اعتقاد
وی به جایگاه برتر ایاالت متحده در معادالت جهانی قدرت ریشه یابی نمود .عالوه بر آنکه ،رهبر
جدید عربستان به نیازها و الزامات سیاسی و نظامی -امنیتی و متعاقبا وابستگی به واشنگتن،
بخوبی واقف بوده و ایجاد تعامل مثبت با آمریکا را در نهایت به نفع منافع ملی کشور خود ارزیابی
می کند (اختیاری امیری .)1 :1393 ،بر همین اساس ،دو کشور در حال حاضر همکاری های
مش��ترکی در زمینه تحوالت منطقهای بویژه در رابطه با س��وریه ،یمن ،بحرین و مصر دارند و
رهیافت های تقریبا مشابهی را دنبال میکنند .در حقیقت راهبردهای منطقهای دو کشور مکمل
یکدیگر بوده و نیازهای متقابل امنیتی دو کشور را تا حدود زیادی تأمین میکند .در حالی که
ایران ضمن مخالفت با حضور و دخالت قدرتهای فرامنطقهای ،تالش دارد تا جایگاه استراتژیک
خ��ود را در منطق��ه حفظ نماید .تقابل دیدگاه های دو طرف در رابطه به مس��ائل منطقهای و
ترتیبات امنیتی و همچنین پشتیبانی هر یک از آنها از گروه های مورد حمایت خود ،موجب
افزایش تنشها شده و چشمانداز صلح و امنیت منطقه را با ابهام مواجه ساخته است.
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مزایا و ویژگی ها

موانع و محدودیت ها

•ضدیت با خشونت و افراطی گری
•تعامل سازنده ،آشتي جويي و مصالحه به جاي
تقابل
•مدافع تنوع فرهنگی
•احترام به حق تعیین سرنوشت ملتها و عدم
دخالت در امور همسایگان
•حفظ صلح و ثبات منطقه و عدم تمایل به
جنگ یا تغییر مرزها و دولتها

•افزایش رقابت های ژئوپلتیکی
•تشدید رقابت های فرقهای و ایدئولوژیکی
•اتئالف سازی اسرائیل و عربستان
•تعمیق بی اعتمادی ها در پرتو محیط آنارشیک
•اشتراک منافع اعراب و آمریکا

نتیجهگیری
دول��ت یازدهم با اتخاذ گفتمان اعتدالگرایی در عرصه دیپلماس��ی تالش نمود تا به روابط
خارجی ایران با جامعه بینالمللی ،که در سالهای پیشین دستخوش تنش و چالشهای جدی
ش��ده بود ،سرو سامان بخشد و بس��تر را جهت تعامل ایران با جامعه بین المللی فراهم سازد.
در این میان رابطه با کش��ورهای مس��لمان و همس��ایه از اولویت های دولت روحانی محسوب
میگردید .توسعه مناسبات با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز به جهت نقش
مؤثر آنها در مسائل امنیتی و همچنین اقتصادی بویژه در زمینه نفت از اهمیت ویژه ای برخوردار
گشت .اما علیرغم تالش های دولت کنونی جهت ترمیم روابط با این کشورها ،موفقیت چندانی
حاصل نگردید .چرا که شرایط و مؤلفههای تاثیرگذار بر روابط کشورهای دو سوی خلیج فارس
بسیار متفاوت از گذشته بوده و در شرایط فعلی متغیرهای گوناگونی بر بروندادها و کنشهای
این بازیگران تاثیر میگذارد.
در حال حاضر فضای حاکم بر مناسبات ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس
ت��ا ح��دی زیادی متاثر از ژئوپلتیک جدید خاورمیانه میباش��د که رفتاره��ای خاصی را برای
کشورهای منطقه تجویز میکند .ساختار امنیتی ژئوپلتیک خاورمیانه در تعامل و کشاکش با
هویت نوعی و نقش��ی کشورهای منطقه همدیگر را بازتولید کرده و معادالت درون سیستمی
را بیش از پیش پیچیده ساخته است .این موضوع منجر به افزایش چگالی نظم آنارشیک شده

اس��ت؛ که ماحصل آن افزایش رقابت ها و خصومت ها در قالب منطق الکی و هابزی و نهایتاً

منطقه افزوده و موجب شد تا سطح مناسبات این کشورها به طور چشمگیری تنزل پیدا کند.
معضل اعتمادسازی ،کشورهای منطقه را در یک «تعارض بی پایان» قرار داده است .کشورهایی
که احساس میکنند امنیت آنها با مخاطره و یا تهدیدهای محیطی مواجه شده ،طبیعی است
که از یک سو در وضعیت احساس ترس قرار گرفته و از سوی دیگر ،نسبت به بازیگران محیطی
خود احس��اس عدم اطمینان کنند (پوستینچی .)24: 1389 ،برآیند چنین شرایطی ،کاهش
مناسبات و تعامالت مستقیم و نهایتا افزایش بی اعتمادی بین این کشورها بوده است که نهایتا
به واگرایی بین ایران و کش��ورهای عضو ش��ورای همکاری خلیج فارس و تش��دید تنش ها و
خشونت ها منتهی شده است.

