
امنيت منطقه ای در شرايط 
آشوب،دولت قوی یا منطقه قوی

 

آش��وب، بحران و س��تيزش را مي توان در زم��ره ويژگي هاي 
اصل��ي محيط منطقه اي دانس��ت؛ محيطي ك��ه تحت تأثير 
نيروه��اي اجتماع��ي گري��ز از مركز ق��رار داش��ته و امكان 
نقش يابي نيروهاي نهادي و دولت ها را با دشواري هاي زيادي 
روبرو مي س��ازد. گس��ترش بحران تحت تأثير سياس��ت هاي 
منطقه اي امريكا قرار داش��ته اس��ت. مايكل لدين در س��ال 
2002 ب��ر ض��رورت بهره گي��ري از س��ازوكارهاي مربوط به 
تخريب س��ازنده توس��ط سياس��ت خارجي و امنيتي امريكا 
تأكيد داش��ت. چنين فرآين��دي مي تواند چالش هاي امنيتي 
زيادي را براي كش��ورهاي منطق��ه اي ايجاد كند. روندي كه 
بوزان و ريچارد ليتل از آن در قالب دولت هاي ضعيف و ناكام 
نام بردند. جورج بوش تالش داشت تا از سازوكارهاي نظامي 
براي تأثير بر معادله قدرت اس��تفاده نمايد، دونالد ترامپ نيز 
همي��ن روند را دارد در حالي  كه وی از ديپلماس��ي اجبار و 
الگوهايي به��ره مي گيرد كه مي توان��د زمينه هاي الزم براي 

اثربخشي در سياست امنيتي امريكا را فراهم سازد. 
كش��ورهاي منطق��ه اي خليج ف��ارس عموماً ت��الش دارند تا 
قابليت ه��اي خ��ود را از طريق ائت��الف با اي��االت متحده و 
مركزيت نظام جهاني ارتقاء بخش��ند. از آنجايي كه آنان فاقد 
زيرس��اخت هاي الزم براي قدرت س��ازي در منطقه هستند، 
بنابراي��ن سياس��ت هاي اياالت متحده را م��ورد پذيرش قرار 
خواهن��د داد. چنين رون��دي چالش هاي جدي��دي را براي 
امنيت منطقه اي جمهوري اس��المي ايران ايجاد خواهد كرد. 
گسترش بحران و سياست هاي ستيزه جويانه كشورهاي عربي 
به گونه اجتناب ناپذير منجر ب��ه چالش هاي جديد منطقه اي 
خواهد ش��د. در اين مي��ان در باب امنيت منطقه از س��وی 

اس��اتيد و كارشناس��ان كتاب ها و مقاالت بسياری به نگارش 
در آمده اس��ت. در همين چارچ��وب كتاب امنيت در منطقه 
آشوب زده توسط زهره پوستين چي و ابراهيم متقي تنظيم و 
توسط  انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی تهران منتشر شده 
اس��ت.افراد ياد شده در يك دهه گذش��ته بخش عمده اي از 
فعاليت هاي پژوهشي خود را در حوزه هاي راهبردي و امنيت 

منطقه اي تخصيص داده اند. 

1  دولت قوي به مثابه رهيافت مركزي كتاب
نظريه هاي مختلفي درباره امنيت منطقه اي ارائه ش��ده است. 
اولين ب��ار نظريه پردازاني همانند »كانتوري« و »اش��پيگل« 
تالش داش��تند تا رهيافت هاي امنيت منطقه اي را براس��اس 
»نظريه سيس��تم تابع منطقه اي« تبيين نمايند. پايان جنگ 
س��رد تغيي��رات س��اختاري را در نظام بين المل��ل به وجود 
آورد. اياالت متحده تالش نم��ود تا از رهيافت هاي »هژموني 
نئوليبرالي« براي س��ازماندهي نظم جديد اس��تفاده كند كه 
براس��اس رويكرد جان مرش��ايمر به منزله »توهم ليبرالي« 
محسوب ش��ده كه زمينه آش��وب هاي منطقه اي را به وجود 
آورده اس��ت. در چنين شرايطي شاهد ظهور رويكردهايي در 

