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پیامدهای گستردهای را به همراه داشت .امید آن میرفت که با موج فزایندده انقدالبهدای
مردمی نظمی جدید منطقهای و درونزا شکل گیرد؛ اما با ناتمام ماندن انقالب و انحدرا
در بیداری اسالمی وضعیت تضاد دشمنی و جنگ داخلی در برخدی کشدورهای منطقده
حاکم و سرنوشت ملل منطقه با چالشهایی خطرناک مواجه شد .مطالعه زمینهها و عوامدل
مؤثر در این روند در قالب فرصتها و تهدیدهای بیداری اسالمی میتواند گام مهمی در
شناخت وضع موجود و ترسیم راهبردهای ممکن در سیاست خارجی ایران برای بهرهگیری
از فرصتها و کنترل تهدیدات باشد .در این مقاله تالش میشود با استفاده از مدل سدوات
( ) SWOTفرصتها و تهدیدهای بیداری اسالمی مطالعه و راهبردهای ممکن ارائه شدود.
مهمترین راهبردهای ممکن عبارتاند از :راهبرد پیشگامی یا توسعه راهبرد بازدارندگی یدا
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بیداری اسالمی که با انقالب در کشورهای عربی در سال  1122وارد مرحله جدیدی شدد

تمرکز راهبرد بازنگری یا تنوع و راهبرد دفاعی یا حفظ بقا.

کلیدواژگان :بی داری اس المی ،کش وراای عرب ی ،سیاس ت خ ارجی ،بازدارن دیی،
بازنگری.

*دانشیار علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم
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** دانشآموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم
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درآمد

تحوالت شتابان خاورمیانه که مهمترین ویژیی آن راا شدن از نظاماای اس تددادی و
مداخالت خارجی است ،بیانگر تالش ملل مسلمان برای ایجاد نظم نوین سیاسی بر اساس
مکتب و فرانگ اسالمی است که اویت و جانمایه واقعی این ملتاا را شکل میدا د.
پیدایش انقالب در کشوراای عربی سرآغازی ن وین ب رای تحق خ بدش یدن ب ه اا دا
بیداری اسالمی است (بغدادی  2931ص)3؛ اما ای ن انق البا ای مردم ی ب ا موان و
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چالشاای متعددی مواجه شدهاند .شناسایی فرصتاا و تهدیداای بیداری اسالمی ،ی ام
مهمی در شناخت وض موجود و اتداذ راادرداای ممکن برای تأمین اادا و مناف ایران
و امت اسالمی است .به امین دلیل ،سؤال اصلی مقاله این است که بیداری اسالمی چ ه
فرصت اا و تهدیداایی را به امراه داشته است و راادرداای سیاست خارجی ایران ب رای
بهرهییری از فرصتاا و کنترل تهدیداا کدام است؟
در پاسخ میتوان یفت که پایایی خواسته اا و اادا انقالبیون ،افزایش خودآی اای و
ایفای نقش جوانان و افزایش قدرت ایران در معادالت جدید منطقهای از جمله فرصتاای
ایران برای ایفای نقش مؤثر است .در مقابل ،تالش برای ایجاد نظم ن وین امریک ایی ب ه
جای نظم نوین اسالمی و ائتالفات جدید منطقه ای در برابر مح ور مقاوم ت ،تهدی داای
فرارو است .باید ار یک از این موارد مطالعه و بررسی شود تا با شناخت امهجانده آنها و با
اتداذ راادرداای ممکن ،امکان کنترل و کااش تهدیداا و استفاده از فرص تا ا ف راام
شود.
چارچوب نظری

برای مطالعه فرصتاا و تهدیداای انقالب یا بی داری اس المی در کش وراای عرب ی
میتوان از چارچوب نظری سوات ( )swotاستفاده کرد .ادبیات مفهومی م دل س وات ،ن ه
تنها ما را در تدیین موارد فرصت و تهدید کمک میکند ،بلکه این امکان را فراام میسازد
تا از طریخ شناخت زمینهاا و موارد قوت و ضعف خود ،راادرداای الزم را شناسایی کنیم.
چارچوب سوات از چهار اصطالح فرصت ،تهدید ،قوت و ضعف تشکیل شده اس ت (جدان
پیرس  2931ص.)911
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فرصت به مجموعه شرایط و وضعیتاای مثدتی یفته میشود که در مح یط سیاس ت
خارجی یک کشور ایجاد میشود و زمینه اقدامات جدیدی را برای یک کشور در محیط ی

 .۱محیط خارجی ایران ،فرصتها و تهدیدهای بیداری اسالمی

موج جدید بیداری اسالمی که با قیام مردم تونس در دسامدر 2252رخ داد (عابددینی

 2931ص ،)13به سرعت در مصر ،لیدی ،اردن ،بحرین ،سوریه ،کویت ،عربس تان و یم ن
یسترش یافت .این موج آثار و پیامداای یستردهای را در سراسر منطقه بر جای یذاش ت.
ایر مسیر بر اسب خواست و اراده ملتاای منطقه ادامه مییافت ،ش ااد ام واج فزاین ده
بیثداتی و ارکتاای افراطی تروریسم در منطقه ندودیم.
انقالب در کشوراای عربی علیه نظم موجود بود؛ نظم ی ک ه ض من اس تددادی و در
تضاد با مناف ملت بودن ،اویت فرانگی مردم را تحقیر میکرد .رژیم ا اکم ب ر ت ونس،
مانند بقیه کشوراای دیکتاتوری منطقه ،با اسالم مد الف ب ود (عدار حسدینی 2931
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رقابتی فراام میسازد .تهدید به مجموعه شرایط و وضعیت اایی یفت ه م یش ود ک ه در
محیط عملیاتی سیاست خارجی ظاار میشود و بر عملکرد سیاست خ ارجی ت أثیر منف ی
یذاشته ،مان از دستیابی به اادا سیاست خارجی میشود .قوت به مجموعهای از من اب
قدرت در دسترس یفته میشود که برای کارآم د ک ردن سیاس ت خ ارجی و تأثیری ذاری
بیشتر بر معادالت منطقهای و بینالمللی به ک ار م یرود .ض عف ب ه مجموع ه ش رایط و
وضعیت اایی یفته میشود که باعث ناکارآمدی و ی ا ع دم به رهیی ری از فرص تا ا در
سیاست خارجی در یک محیط عملیاتی م ی ی ردد (ام ان) .ب ا توج ه ب ه م دل س وات،
راادرداای سیاست خارجی ایران را میتوان در قالب راادرداای چهاریانه قوت فرصت
قوت تهدید ،ضعف فرصت و ضعف تهدید تحلیل کرد.
در این مقاله در ابتدا فرصت اا و تهدیداای بیداری اس المی ک ه مرب وه ب ه مح یط
خارجی است را بررسی می کنیم .سپس به بیان نقاه قوت و ضعف سیاست خارجی ای ران
که معطو به محیط داخلی است ،می پردازیم و سرانجام با ترکی ب اال تا ای ممک ن،
راادرداای الزم را ارائه میکنیم.