محدودیتهای گفتمان اعتدالگرایی در ایجاد صلح منطقهای

تشدید خشونت های منطقه ای میباشد .همچنینن تحت فضای حاکم ،ادراکات و رهیافت های
امنیتی ایران و کشورهای عرب حوزۀ خلیج فارس با یکدیگر تعارض پیدا کرده و ظهور معمای
امنیتی ،این دولتها را به سمت خودیاری ،توازن قوا و رقابت تسلیحاتی فزایندهای سوق داده
است .حاکمیت گفتمان واقعگرایی و امنیتسازی با الگوی موازنۀ استراتژیک ،دستیابی به یک
همگرایی و هویت جمعی و مشترک را دشوار ساخته است .تحت تاثیر گفتمان موجود ،امروزه
کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس ،ایران را به مثابه یک «شریک مظنون»« ،همسایه
نامطمئن» و گاها تهدید و دش��من علیه خود قلمداد کرده و بر اس��اس این برداشت ذهنی ،به
بازتعریف اقدامات خود علیه ایران دس��ت میزنند(روحیدهبنه .)79-111 :1391 ،به عبارتی،
ژئوپلتیک جدید خاورمیانه ،با تشدید تعارض هویتی بین ایران و شیخ نشینهای عرب حاشیه
خلیج فارس موجب ش��ده است تا گفتمان امنیتیساز در سیاست خارجی این کشورها تفوق
یافته و هریک از آنها اقدام به «دگرسازی» نموده و سرنوشت خود را از دیگران متمایز سازند.
تحت چنین شرایطی تعریف هر یک از کنشگران منطقه از امنیت متفاوت از یکدیگر میباشد،
و ل��ذا رهیافتهای جداگانهای جهت تحقق آن در پیش میگیرند .در واقع ،هنوز یک «آگاهی
منطقهای» به وجود نیامده و هنوز تصور یکس��انی نس��بت به تهدیدات مش��ترک و سرنوشت
مشترک و هویت مشترک شکل نگرفته است تا یک نظام پایدار امنیتی شکل بگیرد و خشونت
ها در منطقه کاهش یابد.
در این میان ،فقدان رژیمهای اعتمادساز طی سالیان گذشته نیز بر فاصلۀ ایران و کشورهای

53

پیشنهادات
جهت برون رفت از این وضعیت کشورهای منطقه می بایست در چارچوب «معادله هنجاری»
ضمن پذیرش روایتهای خاص هویت دولتی یکدیگر ،از تاکید بر تفاوت ها و اختالفات پرهیز
نموده و در حین تالش جهت تضعیف فرهنگ آنارشی در منطقه ،بر زمینه های همکاری و عناصر
پیوند دهنده تأکید نمایند .در همین ارتباط شکلگیری دیدگاه و فهم مشترک درباره مفهوم
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امنیت ،و همچنین همکاری میان رهبران کشورهای مذکور نیز در رسیدن به یک نظام امنیتی
باثبات و پایدار در منطقه حائز اهمیت میباشد .در همین زمینه ،دیپلماسی قادر است به عنوان
سازوکاری موثر زمینههای گفتگو و تعامل مثبت و همچنین نزدیک سازی قالب های هنجاری
و رویکردهای ادراکی مختلف در ارتباط با موضوعات امنیتی را فراهم کرده و شرایط بیاعتمادی
و سوء ظن ها را تخفیف دهد و با تقویت هنجارها و ارزش های مشترک بستر را برای همگرایی
و تقویت منافع فوق ملی به جای منافع ملی فراهم س��ازد .همچنین ایران و کش��ورهای عرب
منطقه باید نسبت به تحرکات و اقدامات قدرتهای منطقه ای و فرامنطقهای مانند اسرائیل و
غرب ،بویژه آمریکا ،هوشیار بوده و جانب احتیاط را در مقابل رفتارهای تحریکآمیز آنها ،که با
هدف تشدید تعارضات و تنشها و در راستای منافع و تداوم تفوق این کشورها صورت می یابد،
در نظر بگیرند .بحرانها و افزایش تنش ها می تواند زمینه نفوذ و حضور آنها را در منطقه بیش
از پیش فراهم نموده و نهایتا تحقق نظام امنیتی پایدار و فراگیر منطقهای را با ابهام مواجه سازد.
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