منطقه و سیاست بینالملل :قالبهای
کهن و واقعیتهای نوین


سید محمد کاظم سجادپور

روابط و سیاست بیی المللی دیدیی ای دودیا و ررایاد رگوگیوا اسیت رر کنیار
دوداد ها ،اوع دیوستگ ایز رر تمام فوورها و فوازهای آن قابل مشاهی م باشی
با توجه به اد زاوده ردی ،دوسش به ذه متبارر م گیورر کیه بیه ل یار اویوی و
عمل بوای عالقه منیان به امور سیاسیت ایارج موصوًیار رر بورسی ت یو
غوب آسیا ،مهم و جیی است و آن ادنکه اسبت مناطق موتلف بطور عیا و منطهیه
غوب آسیا بطور ااص با سیاست بی الملل رر روران دسا جنگ سور چگوایه قابیل
تجزده و ت لیل است؟ رر داسخ به اد دوسش« ،بازشین مناطق»« ،ارتهیای موقیییت
قیر های منطههای» و «میدودت اود چالشهای منطههای» مفاهیم سورمنی بنویو
م رسنی اد مفاهیم به مناطق دیواموا جمهوری اسالم ادیوان دینی غیوب آسییا
 استاد دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه

قابل تیمیم م باشنی
.١بازشدن مناطق :رر روران جنگ سور ،تهودباَ همه منیاطق جهیان بیه ماهییت
منازعه رو ابو قیر  ،گو اورر بورای و اد امو به اوبه اور ،مناطق موتلف را رر
االت بستهای اگا م راشت بیه عبیار

ردگیو ،تسیلط رو ابوقییر

رر سیاسیت

بی الملل  ،عوًه را بومناطق موتلیف می بسیت و رر ادی شیوادط تنهیا امودکیا و
شییوروی ،فوفیییت ااوگییناری منطهییهای راشییتنی هوچنییی رر واقییییت امییو ،هییو رو
ابوقیر  ،فاقی فوفیت کامل و جامع بوای شکل رارن بیه وعیییت سیاسی منیاطق
موتلف بورای ،ول رر عمل ،اد تصور شکل گوفته بور که آاها بیازدگوان اًیل و
من صو به فور رر مناطق موتلف هستنی اد موعوع رر ااورمیااه و غوب آسیا اییز
ًارق بور هوچنی که ااهالب اسالم ادوان ،رر ساز و سیامااه رو قطیا اایدشی ،
شکاف و توک عمی ای ادجار کور ،اما رو ابوقیر  ،سی راشتنی که رر ایی امکیان
مناطق را با شاقود منافع استواتژدک اور ،بسته اگا رارای دادان جنگ سور ،که البته
قبل از فووداش شوروی شووع شی ،به موور اد بستگ و وابستگ سااتاری شیی
مناطق به رو ابوقیر

را بهم ردوت رر ااد ااعو قیر های جهاا  ،می جملیه
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امودکا و روسیه ،به ررجا

موتلف و متفیاو  ،رر منیاطق سیاسی جهیان امیووز،

اضور رارای ول اهش آاها اا صاری ایست و واقییت آن است که مناطق باز شیی
و از زاجیو ها و ساده هیای سینگی رو ابیو قییر

اایدشی ایار شیی اایی ادی

بازشیگ رر ااورمیااه ایز قابل مشاهی است بازشیگ مناطق جادگا قییر هیای
منطههای را بوجستهتو کور است
 .٢ارتقاء موقعیت قدرتهای منطقهای :رر روران جیدی ،قیر های منطههای،
رر ااییو بازشییین فضییا و اییوو از بسییتگ  ،ارتهییاا موقییییت دییییا کییور و بیض یاَ
ااوگناریهای عمیقتوی اسبت به قیر های فوامنطههای رارای منوور از ااوگیناری
قیر های منطهه ای ،الزاماَ ااو مثبت ایست موارری ماانی اهش عوبستان رر ت و
رایای عوب باعث م شور تا اد ااوگناری منف ول رر مجمیوع از عمیق بیشیتوی
اسبت به گنشته بواوررار شور
قیر های بزرگ ،به ر دل موتلف م جمله سیاست راال  ،کیاهش و افیود
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شااصه های قیر  ،اقتصاری ابورن ررگیوی رر مناطق و عی سورمنیی استواتژدک

اد دیدی و همچنی عی لزو ررگیو شین بواطو تغییو شوادط بی المللی  ،ررایاد
باز تیودف اهش اور رر مناطق موتلف جهان هستنی اد بازاگوی را امی تیوان بیا
اوو و وراع آاها از مناطق گوایاگون می جملیه ااورمیاایه و غیوب آسییا ،بوابیو
گوفت قیر های فوامنطههای به هیچ شکل تمادل و قصی اوو از ادی منطهیه را
ایارای ول فوفیت گنشیته را اییز رارا ایسیتنی لینا رر همیه منیاطق و می جملیه
ااورمیااه ،شوادط به گواهای است که موقییت قیر های منطهیهای ارتهیاا دافتیه و
آاها بیشتو از گنشته وارر کنش و واکنشهای منطههای شی اای و ادی امیو بیه اوبیه
اور میدودت ب وانهای منطههای را دیچیی تو و دوچالشتو کور است
 .٣مدیریت نوین چااش هاای منطقاه ای :بازشیین منیاطق و افیزادش اهیش
قیر های منطههای ،به دیچیی تو شیین دووایی هیا و منازعیا

منطهیهای ااجامییی

است ب وان سورده ،امار گوداد از دیچیی تو شین میدودت ب یوانهیای منطهیهای
اروداد ها و چی اضور ایارای اد ب وان رر ااو رفتار توکیه و عوبستان به عنیوان
قیر های منطهه ای و قطو و امیارا

بیه عنیوان کشیورهای کیوچک کیه اواهیان

اهشهای بزرگتو از فوفیت اور م باشنی ،دیچیی تو از سادو ب وانهیا شیی اسیت
روابط رروا بی اد کنشگوان دین روابط توکییه و عوبسیتان و دیا قطیو بیا سیادو
کنشگوان منطهه ای ایز اائز اهمیت است هوچنی که مصو ماانی گنشیته امی تواایی
اهش دیشی منطهه ای اور را ادفا کنی ،رر کنار روابیط بسییار ازردیک بیا عوبسیتان،
توکیه و قطو و عوبستان رر چگواگ میدودت ب وان سیورده ،اایتالف اویو جییی
رارر رر بی بیازدگوان منطهیهای رر ب یوان سیورده ،جمهیوری اسیالم ادیوان ،بیا
بازدگوان عوب و توک متفاو

عمل م کنی و اهش ردگوی رارر

آاچه که رر اد میان جلا توجه م کنی ،عیی دوتگی بوای از کنشیگوان و
قیر های منطههای بوای ارار مییدودت چیالشهیای منطهیهای اسیت اگیاه بیه
کاراامه توکیه رر ب وان سورده اشان م رهی که چگواه اد بازدگو که روابط بسییار
ازردک با رولت سورده راشت ،اواهان تغییو اوا سورده از بیوون و با سوعت شی
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م باشی رر اد ب وان ،فهط امودکا و روسیه و دا بازدگوان فوامنطههای ردگیو ماانیی

سوعت ،رر اد دهناً ،وفاَ دک واژ ایست ،بلکه بازتاب رهنی تمادل ،ارار و عمیل
رر دک بازی استواتژدک منطههای است که البته ایه فهیط جیواب اییار ،بلکیه تمیا
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رستاوررهای سیاست موسو به «کاهش تینش بیا همسیادگان» و بیه ًیفو رسیااین
ااتالفا

با آاها که توسط آاکارا راباد م شی را به سوعت اه فهیط رگوگیون کیور،

بلکه د آمیهای اد سوعت اواه بو روابیط روسییه و توکییه و همچنیی تیمییق
چالش امنیت موبوط به کورهای توکییه بسییار منفی بورایی کاراامیه عوبسیتان اییز
اشااگو عی دوتگ بوای روبوو شین با شوادط اود است
رر مجموع باز شین فضای مناطق موتلف رر روران دسا جنگ سور ،به عنیوان
دک ت ود راهبوری ،با دک بسته بنیی فکوی و عمل هموا است که رر آن ،افزادش
جادگا ااوگناری قیر های منطههای و دو چیالشتیو شیین مییدودت ب یوانهیای
منطههای ،ودژگ های قابل توجه و اائز اهمیت بوای ت لیلگوان و رستااییرکاران
امور سیاست اارج هستنی
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