ص ،)21اکومت مصر مان استقرار مردمساالری و اجرای قوانین اسالمی ب ود و در لید ی
نیز مردم علیه دیکتاتور ب ودن معم ر ق ذافی ب ه پاخواس تند و ب ه ش کل مجموع های از
رااپیماییاای خیابانی ،اعتراضات و نافرمانیاای مدنی را از  5۱ژانویه  2255شکل دادند
(همان ص.)233
541

سایر ارکت اای انقالبی نیز بیانگر عصیان مردم علی ه نظ م موج ود و ت الش ب رای
پیریزی نظم نوین بود؛ اما این تالش انقالبی با موان و چالشاایی مواجه شد .در مص ر،
پس از یک دوره موقت ،انقالبی ون س رکوب و اکوم ت نظامی ان برپ ا ش د و عربس تان
باسرکوب و اقدامات اقتصادی ،اعتراضات یسترده را موقتاً کنترل کرد (احمددیان و زارع
 2931ص .)77این کشور تالش کرد تا با سیاست برونفکنی از طریخ اش اال بح رین و
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جنگ با یمن توجه مردم کشورش را به خ ارج معط و س ازد و ب ا مداخل ه در تح والت
سیاسی سوریه در نقش یک قدرت بزرگ در معادالت منطقهای ایفای نقش نماید .کنترل
ارکت انقالبی در کشوراای لیدی ،تونس و کویت نیز مان از دستیابی ب ه اا دا ب زرگ
انقالب شد .به طور کلی ،مجموعهای از عوامل داخل ی ،منطق های و فرامنطق های ،مانن د
یسترش سلفییری و دخالت عربستان ،اسرائیل و ترکیه به امراه قدرتاای فرامنطقهای
مانند آمریکا در روند بیداری اسالمی ،باعث انحرا انق الب از مس یر اص لی خ ود ش د و
بیداری اسالمی در معرض تهدیداا و موان فزایندهای قرار یرفت.
اکنون الزم است تهدیداا و فرصت اای موجود شناسایی شود تا با شناخت آنها امکان
مهار تهدیداا و استفاده از فرصتاا جهت شکلدای به نظم نوین منطق ه ف راام ی ردد.
بدین منظور در ابتدا فرصتاا و تهدیداای بیداری اسالمی را بررسی میکنیم.
۱ـ .۱فرصتها
۱ـ۱ـ .۱پایایی خواستهها و اهداف نیروهای اسالمی و مردمی

مردم مسلمان کشوراای عربی درخواستاا و اادافی داشتند که مهمترین آنها اسقاه
نظام استددادی و ایجاد اکومت جدید با ساختاراا و نظمی جدی د ب ود .در ای ن تح والت
شتابان تاییراتی در ساختار اکومتی بهوجود آمد و در کشوراایی مانند مصر ،تونس و لیدی
دولتاای استددادی و پادشاای ساقط شد و مشروعیت کشوراایی مانند عربستان کااش
یافت .این وضعیت افخ تازه ای را برای ساماندای به نظم سیاسی این کشوراا فراام کرد
(همان ص.)72
انقالبیون در پی ایجاد نظم جدید و افظ فرانگ و اویت اسالمی در س اختار جدی د
سیاسی بودند؛ اما با موان و چالشاای یستردهای مواج ه ش دند؛ ب رای مث ال ،در مص ر
انقالب ناتمام ماند و ارتش مجدداً به قدرت بازیش ت و ژن رال السیس ی ب هج ای مرس ی
اکومت را به دست یرفت و عربستان با سیاست سرکوب ،از فروپاشی اکومت جل وییری

کرد .الدته سرکوب و خفقان پس از انقالباای عربی به مفهوم نابودی نیروا ا ،اا زاب و
جریان اای انقالبی و مردمی نیست و مانند ار انقالب و ارکت مردمی دیگ ری ،ت الش
برای دستیابی به اادا انقالبی و یسترش عدالتخواای و رف تدع ی ب ه ش یوها ای
متفاوت ادامه دارد .این وضعیت با توجه به تجربه دوران انقالب ،فرصت جدیدی را ب رای
غلده بر موان پیشرو در امایت و دفاع از ملل منطقه فراام میسازد.
۲ـ۱ـ .۱افزایش خودآگاهی و ایفای نقش جوانان

۳ـ۱ـ .۱اقبال به اسالم و انقالب اسالمی

از منظر جندشاا و ارکتاای اسالمی ،مهمترین عامل عقبمان دیی مس لمانان دور
شدن از اسالم است (شیرودی  2933ص .)79ارکت ا ای انقالب ی کش وراای منطق ه
اکایت از بیداری ملتاای مسلمان و توجه فزاینده آنان به اسالم بهعن وان تنه ا راها ل
ممکن است که میتواند زمینهساز و شکلدانده مسیراای متع الیت ری ق رار یی رد .ب ه
عدارت دیگر ،بیداری اسالمی ،برخال تنوع یرایشاا و زیرمجموعهاای متفاوتش ،پی ام
واادی دارد که بیانگر بریشت به دین اسالم و اای ای اوی ت اس المی جوام مس لمان
منطقه است .آنچه باعث این بیداری ش د ،س رکوب مل تا ای منطق ه توس ط ااکم ان
دستنشانده و مستدد بود .این شرایط فرصت الزم را برای اایای اسالم اصیل و الگوییری
از آموزهاای انقالب اسالمی فراام میسازد و ایران میتواند علیرغم چالشاای موجود،
از این ظرفیت برای کمک به اادا ملل ستمدیده در منطقه استفاده کند.
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انقالب اای عربی که به انقالب الش داب مع رو ش د ،بی انگر خودب اوری ،ااس اس
مسئولیت و اعتمادبهنفس نیرواای جوان فداکاری است که ازینهاای انقالب را با آیاای
میپذیرند .جوانان سرمایه بزرگ انسانی و اجتماعی اس تند و م یتوانن د باع ث تایی رات
بنیادین در کشور شان شوند .جوان ان در کش وراای مص ر ،ت ونس ،لید ی و یم ن ،ق درت
فزایندهای را بهوجود آوردند و نظام استددای را ساقط کردند .این نیرو میتواند ب ا اف زایش
بصیرت و آیاای اادا خود را محقخ سازد .ایران اسالمی نی ز م یتوان د ب ا اس تفاده از
راادرداای ممکن در فضای رسانهای و شدکه اای مج ازی و اجتم اعی ،ای ن جوان ان را
تقویت کند و با کمک آنها و سایر طدقات اجتماعی ،چالشاای فراروی بیداری اسالمی را
کااش داد.
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۴ـ۱ـ .۱افزایش قدرت ایران در معادالت جدید منطقهای

در شرایط جدید که نظم نوین منطقهای در اال شکلییری اس ت و ب ازیگر جدی دی
مانند ازب اهلل ،ظاار شده ،کشوراای عربستان و اس رائیل از تقوی ت مح ور مقاوم ت در
اراساند .عربستان نگران قدرت یافتن شیعه در منطقه و اسرائیل از پیش رفت ا زباهلل و
امچنین یرداناای مقاومت لدنان که بازوی نظامی جندش علیه اشاالگری اسرائیل است،
نگ ران اس تند (میرعلددی  2932ص153ددد .)132امای ت ای ران از ا زب اهلل نی ز
اساسیت اای رژیم صهیونیستی و عربستان را اف زایش داده اس ت (آقدایی و احمددیان
 2933ص.)3