ساختار سياسي و حوزه نظريه پردازي ايران مي باشيم. 
برخ��ي از كارگ��زاران حوزه ديپلماتي��ك وزارت امور خارجه 
دول��ت روحاني، نظريه »منطقه قوي« را ارائه داده اند. چنين 
رويك��ردي ب��ه مفهوم آن اس��ت كه دولت ها بايد بخش��ي از 
ق��درت خ��ود را به حوزه منطق��ه اي واگذار نم��وده و بر اين 
اس��اس ب��ه موازنه و ثبات نائل ش��وند.  چني��ن رويكردي با 
قالب هاي ادراكي نويس��ندگان كتاب كام��ال متفاوت به نظر 
مي رس��د. نويسندگان كتاب رهيافت خود را براساس »دولت 
ق��وي« تنظيم كرده اند. آنان به اين موضوع اش��اره دارند كه 
منطق��ه خاورميان��ه با نش��انه هايي از »ژئوپليتي��ك كمربند 
ش��كننده« پيوند يافته اس��ت. در چنين منطقه اي هيچگونه 
اميدي به ظهور منطقه قوي وجود ندارد، زيرا دولت ها داراي 
تفاوت هاي فرهنگي، س��اختاري، ادراكي و كاركردي هستند. 
در چني��ن ش��رايطي، هرگونه ت��الش براي ايجاد انس��جام 

منطقه اي را مي توان بخش��ي از توهم ليبرالي كساني دانست 
كه رويكرد خود را در قالب منطقه قوي تبيين كرده اند. محور 
اصل��ي تفكر و رهيافت تحليلي نويس��ندگان كتاب مربوط به 
س��ازماندهي »دولت قوي« بوده ك��ه مبتني بر رهيافت هاي 

رئاليستي به منزله مكتب سياست قدرت مي باشد. 

2  فصول كتاب
كتاب »منطقه قوي« در ش��ش فصل تنظيم ش��ده است. هر 
يك از فصل هاي كتاب بخشي از نشانه هاي منطقه آشوب زده 
را تبيين مي كند. فصل اول كتاب، اختصاص به » ويژگي هاي 
منطقه آش��وب زده« دارد. ظهور نشانه های منطقه آشوب زده 
مربوط به س��ال هاي 1991 به بعد بوده كه به گونه تدريجي 
تكامل پيدا كرده اس��ت. فصل دوم كت��اب در تبيين الگوي 
كن��ش »بازيگ��ران س��اختاري و چگونگ��ي كنت��رل محيط 

منطقه اي« مربوط است. 
ظهور جنگ هاي نيابتي، افزايش نقش ملي عربس��تان، ايران 
و تركيه در محيط راهبردي غرب آس��يا و افزايش تضادهاي 
محيطي را مي توان در زمرة  نشانه هايي از بحران هاي نوظهور 
دانست؛ بحران هايي كه مي تواند تأثير خود را بر الگوي رفتار 
امنيتي كشورهاي مختلف به جا گذارد. فصل سوم كتاب در 
تبيين نش��انه هاي »س��نگربندي امنيتي و گسترش بحران« 
تنظيم ش��ده است.  فصل سوم به اين موضوع اشاره دارد كه 
امنيت منطقه اي غرب آس��يا در دوران بعد از جنگ س��رد با 
نش��انه هايي از »آش��وب« و »بي ثباتي امنيتي« شكل گرفته 
است. همكاري عربستان با كشورهاي جهان غرب و تل آويو، 
نش��انه هايي از »س��نگربندي پرمخاطره« عليه ايران را نشان 
مي ده��د. برخي از نهاده��ا و گروه هاي سياس��ي ايران براي 
كاه��ش مخاطرات ناش��ي از الگوي رفت��ار تهاجمي امريكا و 
بازيگران منطقه اي، از »الگوي منطقة قوي« حمايت به عمل 
مي آورند. واقعيت آن است كه امكان شكل گيري منطقة قوي 
در محيط امنيتي آس��ياي جنوب غربي وج��ود ندارد. فصل 
چهارم كتاب مربوط به نشانه هاي »بحران امنيتي در سوريه، 
ع��راق و يمن« بوده اس��ت ك��ه در دومين دهه ق��رن 21 با 

