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 12تیــر مــاه ســال 96بود کــه حســن روحانی با گفتــن این
جملهکه«بایدب هجایقویترینکشورمنطقهشدن،بایددر
پیقویترشــدنمنطقهخودباشیم»،شکلگیرینظریهای
(دکترین)رارسماًرقمزدکهبرایتبدیلشدنبهیکالگوواره
(پارادایــم) در روابــط منطقــه غرب آســیا راه پر پیــچ و خمی
پیــشرودارد.روحانیاینســخنانرادرســخنرانیافتتاحیه
«همایــش بینالمللــی مقابله با گــرد و غبار» در تهــران و در
جمع وزیران و نمایندگان 43کشــور و چندین سازمان و نهاد
بینالمللی ابراز کرد .این «شــأن نزول» ســبب شد که برخی
از جمله منتقدان داخلی ایده «قویتر شدن منطقه به جای
قویتریــندرمنطقهبــودن»آنراتعارفیبــرایهمگراییو
احتماالًخوشامد میهمانان که اتفاقاًبسیاریشان کشورهای
غرب آسیا را نمایندگی میکردند ،تلقی کردند ،اما شش ماه
بعدتکرارایننظریهبهوجهگســتردهتراینباراززبانمحمد
جــواد ظریف ،وزیــر امورخارجه آن هــم در دومین کنفرانس
امنیتی تهــران کــه پیرامون موضــوع «امنیت منطقــهای در
غــرب آســیا ،چالشهــا و روندهــای نوظهــور» برگــزار شــده
بــود نشــان از آن داشــت کــه ایــن نظریــه تعــارف نیســت،
تصمیماست.
حــاال پیرو موضــع رئیس جمهــوری ایــران که بــا تأکید بر
ضــرورت کنارگذاشــتن «رقابتهای مخــرب و نابجا» ،گفته
بــود»جزسیاســتبردــــبردراهحــلمنطقــهاینداریموهر
کشــوریفکــرکندقادراســتبــدونآســیبدیدنبــهمنافع
دیگران لطمه بزند ،در خطاست؛ چه امریکا و چه عربستان؛
این وزیر امــور خارجه دولتاش بود که از دو مفهوم «منطقه
قــوی تــر» و «امنیت شــبکه ای» بهعنوان نظریه پیشــنهادی
ایران برای شــکلگیری الگوواره رفتاری جدید درغرب آســیا
درمواجههباچالشهایپیشرویمنطقهآســیایادکردودر
توگویمنطقهایدر
عینحالپیشنهاد«تشکیلمجمعگف 
خلیجفارس»رامطرحکرد.
ظریفدرآننشسترسیدنبهدرکدرستومشترکاز
واقعیتموجودمنطقهوراههایتحققوضعیتمطلوبدر
آن را چالش پیش روی بازیگران منطقه در دوران پساداعش
دانســتودرتوضیحمفاهیمنظریهپیشــنهادیایرانگفت
«تــاش بــرای ایجــاد منطقه قــوی بــه جــای برتریجویی و
حذفدیگرکنشــگرانبهمعنیپذیــرشاصلتأمینمنافع
جمعــی در منطقه خلیج فــارس و تعمیم قاعــده برد -برد
به ســطح این منطقه اســت» ،او توضیح داد«:اگر چه رقابت
بین کشورها در مسیر توســعه اقتصادی  -اجتماعی و نیل به
سطحباالتریازرفاهوآسایشبرایشهروندانامریناپسند
نیست،اماتالشبرایتبدیلشدنب هقدرتفائقهوسلطهگر

از منظــر ژئوپلیتیک و ژئواســتراتژیک عاملی تنــش زا بوده و
موجبایجادموانعاساســیبرســرراهتوســعهملیکشورها
خواهدبود».
او همچنین با انتقاد از رقابت تســلیحاتی حاکم شــده بر
منطقــه در توضیــح «امنیت شــبکه ای» گفــت «روشهای
بلوکبنــدی و ائتــاف ناکارآمــدی خــود را ثابــت کــرده و هر
ائتالفــی پیشدرآمــد بحــران و تجاوز بعــدی بوده اســت»،
«راهکار بــرون رفت از این چرخه باطــل و خطرناک ،امنیت
شــبکهایبرمبنــایهمافزاییوفراگیریوبامشــارکتهمه
کشــورهای کوچک و بزرگ منطقه بر مبنــای اصول و اهداف
منشور ملل متحد اســت ».ظریف به طور خالصه «ساز و کار
امنیتشبکهای»را«مبتنیبرمشارکتوارتقایهمکاریدر
ت و گو در حوزههای اختالف
حوزههای منافع مشــترک و گف 
توگــو» و «ایجاد اعتمــاد» بهعنوان
نظــر» دانســت و از «گف 
ابزارهایدستیافتنبهاینخواستیادکرد.
ظریفدریادداشــتیکهچندروزیپسازآننشســتدر
روزنامههای «فایننشــال تایمز» و «ینی شــفق» منتشر کرد،
برای تشــریح دیدگاهی ســعی کرد که بخشــی از کارشناسان
روابــط بینالملل آن را مبهم و نیازمند تبیین میدانســتند.
او در این یادداشــت فرض اصلی ایده «امنیت شــبکه ای» را
«مشــترکبودنمنافع»عنوانکردوبافرضمنســوخشدن
«مدلهــای ایجاد ائتــاف» بــرای «ایجاد امنیــت برای یک
گــروهخــاص»«،پذیرفتناختالفــات؛جمعگرایی؛داشــتن
استانداردهای مشترک همانند برابری دولتهای مستقل؛
پرهیزازتهدیدیاتوسلبهزور؛حلمسالمتآمیزمناقشات،
احترامبهتمامیتارضیکشــورها؛ مداخلــهنکردن درامور
داخلی کشــورها و احترام به حق تعیین سرنوشت کشورها»