صدور انقالب اسالمی در میان بیش از یک میلی ون مس لمان ش یعه ک ه ی ک س وم
جمعیت لدنان را تشکیل میداند ،آرایش نیرواا را در لدنان از سال 5482به بعد تاییر داده
است (ای النگ  2933ص .)213در واق قدرتیابی ازب اهلل را میتوان در امله 5482
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اسرائیل به لدنان دید و نفوذ ایران در ازب اهلل را میتوان از اعتقاد کمیته شورای ازب اهلل
به والیت فقیه و پیروی از امام دانست (عبدالستار  2933ص292د.)291
در شرایط موجود ،عربستان به دندال تددیل شدن به قدرت منطقهای است و در رقابت
با ایران ظاار میشود (قنبرلو  2933ص .)55این موارد نش ان از ورود منطق ه ب ه ی ک
صف آرای جدید است که بازیگران اصلی آن ایران ،عربستان و ترکی ه اس تند .سرنوش ت
آینده سوریه ،بهویژه پس از توافخ درباره جایگاه و نقش روسیه و ایران در معادالت قدرت
در سوریه و ساختار آینده خاورمیانه ،روند ارکتاای اصالای و انقالبی ملل منطقه را ت ا
اد زیادی مشدص خوااد کرد.
۵ـ۱ـ .۱دوران پسابرجام و قدرت منطقهای ایران
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دوران پسابرجام میتواند باعث افزایش قدرت منطقهای ایران شود .در این م ذاکرات
برجام ،اسرائیل و عربستان پیوسته از غیرامنیتی شدن ایران واش ت داش تند؛ زی را اف ظ
برجام و بهدود روابط دو سویه ایران با غرب ،یام مهمی در مسیر رش د و پیش رفت ای ران
محسوب میشود .ایران با داشتن نفت ،یاز ،وسعت سرزمین و دانش جدید ،زمینه پیشرفت
اقتصادی باالیی دارد .ایران در بین کشوراای دارای ذخایر معدنی در ردیف دوازدام ق رار
دارد؛ امچنین بزرگترین دارنده ذخایر یاز طدیعی در بین کشوراای عضو اوپک اس ت و

با  5۱2میلیارد بشکه ذخایر نفتیِ قابل برداشت ،دومین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد.

از سوی دیگر افزایش روابط دیپماتیک میتواند قدرت ایران را در م ذاکرات جه انی و
منطقه ای ،به ویژه درباره مسئله سوریه و یمن و ایجاد نظم جدید منطقهای افزایش دا د.
آنچه مسلم است افزایش قدرت سیاسی ،اقتصادی و نظامی ایران نقش تعیینکنن دهای در
شکلییری نظم منطقهای آینده دارد و به نوبه خود میتوان د رون داای ف راروی بی داری
اسالمی را با فرصتاا و قابلیتاای بیشتری امراه سازد.
۲ـ .۱تهدیدها
۱ـ۲ـ .۱ایجاد نظم نوین امریکایی بجای نظم نوین اسالمی

«شیعه اراسی» نیز بدشی از امین پروژه بود .یکی از اادا دیگر این امر تالش ب رای
جایگزین کردن یک دشمن خیالی برای غرب سرمایهداری بعد از فروپاشی اتحاد جم اایر
شوروی بود .اد دولت امریکا این بود تا از طریخ اسالم اراسی مان از شکلییری نظم
نوین منطقهای در چارچوب اسالم یردد؛ روندی که ب ا پی روزی انق الب اس المی ای ران
تسری شد (نقیب زاده  2973ص .)223پس از موج جدید بیداری اسالمی و برای ایج اد
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امریکا و غرب بهمنظور جلوییری از تحقخ مهمترین اادا منطقهای بیداری اسالمی
یعنی نظم منطقهای اسالمی تالش فزاینده ای را در ایجاد ترس از اسالم و ایران بهعم ل
آورند .جرج بوش پسر پس از اادثه مشکوک یازده سپتامدر رسما از جن گ ص لیدی علی ه
مسلمانان سدن یفت ،در این راستا «اسالم اراسی» بیش از ار زمان دیگری مورد نی از
نومحافظه کاران جنگ طلب کاخ سفید بود .اسالم اراسی و شیعه اراسی را میت وان ب ه
عنوان ترس یا تنفر از اسالم ،مسلمانان و فرانگ اسالمی به ویژه زمانی که ترس ازآن به
عنوان نیروی سیاسی مطرح باشد ،دانست (ذالفقاری  2939ص« .)227ایران اراسی» و

انحرا در مسیر ارکتاای انقالبی ،ایران اراسی و ش یعه اراس ی ب یش از یذش ته در
دستور کار مدالفان نظم نوین اسالمی و درونزا قرار یرفت و با پیدایش سلفییری افراطی
ترس از اسالم وارد مراله نوینی شد و منطقه درییر آشوب و جنگا ای داخل ی یردی د.
اد امریکا این است تا متعاقب بحران و جنگ ،سرانجام نظم و ساختار مورد نظر خود را
بر منطقه ااکم سازد.
۲ـ۲ـ .۱ظهور سلفیگری تکفیری و بی ثباتی در منطقه

اسالم اراسی در چارچوب اد غرب برای تسلط بر جهان اسالم و جلو ییری از موج
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فزاینده بیداری اسالمی پس از یازده سپتامدر تشدید شد و سرانجام با ظه ور س لفیی ری
تکفیری تکمیل یردید (ساوه درودی  2939ص .)33رسانه اای غربی نیز با ش یوها ای
متنوع به یسترش آن کمک نمودند و زمینهاای رعب و واشت و بیثداتی در منطقه را به
وجود آوردند .با پیدایش داعش و سایر یروهاای تند سلفی و طرح ایجاد اکومت اسالمی
در عراق و سوریه ،موج ناامنی و ترور فراییرتر شد و زمینه مداخله قدرتاای فرامنطقهای
برای مقابله با موج تروریسم افزایش یافت؛ اما با یذشت زمان نه تنها تروریسم مهار نشد،
بلکه ائتالفات ایجاد شده برای مقابله با آن به دلیل اا دا متن اق دول تا ای عض و
ائتال  ،باعث افزایش قدرت سلفیاای تکفیری و بی ثداتی بیشتر در منطقه یردید.
۳ـ۲ـ .۱ائتالفات نوین منطقهای در برابر محور مقاومت
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ایران امواره با مداخله قدرتاای خارجی در منطق ه مد الف اس ت ،ام ا کش وراای
عربستان ،ترکیه و قطر که پیوند استراتژیک با امریکا دارند در پی یسترش قدرت و نف وذ
امریکا و غرب در منطقه استند .این مسئله ب ه ام راه قرائ ت خ ای ای ران از پی دایش
انقالباای عربی ،باعث تشدید تعارض و تیریی روابط ایران با این کشوراا ش ده اس ت،
بهیونهای که در بحران سوریه ،یمن و بحرین ،دو طر در تقابل با یکدیگر قرار یرفتند.
۴ـ۲ـ .۱تبدیل الگوی همکاری به رقابت ،تضاد تا جنگ داخلی در سوریه و یمن

از مهمترین تهدیداای بیداری اسالمی ،مربوه به بحران س وریه و یم ن اس ت .ای ن
بحراناا سرفصل مهمی برای تحوالت خاورمیانه محسوب میشود .رس انها ای جه انی
افکار عمومی منطقه را به این بحراناا معطو ساخته و شور و ارارت بیداری اسالمی را
با یأس و ناامیدی مواجه ساختهاند .این بحراناا باعث شده تا توان و قدرت نیرواای مؤثر
انقالبی در منطقه درییر تعارضات داخلی و جنگاای فرقهای و مذادی شود .سوریه درییر
آشوباای داخلی یردید و پس از انقالب یمن در سال  ،2252قدرت اکومت مرک زی از
دست رفت و بیشتر نقاه کشور دس تدوش بح ران ش د (شدی حسدینی  2939ص.)11
اوثیاا که شیعه زیدیاند ،از قویترین یروهاا در یمن استند؛ اما ب ا دخال ت نیروا ای
نظامی عربستان و یسترش تروریسم نتوانستند ثدات و امنیت را بر کشور ااکم س ازند .در
اال ااضر یمن با بحراناای زیادی مواجه است که از جمله آن عدم اتح اد ی روها ای
تأثیریذار در این کشور ،وجود یروهاای تروریستی تکفیری ،کم کا ای نظ امی و م الی
برخی کشوراای غربی و عربی منطقه به این یروهاا است .امله نظامی عربستان به یمن