نشانه هايي از بحران پيوند يافته اند و زمينه گسترش مناقشه 
را اجتناب ناپذي��ر مي س��ازد.  فص��ل پنجم كت��اب در تبيين 
»روندهاي مديريت بحران امنيتي آسياي جنوب غربي« اشاره 
دارد. وضعيت مبتني بر آشوب از اين جهت مورد تأكيد قرار 
مي گيرد كه ميزان تضادهاي هنجاري ايران،  عربستان،  مصر، 
تركي��ه و تل آويو به گونه اي افزاي��ش يافته كه امكان كنترل 
آن از طريق ش��كل گيري »منطقة قوي« امكان پذير نخواهد 
ب��ود. از آنجايي ك��ه قدرت هاي بزرگ نيز ت��الش دارند تا از 
س��ازوكارهاي محدودسازي و مقابله با ايران استفاده نمايند، 
طبيعي اس��ت كه انگيزه بازيگران منطق��ه اي براي مقابله با 
جمه��وري اس��المي در ح��ال افزايش اس��ت. بنابراين ايران 
چاره اي جز بهره گيري از س��ازوكارهاي مربوط به »سياست 
تهدي��د در برابر تهديد« و »موازنة قدرت منطقه  اي با س��اير 
بازيگران محيطي چالش س��از« ندارد. عدم تش��خيص دقيق 
شاخصهای منطقهای، مشكالت سياستگذاری خارجی را در 

حوزههای بحرانی افزايشخواهد داد. 
فصل ششم كتاب مربوط به ارزيابي هاي دولت قوي و منطقه 
قوي در آس��ياي جنوب غربي اس��ت. ترور سردار سليماني را 
مي ت��وان يكي از ش��اخص هاي اصلي منطقه آش��وب زده در 
آسياي جنوب غربي دانس��ت. اختالف در بازيگران منطقه اي 
به گونه اي افزايش پيدا كرده كه هيچ نشانه اي از شكل گيري 

»منطقه قوي« را نشان نمي دهد. 
نتيجه 

در سالهای بعد از جنگ سرد، ميتوان شاهد فرآيندی بود كه 
براس��اس آن روابط بازيگران منطقهای با كشورهای همجوار 
يا قدرتهای بزرگ براس��اس دو الگو س��ازماندهی شده است. 
الگوی اول معطوف به گس��ترش »همبستگيهای منطقه ای« 
و درک يكس��انی از الگوی امنيت منطقهای است. اين امر در 
ح��وزه واحدهای منطقهای به انس��جام و همكاری منطقهای 
منجرميش��ود. طبعا تحقق چنين اهداف��ی در خاورميانه كار 
دش��واری خواهد ب��ود. در ش��رايطی كه ائتالف س��ازی كار 
دش��واری باشد، در آن ش��رايط زمينه های درک غيرمشخص 
آينده محور اصلی سياستگذاری در ارتباط با مسائل منطقه ای 

ترسیم نقشه راه مجلس در راستای انتظار مردم 
عربستان 

مغلوب اراده 
یمن

امنيت منطقه ای در 
شرايط آشوب،دولت قوی 

یا منطقه قوی

پاسداشت زبان فارسی و 
اغتشاشات نگارشی فراوان 

در قانونگذاری سنتی!؟
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مسئولیت سنگینی بر دوش 
نمایندگان گذاشته شد
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اگر تا پيش از اين نمايندگان مجلس شورای اسالمی 
دوره يازدهم مس��ئوليت خود را در ش��رايط كنونی 
سنگين می پنداشتند، با سخنان رهبر معظم انقالب 
اس��المی و توصيه های ايش��ان، وزن اين مسئوليت 