نظریهپیشنهادیایرانرانمیتواننظریهایازموضع
ضعف ارزیابی کرد .این نظریه و پیشنهاد فارغ از هر انتقاد
یا ابهامی که نیازمند گره گشایی است ،پاسخی است به
نگرانیهای جدی پیش روی منطقه و طبیعتاًبرآمده از
بیش از دو دهه تجربه است که نشان داده دامن زدن به
اختالفاتهویتی،افتادندردامرقابتهایتسلیحاتی
و فتنه انگیزی از طریق حمایتهای پنهان و آشکار از
گروههایتکفیریافراطگراوتروریستحاصلیجزافتادن
آتش بر دامن کشورهای دور و نزدیک نداشته است

رابهعنوانبنمایههایمفهوم«امنیتشــبکهای»معرفی
وبــرضــرورتانجام«گفتوگو»و«تدابیراعتمادســاز»بین
دولتهاوملتهاتأکیدکرد.
موانعپیشرو
امــامحمــدجــوادظریــفدرحالــی«پیشــنهادمجمــع
گفتوگوی منطقــهای در خلیج فــارس» را بهعنوان دعوت
دیرپایجمهوریاسالمیایرانازهمسایگانشمطرحکرد؛
که نظریه پیشنهادی ایران برای تبدیل شدن به یک الگوواره
اجرایی بــا مخالفتهــا و موانع داخلــی و خارجی متعددی
مواجــه اســت؛مخالفتهایی که دســت کم در داخل کشــور
از ماههــا قبل بــا زیر ضرب گرفتــن این گزاره خودســاخته که
«عدهای ب ه دنبال برجام منطقهای هســتند» آغاز شــده بود
باســخنانروحانیدربارهایده«منطقــهقوی»قوتگرفتو
درمواجههبااعالمدکترینپیشــنهادیایرانازسویظریف
تکرارشد.
بــن مایــه اســتدالل مخالفــان تغییــر رویکــرد سیاســت
خارجیایراندرمنطقهبردوموضوعقرارداشــت،نخســت
آنکهآنهابامعیارقراردادنسندچشمانداز 1404کهتصریح
دارد«ایرانبایدتاسال 1404درجایگاهاولاقتصادی،علمی
و فناوری درســطحمنطق ه آســیایجنوبغربــیقرارگیرد»
مدعیمغایرت«ایدهمنطقهقویتربهجایتبدیلشدنبه
قویترین کشور منطقه» شدند و در ادامه نزدیکی عربستان
ســعودی و رژیم اســرائیل بهعنوان امری مانع الجمع با قرار
توگومطرح
گرفتــنتهرانوریاضدردوســویمیــزیکگف 
شــد .در فضــای چنین رویکــردی بود کــه این رســانهها پس
ازســخنرانیظریــفدرکنفرانــسامنیتیتهــرانورونمایی
از نظریــه سیاســت منطقــهای ایــران بــه «رمــز گشــایی» از
آن پرداختنــد و در تحلیلــی کــه اتفاقاًانتشــار گســتردهای در
رســانههایجریــانمنتقــددولتیافــتباایناســتداللکه
«منطقــه قــوی» و «امنیت شــبکهای» تنها تعبیــر متفاوتی
از طرحی شــبیه «توافــق هلســینکی»(توافق کاهشدهنده
تنشهــا در اروپــا در دوران جنــگ ســرد کــه بــر اســاس آن
کشــورهای امضاکننــده متعهد میشــدند تا به حقوق بشــر
و آزادیهــای بنیادیــن ،از جملــه آزادی عقیده و بیــان و باور
دینــیاحتــرامبگذارندومنطبــقبااصــولومقاصدمندرج
درمنشــورســازمانمللمتحــدوبیانیهجهانیحقوقبشــر
عمل کنند) و بر مبنای قاعده برد -بردی اســت که در برجام
بــه کار آمــد؛ تحقق ایــن الگوواره را بر اســاس مســائلی چون
وجود هویتهای متکثر ،ارزشهــای ایدئولوژیک متفاوت،
پیشبینیناپذیــری و وجود حکومتهای دســت نشــانده و
وابستهبهامریکاوغربتحققامنیتشبکهایراغیرممکن
دانستهواینسؤالرامطرحکردندکه«گیریمتوافقشبکهای
مد نظر شــکل گرفت اما اگر روزی بازیگران قدرتمند بیرونی
و بانفــوذ فرامنطقــه که ناظــران و ضمانتهــای ثبات نظم