باعث وخیمتر شدن شرایط بحرانی این کشور یردید.
 ۵ـ۲ـ .۱پیچیدگی بحران و افزایش عنصر غافلگیری در معادالت منطقهای

 .۲بررسی محیط داخلی ایران :قوتها و ضعفهای سیاست خارجی
۱ـ .۲نقاط قوت
۱ـ۱ـ .۲رهبری

از مؤلفه اای مهم و نقاه قوت ار کشور برای پیشدرد اادا سیاست خ ارجی ،وج ود
رادری مقتدر است .مهم ترین عامل پیروزی انقالب اسالمی ایران ،رادری عالمان ه ام ام
خمینی (ره) بود .ایشان پایهیذار نهضتی بود که راه جدیدی را ب رای مل تا ای مس لمان
یشود .استمرار خط امام را باید در رادری مقتدرانه مق ام معظ م راد ری دی د .ایش ان در
دوران پس از امام (ره) از طریخ الگوی مردمساالری دینی و تقوی ت پای ها ای سیاس ی،
اقتصادی و فرانگی کشور توانسته است سطح قدرت و توانمندی کشور را افزایش دا د و
کشور را در تحوالت پیش رو با موفقیت ادایت نمایند (ر.ک :مردمساالری دینی گفتمدان
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با خروج نیروی نظامی روسیه از سوریه در فرایند مذاکرات س وریه در ژن و ،ب ار دیگ ر
اامیت روابط دوجانده سیاسی میان قدرتاای بزرگ جه انی در ش کلدا ی ب ه س اختار
قدرت منطقهای نمایان شد .روسیه در پی تأمین مناف بلندمدت خود در منطقه خاورمیان ه
است و ااظر نیست سلطه امه جانده امریک ا را ب ر ای ن منطق ه بپ ذیرد .در ع ین ا ال
مذاکرات امریکا روسیه در ترسیم نقشه سیاسی منطقه ،بهویژه در سوریه ،عراق و یم ن،
می تواند غافلگیری سیاسیای را در معادالت قدرت منطقهای به امراه داشته باش د .ای ن
وضعیت غافلگیری که غالداً پیچیدیی بحران را افزایش میداد ،میتواند تهدی دی ب رای
بیداری اسالمی و سیاست خارجی ایران محسوب شود .ایر منطقه خاورمیانه در آینده نی ز
امچنان تحت نفوذ و قدرت چندین قدرت بزرگ فرامنطقهای باشد ،شرایط ب رای تعری ف
نظم منطقهای درونزا با تهدیداای مضاعف مواجه است.

رهبر انقالب اسالمی .)2933
۲ـ۱ـ .۲تمدن ایرانی ـ اسالمی

ایران از قدل از اسالم ،دارای شکوه و تمدن ب وده اس ت .ب ا ورود اس الم ب ه ای ران و
پذیرش دین اسالم توسط ایرانیان ،فرانگ و تمدن ایران با آموزهاای اس المی عج ین و
روایه شهادتطلدی ،اخمداری ،ظلمستیزی و بیگانهستیزی در برابر ظالمان از مؤلفهاای
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اصلی فرانگ ایرانی شد (یوسفی  2933ص.)127

از طرفی دیگر تمدن یکی ازمؤلفهاای مهم قدرت است که تأثیر بهسزایی در سیاست
خارجی کشور اا دارد .در تعریف تمدن ،معانی مدتلفی بیان شده است؛ برخی تمدن را ب ه
معنای عقالنیت میدانند و برخی آن را متراد با کنترل نفس و سرکوب غرایز دانستهاند؛
در مقابل ،برخی سلطه بر طدیعت و روابط و مناسدات انسانی و به عدارتی رشد اقتصادی و
اجتماعی را به تمدن نس دت دادهان د (ابداذری  2931ص .)11تع اریفی ک ه بی ان ش د،
نشاندانده نیروی قوتبدش و اافظ ه ت اریدی ب ودن تم دن ب رای پیش درد اا دا و
امچنین سلطه بر طدیعت و رشد اجتماعی و اقتص ادی اس ت ک ه بیش تر م یتوان د بعع د
ایدئولوژیکی داشته باشد .با انقالب اسالمی ظرفیتاای قدرت تمدنی ایران بار دیگر اای ا
شد و با پیشرفتاای یسترده ایران در علم و فناوریا ای ن وین ،ق درت ای ران اف زایش
یافت.
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۳ـ۱ـ .۲موقعیت ژئوپلیتکی ایران

نکت های ک ه ندای د از آن غاف ل مان د ،درک ش رایط جارافی ایی ای ران و چگ ونگی
تأثیریذاری ایران بر ساختار نظم منطقهای و جهانی اس ت .ا دود نیم ی از م واد نفت ی و
سوخت جهان از خلیج فارس عدور میکند که اشرا ایران ب ر تنگ ه اس تراتژیک ارم ز،
موقعیت جارافیایی ایران را ممتاز کرده است .از سوی دیگر ،ارتداه آسیای میانه به اروپا از
طریخ ایران ،موقعیت ایران را ویژه ک رده اس ت (طداهری  2937ص .)79ای ن موقعی ت
فرصت مناسدی را در معادالت منطقهای در اختیار ایران ب رای ایف ای نق ش در م ذاکرات
صلح قرار داده است ،بهیونهای که ایجاد و تثدی ت ص لح و نظ م منطق های ب دون ای ران
غیرممکن است.
۴ـ۱ـ .۲انقالب اسالمی
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انقالب اسالمی ایران را می توان عصاره و مدرج مشترک امه نهضتاای اسالمی و
مردمی در جهان اسالم دانست .نظام جمه وری اس المی ای ران در س ال 5۱11در س طح
منطقهای و جهانی به عنوان نظامی ضدامپریالیستی و اامی جندشاای مردمی و انقالبی
در سراسر جهان به پیروزی رسید و اکومت اسالمی ایران به اولین تجسم عملی از ای ده
اسالم سیاسی در دوران معاصر تددیل شد .اراس بنی ادین غ رب از ای دها ای برآم ده از
انقالب ایران نشان دانده قدرت فزاینده انقالب اسالمی ایران است .پیام انقالب اس المی

ایران برای کسب اویت در جهان اسالم یسترش یافته است؛ پیامی که امکان جل وییری
آن با ایجاد ارعاب و ترور وجود ن دارد .تقوی ت بنی ادیرایی و ایج اد اکوم ت طالد ان در
افاانستان و یسترش عملیاتاای تروریستی بنیادیرایان در یوشه و کنار جه ان ،در واق
واکنش سیاستاای توسعهطلدانه امریکا و اسرائیل به قدرت اسالم و انقالب اسالمی است
(فیروزآبادی و فرازی  2932ص .)295این سیاست ،یرچه چالشاایی را فراروی اس الم
قرار داده است ،اما نتوانسته است مان اقدال به اسالم ،اتی در کشوراای غربی شود.
۵ـ۱ـ .۲حمایت مردم از نظام و حکومت اسالمی

۶ـ۱ـ .۲رشد علمی ایران

ایران اسالمی در عرصهاای مدتلف علم ی ،از جمل ه فن اوریا ای ن انو ،پزش کی و
استهای ،با وجود تحریماا و اارماای فشار بینالمللی ،به موفقیتا ای بزری ی رس یده
است و جایگاه ویژهاى در علم بیوتکنولوژى در منطقه دارد .ایران یکى از  ۱1کشور مرج
بیوتکنولوژى در جهان است (باقری  2932ص71د .)35این امر با توجه به نیازاای علمی
کشوراای منطقه به فناوریاای جدید ،بسیار اائز اامیت است؛ چراکه ایران میتوان د از
قابلیت اای علمی خود به عنوان یک فرصت در روابط خارجی خود با کش وراای منطق ه
برای دستیابی به مناف دو جانده و چندجانده بهره ییرد.
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پشتوانه مردمی امیشه یکی از عوامل قدرت اکومتاا است .در کشوراایی که فاق د
پشتوانه مردمی استند ،ااکمان مشروعیت الزم و در نتیجه قدرت الزم برای دستیابی ب ه
اادا و مناف ملی کشور را ندارند .جمهوری اسالمی ایران که برآمده از اراده و خواس ت
ملت انقالبی است ،توان و قدرت باالیی دارد و میتواند با امایت ملت ،اا دا خ ود ک ه
امان اادا اسالم و انقالب است را محقخ کند.

۷ـ۱ـ .۲توسعه و خوداتکایی در زمینه نظامی

از مهمترین مؤلفهاای سنجش قدرت ار کشور ،خوداتکایی نظامی است؛ بدین معن ی
که یک کشور بتواند با استفاده از فناوریاای نوین نظامی ،توان تسلیحاتی خود را در برابر
دشمنان افزایش داد و سطح باالیی از بازدارندیی مؤثر را به دست آورد .ای ران اس المی،
علیرغم تحریم اای یسترده غرب ،توانسته است نه تنها امنیت ملی کشور را تأمین نماید،
بلکه از طریخ بومیسازی فناوریاای نوین نظامی در زمین ،اوا و فضا ،ب ه قابلی تا ا و
قدرت باالی نظامی و دفاعی دست یابد (حسینی  2939ص .)15قابلی تا ای دف اعی و
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نظامی ،نه تنها دیپلماسی دفاعی ایران را تقویت میکند ،بلکه قدرت بازدارندیی کش ور را
نیز افزایش میداد.
۲ـ .۲نقاط ضعف
۱ـ۲ـ .۲اقتصاد تکمحصولی

مناب نفت و یاز کشور می تواند ام مند قدرت و ام مند ضعف برای اقتصاد داخلی
باشد .ضعف زمانی روی می داد که ساختار اقتصاد ایران بر پایه درآم داای نفت ی ش کل
ییرد .ایران با داشتن ذخایر عظیم نفت و یاز از مهمترین کشوراای ت أمینکنن ده ان رژی
جهان است و اامیت ویژهای در افظ امنیت انرژی جهان دارد .مشتریان نفت خام ایران را
بیشتر کشوراای آسیایی و اروپایی تشکیل میداند .امچن ین کش وراایی مانن د ع راق،
ترکمنستان ،پاکستان ،افاانستان ،ارمنستان ،ترکیه و آذربایجان از مش تریان ف راوردها ای
نفتی ایران استند (مسعودی بیتا ص .)5ایران باید تالش کند تا از میراث رژیم یذشته،
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یعنی اقتصاد مدتنی بر درآمداای نفتی ،فاصله بگی رد و ب ر می زان تد دیل م واد خ ام ب ه
فرآوردهاای مصرفی بیفزاید و اقتصاد کشور را از وابس تگی ب ه درآم داای نفت ی را ایی
بدشد.
۲ـ۲ـ .۲کمبود سرمایه و ضعف سرمایهگذاری

جذب سرمایه و اجرای طرحاای کالن از مؤلفهاای توسعه اقتص ادی اس ت .بررس ی
وضعیت یذشته اقتصادی ایران نشان می داد که کمدود سرمایه در ایران ب رای عملی اتی
کردن طرحاای توسعه ،امواره از موان رشد و پیشرفت کشور بوده است.
شاید بتوان یفت که مهم ترین سرمایه یک کشور مربوه به سرمایه انسانی اس ت ک ه
شامل افراد متدصص در زمینهاای مدتلف اقتصادی یا علمی کشور میشود .ای ران بای د
در برای جذب سرمایه مالی ،افظ و تربیت مناب انسانی متدصص و کارآمد ت الش کن د
(زاهدی  2939ص2د  )23دوران پسابرجام فرصت مناسدی برای جذب سرمایه ،فناوری و
ارکت به سمت پیشرفت در چارچوب اقتصاد مقاومتی است.
۳ـ۲ـ .۲دیپلماسی واکنشی
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عرصه بینالمللی صحنهای رقابتی است که در آن کشوراا دوس تان و دش منانی دارد؛
ایران نیز از این امر مستثنا نیست .مدالفان ایران ب ا سیاس تا ا و تاکتی کا ای متع دد
میکوشد تا افکار عمومی ،ذائقهاا و دیدیاهاا را نسدت به انقالب اسالمی و نظام سیاس ی

ایران تاییر داند .این اد تهدیدی اساسی علیه ایران است ک ه ب رای مقابل ه ب ا آن در
عرصه سیاست منطقه ای و جهانی نیازمند دیپلماسی فعال و کارآمد اس تیم .دیپلم اتا ا
میتوانند با رصد امهجانده تحوالت منطقهای و بینالمللی و با اتداذ دیدیاها ا و مواض
مناسب ،مناف کشور را تأمین کنند؛ در غیر این صورت ،دیپلماس ی کش ور ض عیف ش ده،
رفتاراای آن تا اد زیادی واکنش به رخداداای دیگر خوااد شد.
۴ـ۲ـ .۲ضعف رسانهای

 .۳راهبردهای سیاست خارجی ایران
۱ـ .۳راهبرد توسعه یا پیشگامی

در این راادرد ایران با توجه به قوتاا و توانمندی اای داخلی و امچنین فرصتاای
به دست آمده در عرصه منطقهای باید در پی توسعه و نفوذ باشد .این اس تراتژی در واق
پیشگامی در تحوالت منطقهای است .در این استراتژی باید به بهترین نحو از فرصتاای
به دست آمده برای پیشدرد و توسعه مناف امت اسالمی استفاده کرد .برای ترسیم رااد رد
توسعه و پیشگامی ابتدا نقاه قوت و فرصت در جدول زیر ترسیم میشود:
جدول قوتاا فرصتاا ()s-o
فرصتاا
قوتاا
o
s1
پای ایی خواس تها ا و اا دا
رادری
1
نیرواای اسالمی و مردمی
o
s2
اف زایش خودآی اای و ایف ای
تمدن ایرانی اسالمی
2
نقش جوانان
o
s3
افزایش قدرت ایران درمعادالت
موقعیت ژئوپلیتکی ایران
3
جدید منطقهای

بیداری اسالمی و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ...

رقابت قدرتاای بزرگ در فضای رسانهای و دیجیتالی برای تسدیر فض ای ذان ی و
افکار عمومی ملتاای منطقه و جهان اسالم پیوسته افزایش مییابد .امریکا و قدرتاای
غربی از این طریخ ،نه تنها روند اای سیاسی و فرانگی ملل مسلمان را تاییر م یدان د،
بلکه به سهولت ذائقه اای دلدواه خود را جایگزین آن میسازند .سهم ایران از این فضای
مجازی و شدکهای کم است و باید راادرداای مؤثر و کارآمد ب رای جد ران ای ن کاس تی
اتداذ شود.
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s4

انقالب اسالمی

o
4

اقدال به اسالم و انقالب اسالمی

o
s5
دوران پس ا برج ام و ق درت
امای ت م ردم از نظ ام و
5
منطقهای ایران
اکومت اسالمی
o
s6
افزایش قدرت ایران در معادالت
رشد علمی ایران
6
جهانی
o
s7
افزایش قدرت ایران در معادالت
توسعه و خوداتکایی در زمینه
7
جهانی
نظامی
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با توجه به فرصتاا و قوتا ای بی ان ش ده در ج دول ،م یت وان رااد رد توس عه و
پیشگامی را به صورت زیر تشریح کرد:
۱ـ۱ـ .۳تقویت سیاست صدور انقالب اسالمی

سیاست صدور انقالب اسالمی ،با توجه به شرایط جدید بیداری اسالمی ،باید متناس ب
با این پدیده اد یذاری و تقویت شود .ملتاای منطق ه علی ه ظل م و س تم ااکم ان و
امچنین استکدار و مداخله قدرتاای بزرگ بپا خواستهاند و پیام انق الب اس المی ای ران
برای پیمودن ارکتاای انقالبی شنیدهاند .این امر فرصتی را برای صدور انقالب اسالمی
به دیگر کشوراا در فضای بیداری اسالمی فراام ساخته است .جمهوری اسالمی به دلیل
برخورداری از نظام سیاسی اسالمی و پایدندی مردم و مس ئولین آن ب ه مواض انقالب ی،
می تواند در بسط و یسترش اادا انقالب و اسالم بکوش د و باتوج ه ب ه ق درت خ ود و
فرصت اای پیش رو ،روند بیداری اسالمی را در جهت مناف مل تا ای اس المی منطق ه
ادایت نماید (اردکانی  2932ص.)211
۲ـ۱ـ .۳تقویت قدرت منطقهای ایران
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ایران اسالمی می تواند با توجه به سقوه دولت اای استددادی منطقه ،روی کار آم دن
دولتاای جدید ،داشتن مناب اقتصادی ،سابقه تمدنی و آموزهاای فراییر انقالب اسالمی،
بر میزان قدرت و اقتدار منطقهای خود بیفزاید و از آسیباا و چالشاای فراروی بی داری

اسالمی بکااد.
۳ـ۱ـ .۳تقویت دیپلماسی عمومی

۴ـ۱ـ .۳همگرایی اقتصادی ،سیاسی ـ امنیتی

امگرایی اقتصادی منطقهای ،در قالب سازماناای منطقهای ،برای رف موان تعرفهای
و غیرتعرفهای است (لطفیپور  2931ص .)75امچنین با پیشرفت امگرایی اقتصادی در
منطقه ،میتوان امگرایی در زمین ه ا ای سیاس ی و نظ امی را تقوی ت ک رد ک ه از نظ ر
تأثیریذاری بر معادالت منطقه ای بسیار مهم است .ایران با توجه به مناب خود و توجه ب ه
فرصت اای محیطی ،مانند بیداری اس المی ،م یتوان د ی ام ا ای م ؤثری در امگرای ی
منطقه ای در ابعاد اقتصادی ،سیاسی و امنیتی بردارد و جدهه مقاومت را در برابر تهدیداای
موجود مقاومتر کند.
۲ـ .۳راهبرد بازدارندگی یا تمرکز

بیداری اسالمی و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ...

موقعیت استراتژیک ایران و توسعه و خوداتکایی ایران در زمینه نظ امی از ی ک س و و
بیداری اسالمی و نقش ایران در ایجاد توازن جدید قدرت از سوی دیگر ،فضای مناسدی را
برای ایران ایجاد کرده است .ایران باید از این فرص ت اس تفاده کن د و ب ا به رهیی ری از
ابزاراای نوین ارتداطاتی ،اطالعاتی و رسانهای ،افکار عمومی ملتاای منطقه را از آفتاا
و آسیب اای فراروی بیداری اسالمی بزداید و آنان را در مقابل کشوراای غربی که س عی
در جهتدای انقالباای منطقه دارند ،تقویت کند .امچنین با توجه به ساختار فرانگی و
اجتماعی ملت اای منطقه که بیشتر اس المی اس ت و بیش تر جمعی ت آنه ا را مس لمانان
تشکیل میداند ،ایران می تواند به عنوان قطب فرانگی عمل کند و مان از سمتیی ری
این کشوراا به سمت الگوی غربی شود.

راادرد بازدارندیی بر اساس شناخت نقاه قوت تهدید تدوین میشود .در این اال ت
تالش میشود تا از طریخ قوتاا ،تهدیداا کنترل و یا کااش یابد.
۱ـ۲ـ .۳بازدارندگی نظامی

یکی از ابعاد مهم بازدارندیی ،تقویت قدرت نظامی است ،بهیونهای ک ه در آن ،ط ر
مقابل از اریونه امله نظامی به کشور بازداشته میشود .به عدارت دیگر ،بازدارندیی ن وع
ویژه ای از روابط اجتماعی یا سیاسی است که در آن یک ط ر س عی در نف وذ ب ر رفت ار
طر دیگر دارد و او را تهدید میکند که ایر عم ل و رفت ار م ورد نظ ر را انج ام ندا د،

514

مجازات یا دستکم محروم میشود (ازغندی و روشندل  2975ص.)115

ایران با پیشرفت در ابعاد مدتلف نظامی ،توانسته سطح قدرت دفاعی کشور را افزایش
داد و قدرت بازدارندیی باالیی را برای کشور به وجود آورد .این وضعیت فرصت مناس دی
را برای ایران ،برای تأثیریذاری بر توازن قدرت منطقهای از طریخ دیپلماسی دفاعی فراام
ساخته است و میتواند تهدیداای دشمن را مهار نموده ،یا کااش داد.
۲ـ۲ـ .۳تقویت مبانی فرهنگی ـ عقیدتی
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تهدیداای فراروی کشوراای اسالمی در ابعاد فرانگی و عقیدتی از طریخ شدکهاای
مجازی ،رو به افزایش است و ایران اسالمی میتواند با استفاده از قوتا ای خ ود مانن د
سابقه تمدنی ،آموزه اای انقالب اسالمی و رشد علمی ،این تهدیداا ک ه عم دتاً در ابع اد
سلفی یری و انحرا در دین و یسترش فرانگ غربی نمود دارد ،را مهار کند .برای چنین
کاری باید در ابعاد فرانگی ،اجتماعی ،دینی و عقیدتی سیاستگذاری و راهاای تقویت آنها
تدیین شود.
۳ـ۲ـ .۳تقویت نقاط مشترک کشورهای اسالمی

کشوراای اسالمی زمینهاا و عوامل سیاسی و فرانگی یستردهای ب رای امک اری و
امگرایی دارند .پیروزی انقالب اسالمی رویکرد و مسیر ن وینی را پ یشروی مل تا ای
مسلمان برای امگرایی و راا شدن از وض موجود قرار داده است .در موج جدید بی داری
اسالمی باید این نقاه مشترک ،بیش از یذشته ،شناسایی شود؛ زیرا ارقدر نقاه مش ترک
فکری و عقیدتی میان کشوراای اسالمی در امایت از آموزهاای اس الم اص یل تقوی ت
شود ،آنان را در برابر تهدیداای ایدئولوژیک غرب و نظام س لطه بیش تر و بهت ر امای ت
میکند.
۴ـ۲ـ .۳تقویت روحیه صهیونیسمستیزی در منطقه

یکی از مهمترین تهدیداای سیاسی و امنیتی کشوراای منطقه سیاستاای خص مانه
رژیم صهیونیستی است .این رژیم تاکنون جنگ اای متعددی را بر منطقه تحمی ل ک رده
است که از جمل ه م یت وان ب ه جن گا ای  5411 ،5411 ،5448و  541۱اش اره ک رد.
(کریمیپور  2931ص17د .)95مهمترین بحران منطقه که از یذشته تاکنون باقی مانده،
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بحران فلسطین است که متعاقب اشاال این کشور توسط رژیم صهیونیستی شکل یرفت ه،
سیاست این رژیم و غرب این است که مشروعیت دولت صهیونیستی تأمین شود و روایه

مقاومت و مدارزه ملت فلسطین و کشوراای اسالمی از میان برود .بی داری اس المی ک ه
می رفت بقای رژیم اسرائیل را نشانه رود ،با برنامهاای دول تا ای وابس ته و امریک ا ،ب ا
چالش مواجه شد.
در چنین فضایی ایران اسالمی میتواند از طریخ شناسایی فرصتاا و قوتاا روای ه
صهونیسمستیزی را امچنان در منطقه زنده نگ ه دارد و م ان از ااش یهای ش دن خط ر
صهیونیسم شود.
۵ـ۲ـ .۳تقویت محور مقاومت در منطقه

۳ـ .۳راهبرد بازنگری یا تنوع

در این راادرد در ابتدا باید نقاه ضعف در محیط داخلی و فرصتاا در محیط خ ارجی
شناسایی شود .سپس با استفاده از فرصتاای به دس ت آم ده در مح یط خ ارجی و رف
ضعفاای درونی ،سیاست و راادرداا باید ترمیم شود.
۱ـ۳ـ .۳متنوع کردن حمایت از بیداری اسالمی

پس از انقالب اسالمی ایران ،جن دشا ای اس المی در کش وراای خاورمیان ه نظی ر
عربستان ،کویت ،عراق ،بحرین و شمال آفریقا مانند مصر ،تونس و الجزای ر ،تح ت ت أثیر
آموزه اای انقالب اسالمی قرار یرفت؛ اما به دلیل ساختاراای استددادی ،امک ان تایی ر و
تحول بنیادی در ساختاراای اکومتی ااصل نگش ت (نوشداد  2931ص .)255پ س از
انقالب در کشوراای عربی ،جندش اای اس المی تجدی د ای ات پی دا کردن د و بی داری
اسالمی که سابقاً نیز در این کشوراا در مقابله با نظم موجود وجود داش ت ،رون د اای ای
نوینی به خود یرفت .در این مقط نیز به دلیل سیاستاای قدرتاای سلطهیر و فق دان
رادری کارآمد ،بیداری اسالمی با موان و چالشاای فزایندهای مواجه شد.
در شرایط فعلی الزم است با توجه به فرصتاا و ضعفاای بیان شده ،راهاای نوین و
متنوعی از بیداری اسالمی در ابعاد سیاسی ،رسانهای ،فرانگی و اجتماعی شناس ایی و ب ه

بیداری اسالمی و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ...

از آنجا که نظم نوین منطقهای در اال شکلییری است ،میتوان از دو جدهه یاد کرد؛
جدهه مقاومت و جدهه ضد آن .جدهه ضدمقاومت م یکوش د بی داری اس المی و انق الب
اسالمی ملتاای منطقه را ناکام سازد .ایران اسالمی میتواند از طریخ ق وتا ای بی ان
شده ،برای تقویت جدهه مقاومت از ابزاراای مدتلف سیاسی ،اقتصادی ،فرانگی و نظامی
بهره ییرد و تهدیداای جدهه مدالف مقاومت را کااش داد.
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کار یرفته شود.
۲ـ۳ـ .۳شناسایی دقیقتر گروههای اسالمی و انقالبی

با سقوه دولتاای استددادی در کشوراای منطقه از جمله مصر ،تونس ،لیدی و ظهور
دولتاای جدید ،شااد پیدایش یروهاای متنوع اسالمی و انقالبی استیم .ار یک از این
یروهاا سیاست اا و راادرداای خای خود را برای پیشدرد اادا و مناف خود دارند و در
عمل در برخی از این کشوراا ارکتاای افراطی باعث انح را بی داری اس المی ش ده
است .شناسایی دیدیاهاا ،مواض و رفتاراای یروهاای اسالمی و انقالبی ،میتوان د ی ام
مهمی در امایت از جریان بیداری اسالمی اصیل و جلوییری انحرا و موان پ یشروی
آن باشد.
۳ـ۳ـ .۳هماهنگی بیشتر میان نهادهای متصدی سیاست خارجی
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شرایط جدید بیداری اسالمی می طلدد که دیپلماسی ایران ب ا ام اانگی بیش تر و ب ه
صورت فعال و مؤثر در میان دستگاهاایی که با اادا سیاست خ ارجی ای ران در منطق ه
مرتدط استند ،عمل نماید؛ یعنی با رصد دقیخ تحوالت منطقه ،فراتر و جلوتر از آن ارکت
کند و از فرصتاای پیش رو بهره ییرد.
اتداذ دیپلماسی کنشی در مقابل دیپلماسی واکنش ی نیازمن د ام اانگی می ان اج زا
مدتلف دستگاه سیاست خارجی از یک سو و سایر نهاداایی است ک ه ب ه یون های رون د
تحوالت منطقه را تحت تأثیر قرار می داند .ارق در ای ن ام اانگی بیش تر باش د ،بهت ر
میتوان ضعفاای موجود را کااش داد و از فرصتاای ایجاد ش ده ب رای تقوی ت رون د
بیداری اسالمی استفاده ک رد .ض عف در فران گ امک اری و ب یت وجهی ب ه ض رورت
اماانگی و کار دسته جمعی ،موجب افت کارآیی دولت در مواجه ه ب ا نهادا ا و مج ام
فراملی میشود (مصفا و امین منصور  2931ص .)93در این فضا ،ایران میتواند از طریخ
بسیج امکانات و اماانگی در سیاستاای خود ،بیش از یذشته از سازماناای منطقهای،
از جمله کنفرانس اسالمی ،برای تقویت روند بیداری اسالمی استفاده کند.
۴ـ۳ـ .۳تقویت روابط با کشورهای منطقه
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با توجه به سقوه دولت اای پادشاای و فضای پسابرجام ،این امکان فراام شده است
تا ایران روابط خود ب ا کش وراای منطق ه را اف زایش دا د .در ع ین ا ال ،رقاب تا ای
درونمنطقه ای و مداخالت خارجی موان متعددی را برای ایران ایجاد کرده اس ت .ای ران

باید از فرصتاای موجود در قالب تالش برای تاییر وض موج ود ،زمین ه تقوی ت رواب ط
دوجاندهاش با اریک از کشوراای منطقه را فراام سازد و موان یسترش روابط را کااش
داد.
۴ـ .۳راهبرد دفاعی یا بقا

در این راادرد تالش میشود تا از طریخ شناخت نقاه ضعف و تهدی داا ،راادردا ای
ممکن برای بقا بیان شود .اد این راادرد افظ خود در شرایط سدت و بحرانی است.
۱ـ۴ـ .۳تقویت وحدت و انسجام داخلی

با توجه به بافت فرانگی قومیتی ایران و با توجه به ایراناراسی و شیعهاراس ی در
منطقه ،ارچه بین نددگان سیاسی ،اقتصادی و فرانگی کشور انس جام و ام دلی بیش تر
باشد ،کشور بهتر میتواند خود را در برابر آسیباا و ضعفا ا ایم ن س ازد و تهدی داای
برونمرزی را کااش و جندهاای دفاعی خود را در مقابل سیاستاای قدرتا ای بیگان ه
افزایش داد .ارچه انسجام کشور بیشتر باشد ،قدرت کشور بیشتر خوااد ش د؛ در نتیج ه
نفوذ و اقتدار کشور نیز در منطقه افزایش خوااد یافت.
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وادت و انسجام ملی از سرمایهاای مهم اجتماعی کشور اس ت .ب دون ش ک ای ر در
نهاداای اجتماعی کشور ،تولید سرمایه اجتماعی بر اساس ظرفیت ا ای فرانگ ی کش ور
صورت ییرد و بتوان مردم و س اختاراای اجتم اعی را ب ر مح ور شاخص ها ای س رمایه
اجتماعی ساماندای کرد ،دستیابی به بسیاری از اشکال اداره جامعه در ابعاد سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی ،در زمان مناسب و با نیروی انس انی کمت ر ،امک انپ ذیر خواا د ب ود .چن ین
شرایطی ازینهاای اداره جامعه و مدیریت سیاسی را کااش میداد و میتوان ازینهاای
صرفهجویی شده را در اموری ازینه کرد ک ه قابلی ت دول ت را در عرص ها ای مدتل ف
افزایش داد (قربانی شی نشین  2931ص 2د)17

۲ـ۴ـ .۳تقویت امنیت منطقهای

در شرایط جدید منطقه ،امنیت منطقهای ایران با چالش مواجه شده است .اعالن االل
شیعی از سوی پادشاه اردن ،اضور مستقیم امریکا در منطقه ،بهویژه پس از یازده سپتامدر،
یسترش تروریسم و سلفییری تکفیری و بروز بحران در سوریه و یمن ،تهدیداای امنیتی
منطقه را افزایش داده است (دالورپور  2933ص .)12ای ر ای ن تهدی داا مه ار نش ود،
می تواند امنیت ملی ایران را نیز با مداطره مواجه کند .در ای ن ش رایط الزم اس ت ای ران

51۱

برای افظ بقا و افزایش ظرفیتاای دفاعی خود ،در جهت تقویت ساختار امنیت منطقهای
تالش کند .ایران امواره بر س اختار امنی ت منطق های ،در قال ب ایج اد اتحادی ه امنیت ی
منطقه ای ،تأکید کرده است؛ اما الزم است بیش از پیش سیاستگذاری و برنامهریزی ام ه
جانده را در دستور کار خود قرار داد (بیات  2931ص222د.)273
۳ـ۴ـ .۳تقویت روند تنشزدایی و اعتمادسازی در سیاست خارجی
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با توجه به بحران فزاینده منطقه و تصاویر منف ی ش کلیرفت ه از بی داری اس المی و
آموزهای انقالب اسالمی ایران ،بهویژه با پیچیدیی ساختار نوین منطقهای ،الزم است روند
تنشزادیی و اعتمادسازی در سطح منطقهای و جه انی اف زایش یاب د و از امنیت ی ش دن
منطقه جلوییری شود .یکی از رااکاراای م ؤثر ،اس تفاده از ظرفی تا ای س ازمانا ای
منطقهای و جهانی است.
امروزه بر نقش و اامیت سازماناای بین المللی افزوده شده است و کش وراا ت الش
می کنند تا اادا خود را از طریخ س ازمان ب ینالملل ی محق خ س ازند (کریمدی 2935
ص215د)251؛ از این رو بهرهبرداری اداکثری از ظرفیت اا و فرصتاای س ازمانا ای
بینالمللی ،از جمله فرصت اضور و ایفای نقش در مجام و سازماناای بینالمللی ب رای
افظ ارزشاا ،دفاع از مناف ملی و برقراری عدالت ،ثد ات و امنی ت در منطق ه و جه ان،
امری الزم است (مصفا  2931ص.)22
۴ـ۴ـ .۳تقویت اقتصاد مقاومتی

با توجه به تهدیداای فرام رزی و اقتص اد ت کمحص ولی ای ران ،الزم اس ت اقتص اد
مقاومتی که اقتصاد دانش بنیان و تولیدمحور اس ت (ابدال سیاسدتهدای کلدی اقتصداد
مقاومتی  )2931بیش از پیش در راادرد اقتصاد ملی ،مورد توجه قرار ییرد؛ زیرا با اصالح
ساختار اقتصادی کشور ،نه تنها توان اقتصادی کشور افزایش مییابد ،بلکه قدرت دف اعی
ایران نیز برای تأمین مناف کشور ،بهویژه در شرایط بحرانی ،ارتقا مییابد و ایران میتواند
تهدیداا و زمینه اای آسیب پذیری کشور را ک ااش دا د و ق درت م انور خ ود را ب رای
شکلدای به ساختار نوین منطقهای افزایش داد.
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نتیجه
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با انقالب در کش وراای عرب ی ،م وج بی داری اس المی وارد مرال ه جدی دی ش د و
فرصتاای یستردهای را برای ملل منطقه برای شکل دای به نظم سیاسی در سطح ملی
و منطقهای فراام آورد؛ اما تهدیداای فراروی بی داری اس المی م ان از ارک ت ش تابان
نیرواای انقالبی به سمت تحقخ بدشیدن به اادا خود شد.
فرصتاایی مانند سقوه نظاماای استددادی ،شرایط جدید منطقهای و قوتاای ایران
می تواند بیداری اسالمی و انقالب در کشوراای عربی را در رسیدن به اادا واقعی خ ود
کمک کند .دوران پسابرجام موقعیت و فرصت بیشتری را به ایران ب رای ایف ای نق ش در
معادالت قدرت منطقهای فراام ساخته است .با افظ فضای غیرامنیتی ایران در منطق ه و
تقویت روند اعتمادسازی میان کشوراای اصلی در منطقه ،این امکان وجود دارد که سطح
روابط ایران با کشوراای امسایه افزایش یابد و فضای ناامنی و بیثداتی کااش یابد.
باتوجه به فرصتاا ،تهدیداا و امچنین قوتاا و ضعفاای بیان شده ،ایران میتواند
راادرداای چهاریانه توسعه یا پیشگامی ،بازدارندیی یا تمرکز ،بازنگری یا تنوع و رااد رد
دفاعی یا بقا را برای تقویت روند بیداری اسالمی اتداذ کند.
ایران اسالمی ،با توجه به اریک از ترکیباای فرصتاا تهدی داا و نق اه ق وت و
ضعف ،می تواند از تمامی این راادرداا برای تقویت روند بیداری اسالمی و ت أمین من اف
ملی و جهتدای به نظم نوین منطقهای استفاده کند.
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