سنگين تر شده است.
مجلس يازدهم، مجلسی انقالبی است كه به فرموده 
رهبر معظم انقالب »خوش��بختانه مجلس تشكيل 
ش��ده يكی از ق��وی ترين و انقالب��ی ترين مجالس 
دوران انقالب اس��ت.« اين ويژگی ها از يك سو كار 
را برای نمايندگان دشوارتر می كند و از سوی ديگر 
انگيزه كار و ت��الش را در ميان نمايندگان مجلس 

يازدهم افزايش می دهد.
مردم پس از آن كه نس��بت به عملكرد نمايندگان 
خود در مجلس پيشين نااميد شدند، جهت انتخاب 
خود را به س��وی نمايندگان انقالبی تغيير دادند و 
اكنون با تشكيل چنين مجلسی، انتظار و اميد در دل 
مردم نيز تقويت شده و توقع دارند تا نمايندگانشان 
برای مشكالت موجود در كشور انديشه كنند و راه 
حل بيابند. آنگونه كه از شرايط كشور برمی آيد، به 
گونه ای اس��ت كه امورات كشور رها شده، دليل آن 
هر چه باش��د؛ تحريم های اقتصادی، تبعات ويروس 
كرونا، تأثير منفی برجام يا ضعف در مديريت اجرايی 
كشور يا اتخاذ تصميمات نادرست از سوی مسئولين، 
اوضاع اقتصادی و معيش��تی نابسامان است. كشور 
نيازمند آن اس��ت تا با راهكارهای علمی، منطقی و 
كارشناسی از وضعيت موجود بيرون بيايد، مردم نيز 
به خوبی می دانند، خارج ش��دن از شرايط موجود، 
يكباره صورت نمی گيرد و نيازمند زمان است و اگر 
اطمينان و اعتقاد قلبی آنها به بهبود شرايط از سوی 
مجلس يازدهم، وجود داشته باشد، برای رسيدن به 
شرايط بهتر، باز هم صبر می كنند، اما اگر همچون 
گذشته وعده های داده ش��ده محقق نشود، بحران 
اقتصادی عميق تر خواهد شد و عوامل نام برده شده، 
خود را بيشتر نشان خواهد داد. اولويت كشور اكنون 
مسائل اقتصادی است و در اين ميان مردم بايد ميان 
وظايف مجلس شورای اسالمی و دولت تفاوت قائل 
شوند. مجلس ناظر اس��ت، قانونگذار است و اگر در 
چارچ��وب همين وظايف قانون��ی خود عمل كند و 
در اجرای مسئوليت ها اهمال نداشته باشد، می تواند 
دولت را به حركت و تالش بيشتر وادار سازد. گزافه 
نيس��ت اگر بگوييم ظرفيت ها و قابليت های داخل 
كش��ور توانايی آن را دارد تا بتواند اوضاع اقتصادی 
و معيش��تی را بهبود بخشد. نگاه صرف به بيرون و 
چشم اميد به كشورهايی كه حتی اعتقادی به كمك 
در ش��رايط ش��يوع ويروس كرونا به ايران را ندارند، 
ديدگاهی است كه باعث شده تا مسئولين همچنان 
بر اين نظر خود پافشاری كنند كه می توان با مذاكره 
و توافق با آمريكا و اروپا شرايط را بهبود بخشيد.  اما 
آيا آمري��كا و اروپا در پی آن هس��تند تا جمهوری 
اس��المی ايران را ياری كنند ت��ا از نظر اقتصادی و 

