
و علوم سياسي، دوره  387-399 صفحات،1388 پاييز،3، شمارة39فصلنامه سياست، مجلة دانشكده حقوق

و كاربرد آن مطالعات منطقه«گزارش همايش اي، بنيادهاي نظري

 1388 ارديبهشت16» براي ايران

∗متين جاويدمهدي

و علوم سياسي دانشگاه تهرانكارشناس ارشد مطالعات منطقه  اي دانشكده حقوق
)18/3/88: تاريخ تصويب–9/3/88: تاريخ دريافت(

:چكيده

و كاربرد آن براي ايـران مطالعات منطقه«اي با عنوان ات منطقه نخستين همايش مطالع » اي، بنيادهاي نظري

و علـوم سياسـي با تالش گروه مطالعات منطقه 1388 ارديبهشت16در روز چهارشنبه اي دانـشكده حقـوق

و  و فناوري و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات  گـروه دانشگاه تهران با همكاري پژوهشكده مطالعات فرهنگي

و علوم سياسي دانشگاه تهران برگزار شد يك. پژوهشي اوراسياي مركزي در دانشكده حقوق -در اين همايش
و موضـوع هـاي مختلـف بـا روزه كه طي چهار نشست برگزار شد، سخنرانان مقاالت خود را تحت عنـاوين

و پژوهش مقايسه بنيادهاي نظري مطالعات منطقه محورهاي اي، تحوالت محـيط منطقهاي مطالعات اي، آموزش

و سياست منطقهمنطقه . اي ايران ارائه كردنداي ايران
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و كـاربرد اي، بنيادهاي نظر مطالعات منطقه"اي با عنوان نخستين همايش مطالعات منطقه ي

و علوم سياسي دانشگاه تهران گروه مطالعات منطقه با تالش"آن براي ايران اي دانشكده حقوق

و گروه  و فناوري و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات با همكاري پژوهشكده مطالعات فرهنگي

 در تـاالر شـيخ مرتـضي 1388 ارديبهـشت16پژوهشي اوراسياي مركـزي، در روز چهارشـنبه 

و علوم سياسي دانشگاه تهران برگزار شد انصار با.ي دانشكده حقوق كه اين همايش يك روزه

و دانشجويان مواجه شد، در چهار نشست  بنيادهـاي نظـري هاي با محور استقبال پژوهشگران

و پژوهش مقايسه مطالعات منطقه  اي اي، تحـوالت منطقـهاي مطالعـات منطقـه اي، آموزش

و سياست منطقه ايايران . سازمان يافته بودراناي

و پخـش سـرود مقـدس در بخش افتتاحيه پس از قرائـت آيـاتي چنـد از كـالم اهللا مجيـد

و علوم سياسـي طـي  جمهوري اسالمي ايران، ابتدا دكتر عباس كريمي رياست دانشكده حقوق

و پژوهشگران شركت كننده در همـايش، سخنان كوتاهي با خوش  به ميهمانان، اساتيد آمدگفتن

سـپس دكتـر الهـه. اي ارزيـابي كـردي مطالعات منطقهرا گامي مثبت در جهت معرفي رشته آن 

و گزارش كواليي مدير گروه مطالعات منطقه  و دبير علمي همايش به ايراد سخنراني پرداخته اي

و قـدرداني از اعـضاي كميتـه. خود را ارائه كرد  و وي با تـشكر و همراهـي اسـتادان ي علمـي

با پژوهشگران به گسترش دانش مطالعـات منطقـه، و بهـره ذكر اهداف همايش، گيـري از آن اي

و اين همـايش را فرصـت  و منافع ملي جمهوري اسالمي ايران اشاره كرده براي پاسخ به نيازها

و ارزنده  و دست اي بر مغتنم و بررسي انديشمندان دكتـر. اندركاران اين عرصه دانست اي بحث

و حلقـه اتـصال هاي مهم سياست بينت موضوع، مناطق را بخش اره به اهمي كواليي با اش  الملل

هـاي او بـا اشـاره بـه تجربـه. المللي معرفي كرد ها در سطوح كالن سيستم بينو ملتهادولت

و شكل همكاري تا همگرايي منطقه  مطالعـات« اي در اروپا، دانش گيري جوامع امنيتي منطقه اي

به بيان او جهاني شدن. المللي قلمداد كرد بين-ادبيات سياسيي غني در را يك حوزه»ايمنطقه

.سبب شده اين رويكرد بيش ازگذشته مورد توجه قرار گيرد

به سابقه ي مطالعـاتي كوتاه تأسيس مراكز مطالعاتي در حوزه دبير علمي همايش با اشاره

پيـشبرد دانـش هاي كشور، اين همـايش را گـام نخـست در جهـت دانشگاه اي ايران در منطقه

و مطالعات منطقه  اي ارزيابي كرده، ابراز اميدواري كرد اين تـالش مـورد حمايـت متخصـصان

ج«: وي گفت. هاي مختلف قرار گيرد هاي اجرايي كشور در حوزه اندركاران بخش دست .ا.براي

كه با بيش از حـ همسايه است، رشته مطالعات منطقه كشور15 ايران و پژوهش درايـن وزه اي

به قدرت درجـه اول در در سند چشمبه ويژه آنكه سيار اهميت دارد؛ب منطقـه انداز تبديل ايران

و اين امر. جنوب غربي آسيا اشاره شده است  و عميق كشورهاي پيرامون نيازمند شناخت دقيق

وبازيگران منطقه درفرامنطقه اي .»است آن اي فعال
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 بنيادهـاي نظـري مطالعـات موضـوع پس از سخنان دبير علمي همايش، نشـست اول بـا

شد با مديريت دكتر داوود آقايي استاد گروه مطالعات منطقهايمنطقه . اي دانشگاه تهران برگزار

الملل دانشگاه عالمه طباطبائي ابتدا دكتر سيد جالل دهقاني فيروزآبادي دانشيار گروه روابط بين

گرايـي وي گفت منطقـه.ارائه كرد» گراييههاي منطقتحول در نظريه«ي خود را با عنوان مقاله

و نماد همكاري بين  به تـدريج به عنوان تجلي المللي پس از جنگ جهاني دوم شروع شد، ولي

و آسياي جنوب شرقي گسترش اين فرآيند در حوزه  هاي جغرافيايي ديگر مانند آمريكاي التين

و تغيير در نظريه. يافت گرايي در واكـنش هاي منطقه وي هدف پژوهش خود را واكاوي تحول

و انگيـزهبه تحول در فرآيند منطقه  كه بر اساس تحوالت چهارگانـه در ماهيـت گرايي دانست،

و جهت  و قلمروي منطقه كارگزاران وي خاطر نشان كرد. گرايي دستخوش تغيير شده اند گيري

هاي شدن نظريه وپاييزدايي يا غيرار گرايي در محورهاي اروپا هاي منطقهكه بر اين اساس نظريه 

و مناطق، معناگراگرايي، غير سرزمي منطقه گرايي در برابـر هاي منطقهشدن نظريهني شدن جغرافيا

از، گسترش دامنه منطقههادولتدولتي در مقابل گرايي، اهميت يافتن بازيگران غير مادي  گرايـي

به حوزه و تالش براي پر مسائل صرف اقتصادي و امنيتي هاي گلچيني دازش نظريه هاي سياسي

هـاي نوكـاركردگرايي، براي تبيـين تحـوالت يـاد شـده، نظريـه. اندو تلفيقي جامع تحول يافته 

و جهـان گرايي، سازه واقعنهادگرايي نوليبرال، نو  و انگاري، نظريـه انتقـادي گرايـي مـورد بحـث

.بررسي قرار گرفتند

ي وم سياسي دانشگاه يزد بود كـه مقالـه سخنران بعدي دكتر بهاره سازمند استاديار گروه عل

وي اظهار داشت. را ارائه كرد»ايچارچوب نظري تحليل همگرايي منطقه«خود تحت عنوان

به شكل يكي از پديده  كه الملل منجر شـده، گيري حوزه مطالعاتي خاص در روابط بينهاي مهم

دن. اي است همگرايي منطقه  بـال جنـگ جهـاني دوم، پس از تجديد حيات اقتـصادي اروپـا بـه

ا  و همكاري ميان واحدهاي جداگانه سياسي و موضوع اتحاد ز اهميـت خـاص برخـوردار شـد

به ارائه مدل نظريه و فرضيه پردازان مختلف با استفاده از تجربه بازار مشترك اروپا هاي جديد ها

. در اين حوزه پرداختند

از حـوزه روابـط بـين اي وارد از اين دوران به بعد، موضوع همگرايي منطقـه و الملـل شـد

و نظريه ارتباطات كـه هاي مختلف از جمله كاركردگرايي، نوكاركردگرايي، فدرال ديدگاه گرايي

وي افـزود. الملل تعلق دارند، مورد مطالعه قرار گرفت به مكتب ليبراليسم در روابط بين همگي

مي  ن. پردازددر مقاله خود ابتدا به مفهوم همگرايي اي جايگـاه همگرايـي گـاه مقايـسه سپس بـا

و سـازه اي در سه رهيافت واقع منطقه . گيـرد انگـاري مـورد بررسـي قـرار مـي گرايي، ليبراليسم

انگاري هم از منظر فرانظري هم از منظر نظـري در استدالل مقاله وي اين بود كه رهيافت سازه
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و يا انقطاع آن موفق بررسي پديده همگرايي منطقه و از دو رهيافـت واقـع تـر اي، تداوم گرايـي

. ليبراليسم است

كه مقاله به دكتر فرهاد قاسمي استاديار دانشگاه شيراز رسيد ي خود را با عنوان سپس نوبت

و مطالعات منطقه نگرش شبكه« وي اظهار داشـت. ارائه كند»الملل نويناي در سيستم بيناي

و تغيير شكل يكي از مهم  و بندي نظام بين ترين تحوالت سيستمي، تحول المللي از شكل سـاده

به شكل شبكه سلسله از. اي است مراتبي گذشته و اين تحول مرزهاي سنتي نظـام را تغييـر داده

در گذشـته از بعـد نظـري. اي را متحول سـاخته اسـت اين طريق حوزه نظري مطالعات منطقه 

س  و از اين راه در و بيروني تعريف شده -مـي المللي نمودار يستم بين مناطق از دو منظر دروني
. شدند

-مـي اساس ارتباطـات شـكل اي را در نظامي كه بر توانند نظم منطقه ها نمي اما اين برداشت
مي،بنابراين. گيرد، توضيح دهند كه چگونه ي توان چنين نظمـي را در حـوزه پرسش اين است

كه برداشت شبكه اي تبيين كرد؟ منطقه م باور بر اين است .د اين ناكارآمدي را رفع كند توانياي

و پيوستگي رهيافت شبكه اصوالً مييهاي پايدار را در زمره اي مجموعه روابط كه عواملي داند

و اليه جها مين بر اساس آنها شكل گرفته بنـدي نـويني بـه مجموعـه ها شكل شبكه.دشوبندي

مي عناصر با ويژگي  و مكاني خاص ب،بخشندهاي زماني  ازتاب انواع روابط ايجادكه تا حدودي

و چارچوب مشترك ارجاعي محـسوب مـ شده هـاي از سـويي سيـستم.دشـوني در شبكه بوده

و طراحي اين سيستمكراز گذشته متمايز آن را اي كنترل در قالب شبكه  يهانظريهها مستلزم ده

مي.اي است هاي شبكه نوين ناشي از رهيافت  مطالعـات اي در رهيافت شـبكه خواهد وي افزود

و تحليل منطقه به اهميت آن در سياست خارجي منطقـه كرده اي را تجزيه اي ايـران،و با توجه

ب . دهداي ايران را مورد كنكاش قرار ويژه در طراحي سيستم كنترل منطقههكاربردهاي آن

الملـل وزارت امـور خارجـه ديگـر دكتر محمدكاظم سجادپور استاديار دانشكده روابط بين

و سياست بينمطالعات منطقه«ي خود را با عنواناني بود كه مقاله سخنر . ارائه كـرد» المللياي

و مراكـز تحقيقـاتي جهـان در اي در دانـشگاه رشد مطالعات منطقـه وي اظهار داشت خـأل هـا

و رابط  به سياست بـين مستقيم با واقعيتياهصورت نگرفته نيازهـاي. المللـي دارد هاي مربوط

كه حوزه منـافع قـدرت جي قدرت سياست خار  هـا در منـاطق هاي بزرگ، در چند قرن گذشته

 وي اشـاره.اي بـوده اسـت ترين عامل رشد مطالعات منطقه گسترش يافته، اصلي جهانمختلف 

و تحليل ماهيت اثرگذاري سياست بين،كرد بر اساس نگرش فوق المللـي بـر تحـولبه تجزيه

و تمركزهاي سياسته رابطه اولويت،ايمطالعات منطقه  اي گذاري خارجي در مطالعات منطقـها

و مطالعات منطقهي سياستهاي رابطهو آموزه ميگذاري خارجي .پردازداي براي ايران
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الملـل پـس از گرايي در سياست بينجايگاه منطقه«ي نشست اول با عنـوان آخرين مقاله

شد» جنگ سرد  ار داشت پايان جنـگ سـرد بـا كـاهش وي اظه. توسط دكتر داوود آقايي ارائه

و رشد منطقه  ايـن. الملـل همـراه بـود گرايي در سياست بينروند تقابل نيروهاي نظام دو قطبي

و جهت  و ماهيت بازي سياسـي در نظـام-گيري هاي سياسي روند بر ساختار قدرت  اقتصادي

ضع. الملل تأثيرهاي بسيار داشت بين و نقاط آسيبفدر همان حال، پديدار شدن مشكالت، ها

به ويژه در ميـان كـشورهاي در حـال هاي منطقه پذير اقتصاد جهاني، لزوم توسعه همكاري  اي،

و گريز  به يك ضرورت مبرم -وي افزود نظريـه. ناپذير تبديل كرده استتوسعه را بيش از پيش
كه پس از جنگ سرد بر روابط بين پردازان در مورد نظام نظـرفالملـل حـاكم اسـت، اخـتالي

و. دارند به وجود يك نظم يك قطبي با قدرت هژموني آمريكا بـه عنـوان ثبـات دهنـده برخي

و جريان تجارت آزاد اعتقاد دارند  در ديدگاه ديگر، نظم حـاكم بـر نظـام. تضمين كننده امنيت

ق بين ميالملل در شـود، كـه در ايـن كنـسرت آمريكـا، اروپـا، الب سيستم توازن قدرت ارزيابي

ميه روسي . توانند ايفاي نقش كنندو چين

ل كشورهاي در حـال توسـعه هاي بزرگ را در حل مسائ اين موضوع زمينه همكاري قدرت

دي. كندفراهم مي بـه عقيـده. گرايي اسـت المللي، منطقهگر مورد نظر تحليلگران مسائل بين مدل

الملـل را بـه سـوي گرايي، ساختار نظام بـين هاي منطقهاين صاحب نظران، ظهور مجدد گرايش 

و نهادهـاي منطقـه گسترش همكاري  و چگونگي دستيابي به سازو كارها، ترتيبـات اي سـوق ها

و نقد نظريه. داده است  زم وي ضمن ارزيابي ينه، عوامل متعدد مرتبط با هاي مطرح شده در اين

اق منطقه و گرايي جديد مانند پايان جنگ سرد، روابط نوين تجاري، جهاني شدن سياست، تـصاد

و ضـرورت  و حقـوق بـشر به دموكراسي و گرايش فرهنگ، حركت در جهت توسعه اقتصادي

و تحليل قرار دادجويانه منطقهفراهم آوردن سازوكارهاي همكاري .اي را مورد تجزيه

و پژوهش مقايسه نشست دوم به موضوع  اختصاص داشتاياي مطالعات منطقه آموزش

خو با ابراز مانـدانا، با مديريت دكتر فردوسي مشهد دانشگاه ليلي استاديار كسالت دكتر محسن

المللـي امـام در اين نشست ابتدا دكتر حاكم قاسمي استاديار دانـشگاه بـين. يار برگزار شد تيشه

و آمادگي براي جهان گرايي، گريز از ملي منطقه«ي خود با عنوان خميني مقاله  »گرايـي گرايي

در منطقهتوي اظهار داش. را ارائه كرد در-زمان استقرار نظام دولت گرايي و كه شرايطيملت

و رشد كرد گرايي ملي و مسلط در جهان بود، ظهور  هـا دولـت يكـي از اهـداف. گفتمان غالب

 تـالش،و جلوگيري از آثار زيانبار آن گرايانهمليهاي غلبه بر تهديدهاي ناشي از تندروي براي

به همكاري بود و فراگيـر منطقهي افزودو. براي دستيابي گرايي در شرايطي در جهان رشد كرد

كه در اثر   حـال، در ايـن. گرايي گسترش زيادي يافته بـود يند جهاني شدن، جهانآفرظهور شد

پي مقابله با آثار منفي ملي با تكيه بر گرايش منطقههادولت كوشـيدند خـود را گرايي، گرايي در
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و گسترش آن در جهان.ندگرايي تطبيق ده يند جهانآبا فر  بـهرا پيامـدهايي،سطح جهان گرايي

به صورت فردي امكان كنار آمدن با آن را نداشتندهادولتهمراه داشت كه رو.ي ملي از ايـن

و بكـار گـرفتن هاي منطقه همكاريبه با شكل دادن  اي كوشيدند با كمـك گـرفتن از يكـديگر

پ اي امكانات جمعي منطقه  به همگرايي برسندي جهان يامدهادر مقابل  اگر مـا وي افزود.گرايي

به عنوان يك فر جهان و پـيش زمينـه يند مد نظر قرار دهيم، منطقـهآگرايي را اي گرايـي مقدمـه

گرايي تالشـي اسـت كـه در سـطحي فراملـي امـا با اين ديدگاه، منطقه. گرايي است براي جهان 

ب ميان محدودتر از سطح جهاني در   تا راه بـراي شـكل،ه وقوع پيوسته است كشورهاي مختلف

م.دشوهاي جهاني هموار همكاريبه دادن و رهيافـت به بررسي جايگاه نطقـه او در مقاله خود

و جهانگرايانه ميان دو رهيافت ملي .گرايي پرداختگرايي

ا ي تطبيقـي سـاختار مطالعـه«ي خود را تحـت عنـوان عظيمي مقاله ... سپس آقاي شمس

و آمريكـااي در دانشگاهي مطالعات منطقههآموزشي رشت وي اظهـار. ارائـه كـرد» هاي ايران

به منظور شناخت اختـصاصي مطالعات منطقه داشت و به عنوان يك رشته مستقل دانشگاهي اي

و انساني پس از جنگ جهاني دوم مطرح شـدرظن از جهانيك منطقه از مناطق  در. جغرافيايي

به دليل جديد به دنبال آن بودبودن اين رشته در مقطع تحصيالت تكميلي، اين راستا،  اين مقاله

 منـاطق، محتـواي ها، اساتيد متخـصص رشته از لحاظ ظرفيت دانشگاه اينكه ساختار آموزشي

جرا هاي آموزشو شيوهها درس .كندج تاون آمريكا بررسيردر مقايسه با دانشگاه

ن ماندانا تيشه دكتر ي مطالعـه«ي خـود را بـا عنـوان شست بود كه مقالـه يار سخنران بعدي

و شرق آسـياي مطالعات منطقه تطبيقي تدريس رشته وي اظهـار. ارائـه كـرد»اي در جنوب

اي در سال هاي اخير بواسطه توجه بـه تخصـصي شـدن رشته تحصيلي مطالعات منطقه داشت

م هايموضوع و سياسـت بـين مورد و لـزو طالعه در عرصه روابـط و الملـل  بررسـيم شـناخت

به مناطق مختلف جهان، بـا اقبـال چـشمگير مواجـه شـده متمركز در زمينه مسائل ويژه مربوط

در. است درا آموزش رشته مطالعات منطقهيبا بررسي تطبيقي شيوه كرد تالشاش مقاله وي ي

و هندوستان- چهار كشور آسيايي در–چين، كره جنوبي، ژاپن  جايگـاه ايـن رشـته تحـصيلي

و شيوه مي . دهد مورد ارزيابي قراررا مربوطه هاي هاي تدريس درس ان مراكز دانشگاهي آسيايي

، چهار دانشگاه در اين راستا، از ميان دانشگاه پكن– هاي مختلف ، دانشگاه ملي سئول، دانشگاه

از–و دانشگاه جواهر لعل نهرو در دهليدر توكيو المللي ژاپن دانشگاه بين -ت فعاليـكه بخـشي
به بحث مطالعات منطقه وي. اند، مورد مطالعه قرار گرفتنداي اختصاص دادههاي علمي خود را

و دروس تعيين شده در زير اين عنوان مطالعاتي در هر يك از مراكز علمي فـوق سرفصل را ها

. ارائه كردبه طور اجمالرا شيوه آموزش اين رشته در اين چهار دانشگاه سپس.دبررسي كر
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ا كه مقاله پس راز آن نوبت به دكتر محسن خليلي استاديار دانشگاه فردوسي رسيد ي خـود

و دانش مطالعات منطقـه نظام حقوق اساسي مقايسه« با عنوان  وي گفـت. ارائـه كنـد»اياي

و همگرايـي در ميـان دانش مطالعات منطقه به بررسي سـتيزش، جنـگ، بحـران، همكـاري اي

 هاي كشورهاي موجود در يك منطقـه، بررسي ويژگي. پردازد مي كشورهاي واقع در يك منطقه 

 را بـراي»اياي نظام حقـوق اساسـي منطقـه مقايسهطرحواره بررسي«او. باشدنيازمند الگو مي

اي از حقـوق حقـوق اساسـي شـاخه وي افـزود. كـرد شناخت كشورهاي يك منطقه پيـشنهاد

كه  و افراد به عنوان فرمانبران قدرت پيوندهاي ميان دستگاه قدر درباره عمومي است ت سياسي

. كندبحث مي

واياي شعبه حقوق اساسي مقايسه  خاص از حقوق اساسي است كـه در آن، بـه هماننـدي

ا ناهمانندي سيستم بـراي. شـود ساسي كشورهاي گونـاگون پرداختـه مـي هاي برآمده از قوانين

مييسه بررسي مقاگزينش كشورهايي كه حقوق اساسي آنها موضوع   سـه معيـار،گيرنـد اي قرار

كه: داريم ؛ گـزينش كـشورهايي كـه انـد در يك منطقه جغرافيايي واقع شده گزينش كشورهايي

و نژادي داراي ويژگي ند؛ گزينش كشورهايي كـه بـه هستهاي مشترك فرهنگي، تاريخي، زباني

و عيني در اجـر  و ممارست ذهني اي اصـول سبب اجراي صحيح قانون اساسي، ثبات حكومت

در ايـن الگـوي. مـي باشـند منـد يك قانون اساسي مكتوب، از نظام حقوق اساسي ثـابتي بهـره 

و نظام حكـومتي، بايدپيشنهادي  و منـشأ ده موضوع رژيم سياسي وضـع تفكيـك قـوا، حـدود

و منشأ اقتدار قـوه قـضاييه، نظـام  و منشأ اقتدار قوه مجريه، حدود هـاي اقتدار قوه مقننه، حدود

 حفاظـت،هاي عمومي مدني، نهادهاي حكـومتي آزادي، انتخاباتي، حقوق اساسي فردي،حزبي

و شكل كلي ساختار نظام سياسي حقـوقي-از قانون اساسي، شيوه تجديدنظر در قانون اساسي

و سـپس تمـامي آنهـا را بـه شـيوه  به صورت جداگانه در مورد هر كشور اي تطبيقـي مـورد را

. بررسي قرار داد

اي آفريقـاي مطالعات منطقـه بررسي وضعيت رشته«ي نشست دوم با عنوان الهآخرين مق

شد»در ايران  وي اظهار داشـت. توسط دكتر احمد بخشي استاديار دانشگاه تربيت مدرس ارائه

مييهاي داراي سابق مطالعات منطقهيهرشت و در بسياري از دانشگاه طوالني ها به صورت باشد

به امر پژوهش  مي تخصصي گونه مطالعـات پيش از جنگ جهاني دوم اين. پردازنددر اين مورد

و تاريخي داشت  به ويژه در دوران جنگ سـرد،بيشتر جنبه ادبي و  اما پس از جنگ جهاني دوم

مينيز اگرچه اين رشته در ايران.دشحوزه سياسي در اين مطالعات پررنگ ،باشـد داراي سابقه

و منطقه به تربيت نيروي انساني،.شدي به آن توجه نميااما به صورت تخصصي نياز روزافزون

و تخصصي  و شدن رشته به ويژه كادر ديپلماتيك  از آن، ماننـد هاي علوم انساني، جهـاني شـدن

و نشيب. استداليل ضرورت توجه به اين رشته اسـت بوده هاي فراواني اين رشته داراي فراز
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اي بـودن، بـين رشـته ماننـد درصدد پرداختن به برخي از آنها در دو بخش كـالنويكه مقاله

و بخش خرد مانند عدم توجـه بـه دروس پايـه  به واژه منطقه اي جغرافيايي بودن رشته با توجه

ي رشته در دور  كارشناسي، اختياري بودن دروس، كمبود نيروي انساني بـراي آمـوزش دوره،ه

هـاي مـرتبط، هاي مشابه در سـازمان اندازي دوره تبط به اين رشته، راه هاي مر نياز اندك سازمان 

به نيروي فارغ  و گروه مرتبط با اعتماد التحصيل دانـشگاه بـه علـت عـدم ايجاد دانشكده، رشته

ونيمطالعه ميدا  آن مرتبط با رشته و. است مانند به موانع، فـراز هدف ديگر اين مقاله پرداختن

و فرصت نشيب ن ها اي در گـسترش روابـط دو جانبـه، اشي از ايجاد رشته مطالعات منطقـه هاي

و بين منطقه به عنوان يك گرايش اي و در موضوع مطالعات آفريقا كـه از آن المللي به طور عام

ميغفلت شده و خاص به صورت مطالعه موردي .باشد،

 بـا ايـرانايتحوالت در محـيط منطقـه اي با عنوان نشست سوم همايش مطالعات منطقه

ابتـدا دكتـر. مديريت دكتر حميد احمدي استاد گروه علوم سياسي دانشگاه تهـران برگـزار شـد

ايران، كانون«ي خود را با عنوان احمد نقيب زاده استاد گروه علوم سياسي دانشگاه تهران مقاله 

كر»ايچند زيرسيستم منطقه  م وي اظهار داشت.دارائه اي نطقـه ايران در مركز چند زيرسيستم

و حـوزهيمنطقه خاورميانه، آسياي مركز: قرار دارد كه عبارتند از ، قفقاز، آسياي جنوب غربي

ازيهرابط. خليج فارس به زمينـ مجموعهاين ايران با هر يك گـردد كـه خاصـي بـر مـييهها

ايهريش اطق بـر در صورت تنظيم رابطه با هر يك از اين منـ. ان تمدن ايراني قرار داردنب آن در

و تــالش بــراي شــكلهــايت واقعيــهپايــ و سياســي از يــك ســو گيــري فرهنگــي، اقتــصادي

هـا، اتصال اين زيرسيـستمهاي از سوي ديگر، ايران به عنوان كانون يا منطق هاي منطقه همكاري

 هـر يـك از ايـن منـاطقدرهاي ايـران گيريالبته جهت. بديل دست خواهد يافتبيبه قدرتي 

م  ديگر قرار گيرد كه رفع آن بـر عهـده يـكيهخالفت با الزامات رابطه با منطق ممكن است در

و مـوردي يـا موضـوعي نظـري اين مقاله از دو قسمت وي افزود. ديپلماسي فعال خواهد بود

كه با يكديگر منطبق مي گيـري يـك هـاي الزم بـراي شـكل ابتدا زمينه.دشون تشكيل شده است

به تفاوتپسوزيرسيستم مشخص خواهند شد  از از آن هايي كه ممكن است ساختار هر يـك

و تعارض با يكديگر باشند و حتي در تضاد مي،مناطق نام برده پيدا كنند .دشو اشاره

ر عنـوان دومـين الملل دانـشگاه تهـران بـه وابط بين سپس دكتر فرهاد عطايي استاديار گروه

به ارائه مقاله  وي. پرداخت»ايهاي ورامنطقهو قدرت قفقاز جنوبي«ي خود با عنوان سخنران

سه امپراتوري بزرگ ايران گفت و عثمـاني واقـع شـده، در گذشته منطقه قفقاز كه بين  روسـيه

 موقعيـت راهبـردي،و هر قدرتي بر اين منطقه مسلط بـود بود خاص برخورداريبود، از اهميت

نه تنها براي روس. يافتبرتري بر ديگران مي و ايران حـائز اهميـت امروزه اين منطقه و تركيه يه

و جامعه اروپا نيز در اين منطقه منافع حياتي براي خود مي . بينند است، بلكه ناتو
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و نفوذ خود در منطقه، همسايگي اروپا با قفقاز، برنامه گـسترش كوشش روسيه براي سلطه

و طرح مشاركت براي صلح، تالش گرجستان براي پيوسـتن بـه نـاتو  به قفقاز ، مالحظـات ناتو

و نگراني را تركيه در مسأله قره باغ هاي ايران از حضور نظامي آمريكا در منطقه، قفقـاز جنـوبي

و رويارويي قدرتيبه صحنه  وي.هاي خارجي تبديل كرده است رقابت  وي افزود بـه اعتقـاد

و جامعـه اروپـا، از ميان قدرت و نـاتو  از هاي خارجي، ابتكار عمل در دست روسيه از يك سو

و از حاصـل رويـارويي.سوي ديگر است و تركيه قدرت عمل محدودتر در منطقه دارند  ايران

ميبه. شوند آن دو منتفع يا متضرر مي كه رويارويي قدرت هر حال، به نظر و رسد هاي خارجي

و فعال منطقه قفقاز جنوبي در ميان مدت از ميان نخواهد رفـت هايهمنازع در پايـان. خاموش

و مهار كردن اثرات آن در اين منطق هدايت بحران ضرورت شدها .ه مطرح

به عنوان سخنران بعدي مقاله و«ي خود را با موضـوع دكتر حميد احمدي پـان تركيـسم

، بررسي تـأثير ايـدئولوژي پـانوي هدف پژوهش وي اظهار داشت. ارائه كرد» آسياي مركزي 

او. مركـزي اسـتيتركيسم در آسيا و اسـتقاللي اتحـاد جمـاهير فروپاشـ بـه بيـان شـوروي

و قفقاز، بار ديگر اميد نظريه  و استراتژيستكشورهاي آسياي مركزي هاي پـان تركيـسم پردازان

كه پس از جنگ دوم در رابطه با پيشبرد پروژه برپايي يك امپراتوري تـرك زبـان در منـاطق،را

و نا اين پـژوهش بـا وي افزود.اميدي شده بودند، زنده كرد جنوبي شوروي دچار سرخوردگي

به آرمان  و تـالش توجه هـاي پـانزده سـاله اخيـر هاي پان تركـي در سياسـت خـارجي تركيـه

ن  و هايو اتحاد جمهوريسمبگان فكري اين كشور براي پيشبرد پروژه پان تركيخسياستمداران

و تأثير آسياي مركـزي، پيامـد ايـن تـالش   آن در آسـياي مركـزي در نهايـت واكـنش هـاي هـا

به آرمان مي كشورهاي منطقه را و تحليل آناو مقالـه فرضيه اساسـي. كند هاي پان تركي تجزيه

و اينكه برخالف ايده بود هاي اوليه، پان تركيسم در ابعاد سياسي خود پيشرفت چنداني نكرده

و سياستمداران آن را دچار ترديد كرده است  ادي انتقيهبا اين همه تركيه در عرص. مسأله تركيه

به پروژه امپراتوري .سازي آينده، اميدوار استو فرهنگي همچنان

به دكتر ابراهيم متقي دانشيار گروه علـوم سياسـي دانـشگاه تهـران رسـيد كـه  سپس نوبت

و ثبات خليج فـارس موازنه«ي خود را با عنـوان مقاله وي اظهـار داشـت. ارائـه كنـد» گرايي

مياي هاي منطقه گيري ثبات در نظام شكل هر. شود تحت تأثير كنش نيروهاي مختلف ايجاد در

و تعـادل منطقـه  و ساختاري، برخي از نيروهاي تأثيرگذار بر ثبات اي از اهميـت دوران تاريخي

اره بـا اي خود هموي خليج فارس براي تأمين امنيت منطقه كشورهاي حوزه. بيشتر برخوردارند 

هـاي بـزرگ تـالش داشـتند تـا ظام دو قطبي، قدرتندر دوران. اندروبرو بوده» معماي توافق«

امـا در شـرايط جديـد. اي در خليج فارس را از طريق موازنه قدرت پيگيري كننـد امنيت منطقه 

-گونـه همان. بين بازيگران ايجاد شود» تعادل قدرت«تواند از طريق اي نمي الگوي موازنه منطقه 
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كه بازدارندگي تأثير خود را در روابط استرات اي نيـز از منطقهژيك از دست داده است، ثبات اي

روندهاي نويني)2003-2009(در دوران جديد. طريق الگوي موازنه قدرت ميسر نخواهد شد 

ت ايـاال.به وجود آمـده اسـت» مقاومت نامتقارن«و هم چنين» جنگ پيش دستانه«در ارتباط با 

به فرآين متحده براي تثبيت هژموني منطقه در. كندد موازنه قوا احساس نمي اي خود تمايلي وي

ميهاي محيط منطقهه اشاره كرد شاخص ادام و عـد هـايي از بـي دهد كه جلـوه اي نشان م ثبـاتي

نيروهـاي«تـوان در اسـتقرار هاي تداوم چنين فرآينـدي را مـي نشانه. تعادل ادامه خواهد يافت

نظ»فرماندهي مركزي آمريكا  -امي اياالت متحده بـه شـكل، افزايش تحرك استراتژيك نيروهاي
و همچنان افزايش گفتمان گيري پيمان -آميز در محيط منطقـه هاي تعارض هاي دفاعي در منطقه
در منطقه توسط ايران ادامـه» مقاومت نامتقارن«هايي، فرآيندبه موازات چنين نشانه. اي دانست

و در دسامبر2006اين الگو در سال. خواهد يافت  نـوار غـزه شـكل گرفتـه در 2008 در لبنان

. است

محمدي استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه تهرانر پايان اين نشست دكتر احمد دوستد

به ارائه مقاله  نا«ي خود با عنـوان به عنوان آخرين سخنران و »امنـي در خاورميانـه صهيونيسم

يهكننـده در شـبك موقعيت خاورميانه، آن را بـه يـك حلقـه تعيـين وي اظهار داشت. پرداخت

و شرقي را به شرق آفريقا، شبه قاره هند، آسـياي مركـزي، آسـياي ارتباطي اي كه اروپاي غربي

مي  و استراليا متصل سه ديـن بـزرگ. ده استكركند، تبديل جنوب شرقي، شرق دور به عالوه

دا  و يهوديت، همگي در اين منطقه ريشه -دسمقـو شتهتوحيدي جهان، يعني اسالم، مسيحيت
به. در آن قرار دارند ترين اماكن ديني آنان عنوان منبع حيـاتي تـأمين انـرژي غـرب نفت نيز كه

مي  به حساب و بسياري از كشورهاي در حال توسعه به ميزان بسيار زيادي از ايـن صنعتي آيد،

و اين خود اهميت منطقه را دو چندان كرده است منطقه صادر مي . شود

و تعيين كنن مهم . فلـسطين اسـت مـسئله ترين موضـوع مطالعـاتي در ايـن منطقـه،دهترين

و اهميت بي نويـسندگان. نظيري برخوردار است سرزمين فلسطين خود در اين منطقه از جايگاه

 امـروزه ايـن سـرزمين بـه دليـل.انـد نـام نهـاده» چهار راه جهان«تاريخ خاورميانه، فلسطين را 

هاي مسلمان منطقـه، كه فاقد مشروعيت در بين ملت حاكميت رژيم صهيونيستي اسرائيل بر آن

به نقطه اصلي كشمكش  و به نقطـ است، و غرب تبديل شده يههاي بين دو تمدن بزرگ اسالم

و تعيين كننده كه اين بحـران اش فرضيه مقاله وي افزود.اي نزديك شده است بحراني آن است

ب هاي صهيونيسم، يعني آموزه ريشه در آموزه  و سـرزمين موعـود، كـه خـود هـاي قـوم رگزيـده

و پروتكـل برگرفته از آموزه  هـاي زعمـان صـهيون هاي تورات تحريف شـده موجـود، تلمـود

را. باشد، دارد مي لذا، براي درك درست مشكل اصلي خاورميانه، الزم است ابتـداء صهيونيـسم

و به مباني انديشه پي ببريم به درستي بشناسيم .هاي آن
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و آخرين ميچهارمين بانشست همايش محسوب واي ايـران عنوان سياسـت منطقـه شد

مديريت دكتر محمدجعفر جوادي ارجمند استاديار گروه علوم سياسي دانـشگاه تهـران برگـزار

دانشكده مطالعـات جهـان دانـشگاه استاديار در اين نشست ابتدا دكتر سيد محمد موسوي. شد

و آمريكـاي التـين در سـايه روابط ايرا«ي خود را با عنوان تهران مقاله  ي سياسـت تغييـرن

هاي پس از انقالب اسالمي بـه با وجود تمايل ايران در سال وي اظهار داشت. ارائه كرد»اوباما

و  به حوزه اقتـصادي گسترش روابط همه جانبه با كشورهاي آمريكاي التين، اين روابط عمدتاً

و كشورهاي آمريكـاي. است هم تجارت كاالهايي مورد نياز ايران محدود شده آن روابط ايران

وي چپ جديد در ونزوئال،هادولتالتين نيز با ظهور   بوليـوي، نيكاراگوئـه، برزيـل، آرژانتـين

و انتخاب دولت احمدي نژاد گفتمـان جديـدي در روابـط بـين دو كـشور  شيلي در آن منطقه

يه ايـران، بـه دولـت احمـدي نـژاد جانبه آمريكا عل از سوي ديگر تشديد مقابله همه.دايجاد كر

بـ فرصت داد تا در و دنبـال يـارگيري هـر چنـده سياست خارجي خود موضع تهاجمي گرفته

و امنيتـي آمريكـا ضعيف منطقه  اي در آمريكاي التين با هدف خنثي نمودن تهديـدهاي نظـامي

. عليه منافع ملي ايران باشد

كه به نظر مي وي افزود  اوباما به عنوان رئيس جمهور آمريكا بـا روي كار آمدن باراك رسد

و شعار اعالم سياست فاصله گرفتن از سياست ،»تغيير«هاي خصمانه بوش در سياست خارجي

مي.تواند در روند فوق تغيير ايجاد كند مي به اين بحث كه مقاله محـور» گفتمان انقالبي«پردازد

و روابط رو  و آمريكاي التين است و تجاري موجـود روابط كنوني ايران به گسترش اقتصادي

آمريكا در دوره» تغيير رويكرد«در صورت تحقق از سوي ديگر. نيز محصول اين گفتمان است 

ي آمريكاي التين جهـت همـسويي بـا ايـرانهادولتهاي مشترك اين گفتمان در اوباما، انگيزه 

ا. كاهش خواهد يافت رويـه يـران، وحـدت همچنين در صورت تغيير رويكرد آمريكا نسبت به

شدجبهه . سازي كنوني ايران عليه آمريكا دچار خدشه خواهد

و دومين سخنران اين نشست دكتر كيهان برزگر استاديار دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علـوم

به ارائه مقاله  »گرايـي در سياسـت خـارجي ايـران منطقـه«ي خود با عنوان تحقيقات بود كه

و سياسـت هاي موجود ويژگيضي از ديدگاهبعوي اظهار داشت. پرداخت هاي ساخت قـدرت

به گونه  ائ در ايران را مي دانند كه هر گونه و همكـاري سياسـتاي و–يالف  امنيتـي، اقتـصادي

مي نگي را در سطح منطقه فره وي. سازداي دشوار به اعتقاد و تحوالت سياسيوي افزود ، تغيير

و ژئوپل گرايـي سپتامبر، جايگاه منطقـه11 حوادث ميانه بعد از تيك در سطح منطقه خاوريامنيتي

و نقـش ايـران در در اصـل. استرا در سياست خارجي ايران تقويت كرده  ارزش اسـتراتژيك

مؤاي هاي منطقه تقويت مؤلفه  و ايـدئولوژييدولت ملي قوي، هويت ژئوپل هايي نظير لفهبه تيك

دو وي ابتدا از اين لحاظ،. استمرتبط پوياي شيعي  و» گرايـي سـنتي منطقـه« مفهومبه تعريف
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ي كـه هـر يـك بـا نگـاه اخـت در رويكردهاي سياست خارجي ايران پرد» گرايي جديد منطقه«

و امنيت ملي ايران دارندتمتفاو رو. سعي در تأمين منافع جمهوري اسالمي ايـران بايـد از اين

حـ هاي قدرت ملي خود در سطح منطقه با بازتعريف مؤلفه  به  اسـتراتژيك هـاي دشـواريلاي،

ازبپـردازد اي از جمله آمريكا هاي فرامنطقه امنيتي با قدرت-سياسي آن طريـق رونـد تثبيـتو

به جريان بياندازدفرصت و توسعه پايدار را .هاي اقتصادي

كه مقاله رويكرد«ي خود را با عنوان دكتر محمد جعفر جوادي ارجمند ديگر سخنراني بود

 ايـران بـه وي اظهـار داشـت. ارائه كرد» انداز ايران با اروپا در سند چشم روابطاي در منطقه

و پيرامـوني داشـته مثابه بازيگري منطقه اي همواره تالش كرده نقشي فعال در تحوالت جهاني

الملل بـه فراخـور جمهوري اسالمي ايران در سه دهه حضور خود در عرصه سياست بين. باشد

انداز چشم. هاي حاكم داخلي، رفتار خارجي تنظيم كرده استو رهيافت جهانبر گفتمان حاكم 

سه هدف عمده  به قدرت منطقـه: بيست ساله جمهوري اسالمي ايران با اي، تعامـل تبديل شدن

و مؤثر در روابط بين  و سازنده و برخورداري از هويـت اسـالمي، صـورتي تعـديل يافتـه الملل

دهساختارمند مبتني بر تجربيات ايرا سه مييهن در .گذارد بعد از انقالب را به نمايش

و اقتصادي ايران با كشورهاي اروپـايي در طـول و نشيب سياسي به روابط پرفراز  با توجه

اي نـسبت بـه ايـن كـشورها بعد از انقالب اسالمي، ضرورت اتخاذ رويكردي منطقهيهسه ده

 ضـرورتي اجتنـاب ناپـذير1404داز ايـران انـ سند چـشمدربويژه با بازيگران متنفذ اين منطقه 

ب. خوانده شد گذاري اتحاديه اروپـا در امـور عنوان بازيگر فعال، سياستهرهيافت اتحاديه اروپا

و امنيتي از اهميت ويژه برخوردار است   در پايانوي. تجاري، سياسي، سياست خارجي، دفاعي

و مشكالت رويكرد منطقه و ارائـه از منظـر سـند چـشم گرايي نـسبت بـه اروپـا به موانع انـداز

 جغرافيـايي در يـك چـارچوبيهراهكارهاي كارآمد براي سياست خارجي ايران در اين حوز 

.اشاره كردگرايي هاي منطقه ديدگاهنظري براساس

به دكتر نوذر شفيعي استاديار گروه علوم سياسي دانـشگاه اصـفهان رسـيد كـه سپس نوبت

و راهبردها«ي خود را با عنوان مقاله و جنوب آسيا، مالحظات وي اظهـار. ارائـه كنـد»ايران

 مثـل آفريقـا يـا آمريكـايي اگرچه تا چند دهه پيش، منطقه جنوب آسيا همچون منـاطق داشت

و حوز التين تحت وه الشعاع مناطقي مثل اروپا، آمريكاي شمالي آسيا پاسيفيك قرار گرفته بـود

و اقتصاد  يكي در معادالت سياسي، امنيتي به ي جهان كمتر مورد توجه بود، اما اينك اين منطقه

و پاكـستان(وجـود دو قـدرت اتمـي. ترين مناطق جهان تبـديل شـده اسـت از حساس ،)هنـد

شود، رشد اقتصادي سـريع، جمعيـت راديكاليسم اسالمي كه از نظر غرب تروريسم خوانده مي

و  -به همين دليل امروز اغلب قدرت.ه استك اين منطقه را افزايش داد ليتياهميت ژئوپ ... زياد
به منطقه جنـوب آسـيا معطـوف كـرده به نوعي توجه خود را نظـر بـه ايـن كـه. انـد هاي مهم
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به داليل مختلف دردبايـ جمهوري اسالمي ايران در همسايگي اين منطقه قرار دارد، اين منطقه

اسالمي ايـران بـا جمهوري الگوهاي ارتباط. برجسته پيدا كنديسياست خارجي ايران جايگاه

مي  اي الگـوي فرامنطقـه،محـور الگوي منطقه،توان به صورت الگوي كشور محور اين منطقه را

و وي افزود.دكرذكر و» محـور كـشور« تبيـين مختـصر الگـوي تعـاملي تشريح و مالحظـات

. استاشراهبردهاي جمهوري اسالمي ايران در ارتباط با اين الگو هدف اصلي مقاله

آخرين سخنران اين نشـست دكتـر محمدحـسين حافظيـان اسـتاديار گـروه علـوم سياسـي

كه مقاله  و رونـدهاي آينـده«ي خود را با عنـوان دانشگاه آزاد اسالمي، واحد كرج بود ايـران

يكي از بـي وي اظهار داشت. ارائه كرد»خاورميانه تـرين منـاطق جهـان ثبـات منطقه خاورميانه

 همچنـان نزديـك بـه دو دهـه،مناطق در حال توسعه جهان از ري ديگر كه برخالف بسيا است

به پايان نرسيده اسـت هاي منطقهشكپس از پايان جنگ سرد كشم تحـوالت. اي هنوز در آنجا

كه آمريكا در مديريت امور خاورميانه11پس از   سپتامبر در اين منطقه به ويژه مشكالت جدي

آابا آن روبرو ميست، وضعيتي را پديد بيني كرد كه رونـد افـول نفـوذ توان پيش ورده است كه

دهشدهآمريكا در اين منطقه آغاز  اي آينـده آمريكـا تنهـا عامـل فرامنطقـهيهو احتماالً در يك

به. تأثيرگذار بر منطقه نخواهد بود همين امر فضايي را براي نقش آفريني بيشتر ايران در منطقه

. كا فراهم خواهد آوردعنوان جايگزيني براي قدرت آمري

ده اما از چالش كه در مييههايي توان بـه آينده ايران در خاورميانه با آن روبرو خواهد شد

و ادغـام  رشد اقتصادي چشمگير در كشورهايي اشاره كرد كه با اتخاذ نظام اقتصادي بـازار آزاد

هـايي در حـال ظهـوررتاند خود را از لحاظ اقتصادي به عنوان قـد توانسته،در اقتصاد جهاني 

كه تداوم سياست. معرفي كنند  و اتكـاي صـرف اين در حالي است هاي اقتصادي دولت گرايانه

كه سرمايه گذاري خارجي   براي افزايش سطح توليد نفت در كافيبر درآمدهاي نفتي در حالي

و گـاز ايـران صـورت نمـي ايران به خاطر تحريم رد، گيـ هاي اياالت متحده عليه صـنايع نفـت

.تواند موجبات انزواي اقتصادي ايران را در منطقه فراهم آورد مي

به جمع در اين بخـش دكتـر الهـه. بندي دبير علمي همايش اختصاص داشت پايان همايش

و شركت كنندگان در  به جمعكواليي با تشكر از سخنرانان هـاي ارائـه بندي سـخنراني همايش،

و پژوهـشي در كـشورهايي فعاليـت وي با اشاره به حجم بـاال. شده پرداخت  هـاي آموزشـي

وختلف جهان در حوزه مطالعات منطقهم و نيازهاي كشور اي پژوهش در اين زمينه،به آموزش

و تأمين منـافع جمهـوري اسـالمي  ابراز اميدواري كرد اين گام در مسير غناي علمي اين حوزه

. ايران مؤثر واقع شود