صنعتی و كشاورزی سرآمد شود؟!
هرگاه برخی مس��ئولين به اين نتيجه رسيدند كه 
آمريكا و غرب هيچگاه دلس��وز جمهوری اس��المی 
ايران نبوده و نخواهند بود، می توان قله های پيشرفت 
را براس��اس عدالت اجتماعی بر مبنای اسالمی آن 
فتح كرد. قدر مس��لم، اكنون م��ردم دل به مجلس 
يازدهم س��پرده اند، چرا كه نمايندگان آن بر اساس 
مشی انقالبی وعده داده اند اوضاع را بهبود خواهند 
بخشيد، مجلس كنونی، مجلس اميد و انتظار مردم 
اس��ت، نمايندگان انقالبی مجلس شورای اسالمی، 
امي��د مردم را نااميد نكنند و بر اس��اس توصيه ها و 
رهنمودهای مقام معظم رهبری عمل كنند، در اين 
صورت می توانند راهگشا باشند. نمايندگان مجلس 
به اين مهم توجه داش��ته باشند كه اگر در راه خود، 
اش��تباهی را مرتكب ش��وند، به خاطر شهرت اين 
مجل��س به انقالبی بودن، نظام جمهوری اس��المی 
ايران ضربه خواهد خورد كه حتی از عملكرد مجلس 
ششم نيز می تواند شديدتر باشد. اكنون هر اقدام و 
تصميم مجلس يازدهم زير نظر مردم ايران اسالمی 
قرار دارد، مجلس برای آن كه اعتماد مردم را تقويت 
كند و بازگرداند، بايد از شعار پرهيز كند و در عمل، 
كارآمدی خود را نشان دهد و اين توانايی در مجلس 
يازدهم وجود داد، تنها كافی اس��ت، از حاشيه ها به 
دور باشد، منطقی، علمی و قانونی تصميم بگيرد و 

نگران آينده كشور و انقالب اسالمی ايران باشد.

مجلس امید و انتظار

ادامه صفحه 2

رئیسی: 
باید قصورها در دوره های 
مختلف پیگیری شود

2

یادداشت

سرمقاله

صفحه  5

8 8 0 0 6 6 8 8

روزنامه             

  تلفنی آگهی می پذیرد

www.siasatrooz.com
@siasatrooz

m.director80@yahoo.com

محمد صفری

دكتر افسانه رشاد
 پژوهشگر مسائل راهبردي
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صفحه 8

ت دوم
نوب آگهی مزایده 

شماره مجوز :1399.1737           
1-موضوع مزایده : چوب و ضایعات آهنی - الستیک

2-نام ونشاني دستگاه مزایده گزار: منطقه سه عملیات انتقال گاز-شهرري-باقرشهر-بلوار فلسطین بعد از نیروگاه برق
3- زمان دریافت اس�ناد مزایده واس�ناد ارزیابي كیفي: )اس�ناد مزایده و اس�تعالم ارزیابي همزمان توزیع مي گردد( : 3 روز پس از انتش�ار آگهي 

نوبت دوم 
4- محل دریافت و عودت اس�ناد مزایده واس�ناد ارزیابي كیفي: شهرري-باقرشهر-بلوارفلس�طین-بعداز نیروگاه برق-منطقه س�ه عملیات انتقال 

گاز – آقایان پرنده و فرجی
5-زمان ارائه مدارك :حداكثر 3 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد

8- زمان بازگش�ایي پاكات پیش�نهادها در تاریخ 99/05/20 در تهران � منطقه س�ه عملیات انتقال گاز-شهرري-باقرشهر-بلوار فلسطین بعد از 
نیروگاه برق

تلفن تماس : 09337033177
جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت منطقه سه عملیات انتقال گاز به آدرس

یا به سایت هاي ذیل مراجعه فرمائید :  

روابط عمومي منطقه سه عملیات انتقال گاز

www.district3.nigtc.ir
iets.mporg.ir www.shana.ir

شركت انتقال گاز ايران
منطقه سه عمليات انتقال گاز

نگاهی به نکات مطرح در دیدار مقام معظم رهبری با نمایندگان مجلس یازدهم 

انتظاراتی که هرگز عملی نشد
ارزیابی کارشناسان از پنجمین سالگرد دستاورد  تقریبا هیچ برجام:


