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شواهد موجود بهخوبی نشان میدهد وضعیت جدیدی در راه است و نوعی تغییر بنیرادی
در حال اتفاق افتادن است .پ سش اصلی نوشتار ای است که :نقش انقالب اسالمی ایر ان
در تحول و مهندسی جهانی قدرت چیست؟ مقاله حاض با استفاده از روش آیندهپژوهی به
است .یافتههای پژوهش نشان میدهد درحالیکه جهان در کشرکشش منازعرات ناشری از
ساختار دوقطبی به س میب د ،پدیده انقالب اسالمی ای ان ظهور ک د و با ارائره ففتکرانی
جدید ،نهتنها در ع صه داخلی اث فذار بود ،بلشه سرب

ایجراد دف فرونیهرایی در نرو

نگ شها ،ساختارها و ششلفی ی ج یانهای فش ی در سطح بی الکلل شد .البته ای حد از
عکقبخشی مطلوب نیست؛ چ اکه اف ای ان میخواهد طبق سند چشمانرداز بیسرت سراله
قدرت اول منطقه از نظ علکی ،فناوری و اقتصادی باشد ،نیاز است ای عکقبخشی بسریار
وسیعت و از هکه مهمت  ،بادوامت شود .رسیدن به آینده مطلوب در نظرم جدیرد جهرانی،
منوط به ای است که چه میزان در راستای تقویت اقتصاد ،ف هنگ ،علم و فنراوری و نیرز
چشمانداز بیست ساله بشوشیم.

نقش انقالب اسالمی ایران در تغییر هندسه جهانی قدرت...

ب رسی تأثی انقالب اسالمی ب هندسه جدید جهانی قدرت و آینده پیشِروی آن پ داختره

کلیدواژگان :انقالب اسالمی ،هندسه جدید قدرت ،آیندهپژوهی ،چشمانداز و تمدن ایرانی
ـ اسالمی.

* استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ).)zabetpour@ nit.ac.ir
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انقالب اسالمی ایران با بیش از سه دهه سابقه ،شاهد پیروزیهایی در عرصههای مختلف
و ابعاد گوناگون سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی بوده است .شکلگیـری و پیـروزی انقـالب
اسالمی بر مبنای اندیشههای حضرت امام خمینی ،خود عامـل مهمـی در تغییـر هندسـه
قدرت جهانی از بدو شکلگیری تاکنون شمرده میشود .انقالب اسـالمی در شـرای ی بـه
پیروزی رسید که این تصور بر دنیا حاکم بود کـه دیـن و معنویـت بایـد از عرصـه حیـات
سیاسی ـ اجتماعی کنار زده شود و اساساً دین و معنویت مربوط به امور فـردی اسـت ،نـه
امور سیاسی ـ اجتماعی .انقالب اسالمی ثابت کرد هم میتوان دیندار بود و هم میتـوان
تحول سیاسی ـ اجتماعی پدید آورد و از این نظر این انقالب در ترویج روحیـه خودبـاوری
در میان دینباوران دنیا بسیار الهامبخش بوده است؛ بهگونهایکه در اثر پیـروزی انقـالب
اسالمی ،روح تازهای در نهضتهای رهاییبخش در سراسر دنیا دمیده شد و این جنبشها
دور جدیدی از فعالیتهای خود را آغاز کردند.
چهارمین دهه پیروزی انقالب اسالمی باید سرشار از تحوالت عمیـ در عرصـههـای
گوناگون داخلی ،من قهای و بینالمللی باشد .برایناساس ،ضرورت تحلیل آینـده انقـالب
اسالمی و چشماندازهای پیشِرو ،بیش از پیش نمایان میشود .در برخی کشورها که گام-
های بلندی در ترقی مادی و معنوی برداشته شده ،آیندهپژوهی بهعنوان ضرورتی کارآمـد
در نظر گرفته میشود و برنامهریزان در حوزههای مختلف ،افزون بـر تـدوین برنامـههـای
کوتاهمدت ،نگاه میانمدت و بلندمدتی در قبال تحوالت جامعه داشتهاند؛ بهطوریکه آینده
را تحلیل میکنند و با آمادگی کامل به استقبال آن میروند .ازاینرو ،غفلت از تحلیل آینده
انقالب اسالمی و عدم طراحی مدلهای جدید مدیریتی برای مواجهه با اوضاع پیشآمده،
غفلتی جبرانناپذیر خواهد بود .آیتاهلل خامنهای در دیدار نمایندگان مجلـ خبرگـان ،بـا
اشاره به ضرورت داشتن نگاه جامع به مسائل داخلی ،من قهای و جهانی فرمودند:
ما به مسائل جهانی و مسائل من قهای و از جمله مسائل کشورمان ،باید نگاه کالن و جـامع
داشته باشیم .این نگاه کالن ،به ما معرفت و بصیرتی اع ا میکند که اوالً موقعیت خودمان
را ،جایگاه خودمان را ،ایستگاه خودمان را در وضع کنـونی بازیـابی کنـیم و بفهمـیم در چـه
وضعی قرار داریم؛ بعد هم به ما تعلیم میدهد که بـرای آینـده چـه بایـد بکنـیم (خامنـهای،
.)1353/2/13
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ایشان همچنین نظم مستقر قبلی دنیا را در حال تغییر دانسـتند و بـر ضـرورت تبیـین

جایگاه اسالم و جمهوری اسالمی در نظم نوین جهانی تأکید کردند و فرمودند:
در نظم جدید عالم ،جایگاه اسالم ،جایگاه جمهوری اسالمی ،جایگاه کشـور مهـم مـا ایـران
کجا خواهد بود؟ این را میتوانیم فکر کنیم ،پیشبینی کنیم ،در راه آن حرکت کنیم (همان).

در واقع چون از یکسو نظم حاکم بر نظام بینالملل در حـال تغییـر اسـت و از سـوی
دیگر ،جمهوری اسالمی بهعنوان نظامی پویا ،خواهان ایفای نقشی مؤثرتر و گستردهتر در
دنیاست ،باید جایگاه این نظام در نظم نوین جهانی بهخـوبی تعریـف و تبیـین شـود و در
راستای دستیابی به آن جایگاه ،برنامهریزی و عمل صورت پذیرد .مقاله حاضر میکوشد با
تشریح و تبیین شرایط فعلی نظم حاکم بر نظام بینالملل و با کمک روش آینـدهپژوهـی،
نقش و چشمانداز جایگاه انقالب اسالمی ایران را در نظام متحول جهانی به تصویر بکشد.
 .2آیندهپژوهی و انقالب اسالمی

نقش انقالب اسالمی ایران در تغییر هندسه جهانی قدرت...

امروزه تغییرات با سرعت بسیار باالیی در حال روی دادن است .تغییرات در حوزه فناوری و
در پی آن در دیگر جنبههای زندگی ،افزایش روزافزون وابستگی متقابل کشورها و ملتها
به یکدیگر ،تمایل به جهانی شدن را به همراه حفظ ویژگیهای ملـی ،قـومی و فرهنگـی
افزایش داده است .این امر میطلبد دولتها و ملتهـا در بهتـر و دقیـ تـری از آینـده
بهدست آورند .آیا انسان میتواند از آینده آگاه شود؟ بهیقین درباره آینده هیچ یقیینی وجود
ندارد و این خود از اصول آیندهپژوهی است ،ولی بر اساس اصل دیگر که انسان میتوانـد
در سرنوشت آینده اثرگذار باشد ،دانشی شکل گرفته که میکوشد پیشبینـی عوامـل را در
تغییرات آینده به صورتی دوگانه ـ هم مهار تغییرات و هم آمادگی جامعه برای تغییـرات ـ
مدیریت کند (اسلدتر و دیگران ،1351 ،پیشگفتار ناشر).
آیندهپژوهی در ابتدای سده بیستم در اندیشههای دانشمندانی چون والز و اکبرن م رح
شد؛ بهگونهایکه در دهه 1591م نخستین پروژه آیندهپژوهی بـه شـکل موفقیـتآمیـزی
صورت پذیرفت .اما دانش آیندهپژوهی به شکل امروزی آن ،پ از پایـان جنـج جهـانی
دوم در اندیشگاه رند شکل گرفت .در ایـن اندیشـگاه ،ایـن دانـش بـه رشـتهای علمـی و
دانشگاهی مبدل گشت .آیندهپژوهی ،تالشی نظاممند و علمی از آینـده و سیاسـتگـذاری
پیشنگر است به دنبال آنکه به چه شکلی از فرصت اسـتفاده کنـیم و آن را بـرای آینـده
بهکار گیریم (پدرام ،1311 ،ص.)27
در آینــدهپژوهــی ،روشهــای گونــاگونی اســتفاده مــیشــود ،ولــی در ترســیم
سیاستگذاریهای بلندمدت نظام سیاسی ،بیشتر از روش «چشمانداز» استفاده مـیشـود.
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چشمانداز یکی از روشهای آیندهپژوهی است که به دنبال پاسخ به این پرسش است که:
آینده باید چگونه باشد؟ این روش درصدد ارائه تصویری م لوب در اف زمـانی بلندمـدت
است و هرگز از وضع موجود حادث نمیشود ،بلکه از منابع ،اسـناد باالدسـتی ،ارزشهـای
اساسی و اهداف بنیادین بهدست میآید .اینگونه ارائه تصویر که به «پ بینـی» شـهرت
دارد ،یک برنامهریزی از آینده به حال است ،نه یک شیوه از حال به آینده .ازآنجاکه جامعه
آرمانی بهسادگی و در اف زمانی نزدیک تحق پذیر نیست و جامعه در عمل مجبور اسـت
نسخه نازلتری از آن را عملی قرار دهد ،این نسخه نازلتر با عنوان «چشمانداز هنجاری»
تحق مییابد .بنابراین ،در چشمانداز باید آیندههای عملیاتی را ،همانند چشمانـداز بیسـت
ساله ،هنجاری تعریف کنیم و به تمام بخشهای جامعـه آمـوزش دهـیم کـه در راسـتای
چشمانداز برنامهریزی کنند (ملکیفر ،1311 ،ص.)7
نکتهای در معنای لغوی چشمانداز وجود دارد که ما را به معنای اص الحی آن رهنمون
میسازد .واژه ( )visionیا چشمانداز در فرهنج آکسفورد (6119م) اینگونه معنا شده اسـت:
«فضایی که آن را از موقعیتی خاص میتوان دید؛ ایده یا تصویری در ذهن؛ رؤیا یا تجربه-
ای اینچنینی ،بهویژه از نوع مذهبی؛ توانایی تفکر درباره برنامهای در آینـده» .از مجمـوع
این معانی میتوان چنین نتیجه گرفت یکی از عناصر اصلی چشمانـداز در معنـای لغـوی،
«تصویری از آینده» است .در ادبیات آیندهپژوهی نیز طیـف وسـیعی از تعریـفهـا دربـاره
چشمانداز وجود دارد که بر «تصویری از آینده» تأکید دارند:
ـ چشم انداز ،یک تصویر ذهنی است که بـهوسـیله قـدرت تصـور و البتـه بـهصـورت
غیرخیالی تهیه میشود (قدیری ،بیتا ،ص.)16
ـــ تصــویری از آینــدهای م لــوب و پاســخی بــه ایــن پرســش کــه «مــا مــیخــواهیم
چه چیزی بیافرینیم؟» .در این تعریف ،برخالف رویکرد سنتی ،چشمانداز ،آیندهای نیست که بایـد
پیش بینی شود ،بلکه فردایی است که باید خل شود ).)J.and Neuberger, 1993, p4
آنچه در این تعریفها بر آن پای فشرده میشـود ،آن اسـت کـه چشـمانـداز ،توانـایی
نگریستن به فراتر از وضعیت موجود ،خل و ابداع آنچه اکنون وجود ندارد ،تبدیل شدن به
آنچه اکنون نیستیم و توانایی زندگی در آرمان است .بنابراین ،چشمانـداز عبـارت اسـت از
تصویری مثبت از آینده م لوب؛ تصویری از اینکه آینده باید چگونه باشد (.)J.M, 1993
اکنون پرسش این است که :با گذشت بیش از سـه دهـه از عمـر انقـالب اسـالمی و
تجربه گرانسنج بهدستآمده ،با توجه به اهداف و آرمانهـای انقـالب اسـالمی ،چقـدر

واقعیت های بهوقوع پیوسته با آن آغاز ،همراه بوده و به چه مقدار دسترسـی حاصـل شـده
است؟ همچنین در آینده باید به کدام سو حرکت کـرد؟ محـور کوشـشهـای همـه ملـت
چگونه باید ترسیم شود و چگونه باید در مهندسی ،آیندهای روشـن بـرای کشـور طراحـی
نمود؟
 .3پیچ تاریخی؛ هندسه و افق جدید قدرت جهانی

اکنون شرایط جهان تغییر کرده و دنیا حکم یک خانواده را پیدا کرده است .همانطورکـه در
یک خانواده ،این برادرهای بزرگتر هستند که نظم آن خانواده را تنظیم میکنند ،االن هـم
در جهان دو برادر بزرگتر هستند که باید نظم جهانی را تنظیم کنند و این دو برادر بزرگتر،

نقش انقالب اسالمی ایران در تغییر هندسه جهانی قدرت...

در هر دورهای نظمی بر جهان حاکم بوده و بر اساس آن ،جایگاه ملتها و قدرتها تعریف
شده است .تا پیش از جنج دوم جهانی ،بهویژه در قرن نوزدهم ،نظام پنجق بی بر جهـان
حاکم بود 1.در این دوره طوالنی ،عمده کشـورهای جهـان در قـارههـای آفریقـا ،آسـیا و
آمریکای التین ،تحت سل ه کشورهای استعمارگر اروپایی قرار داشـتند .ایـن وضـعیت در
6
فاصله بین دو جنج اول و دوم به نظام امنیت دستهجمعی تبدیل شد.
جنج جهانی اول و دوم ،کشورهای قدرتمند اروپایی را تضـعیف کـرد و بـا رهـور دو
قدرت برتر آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی ساب از درون جنج جهانی دوم ،نظام دوق بی
با محوریت دو قدرت یادشده شکل گرفت و عمالً جهان به دو بلو شرق و غرب تقسیم
شد .آمریکا پرچمدار مکتب لیبرالیسم و کاپیتالیسم (در اقتصاد) بود و روسیه بـا نـام جدیـد
اتحاد جماهیر شوروی ـ که به نظام گسترده شورایی اشاره میکرد ـ و با مکتب مارکسیسم
رهور یافت .برای فهم ماهیت نظام دوق بی ،میتوان به سخنان نخستوزیر انگلی پ
از جنج دوم جهانی توجه کرد .چرچیل درحالیکه بر عرشه ناوی در مدیترانه ایستاده بود،
گفت:

آمریکا و شوروی هستند (جوانی.)1353 ،

 .1این نظام که «سیستم پنتارشی» نامیده میشود ،به دنبال معاهده «وستفالی» در سال 1291م برقرار گردید و به
موجب آن ،پنج کشور روسیه ،انگلستان ،فرانسه ،آلمان (پروس) و اتریش که پنج قدرت برتر بودند ،بر جهان حاکم
شدند.
 .6با پایان جنج اول جهانی ،جامعه ملل تأسی گردید .بر اساس منشور جامعه ملل ،حمله به یکی از کشورهای
عضو این جامعه ،حمله به همه اعضا تلقی میگردد .از این سازوکار به «سیستم امنیت دستهجمعی» تعبیر میشد.
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بر اساس چنین تصوری از شرایط جهان ،نظـام دوق بـی پـ از جنـج جهـانی دوم،
جایگزین نظام چندق بی پیش از جنج شد و اروپا از مرکز ثقـل بـودن قـدرت در جهـان
خارج گشت و جهان به دو بخش شرقی و غربی تقسیم گردید .اروپایی که روزی خود بـر
جهان سی ره داشت ،بخش غربیاش تحت نفوذ آمریکا و بخـش شـرقیاش تحـت نفـوذ
شوروی قرار گرفت .در دوران نظام دوق بی ،هریک از دو ابرقـدرت حـاکم بـر جهـان بـا
ایدئولوژیهای متفاوت در رقابت و جنج سرد با دیگری و به دنبال حذف آن از صـحنه و
حاکم کردن م ل خود بر جهان بود .جنج سرد یا دوران رقابت میان دو بلـو شـرق و
غرب از سالهای پایانی دهه چهل میالدی جدیتر شد ،ولی بـهطـور معمـول تولـد ایـن
دوران جدید را به جنج کره (نخستین سالهای دهه  )1591نسبت میدهنـد کـه دنیـای
دوق بی را شکل داد.
دوران نظم دوق بی حاکم بر عالم تا سـال  1551ادامـه داشـت .بـا فروپاشـی اتحـاد
جماهیر سوسیالیستی شوروی ،نظم دوق بی به پایـان رسـید و در همـین سـال بـود کـه
رئی جمهور وقت آمریکا ،جرج بوش پدر از نظم نوین جهانی تحت حاکمیت واحد آمریکا
سخن گفت و مدعی شد با از میان رفتن بلو شرق ،این آمریکاست که بر دنیـای جدیـد
حکومت خواهد کرد .البته دخالتهای نظامی آمریکا در جایجایِ دنیا در زمان جنج سرد
نیز جدی بود ،ولی در دوران پ از جنج سرد آمریکا کوشید نظم مستقری را پدیـد آورد
که در آن ،این کشور تکق بی یگانه و مقتدر عالم باشد.
آمریکاییها طی دو دهه اخیر ،تالشهای فراوانی کردند و هزینههـای بسـیاری را بـه
همراه خسارتهای سنگین و جبرانناپذیر متحمل شدند تا نظم نوین موردنظر خـود را بـه
ملتها و دولتهای جهـان تحمیـل کننـد ،لـیکن در ایـن مسـیر موفـ نبودنـد .بـرآورد
کارشناسان راهبردی آمریکا بر این نکته تأکید داشت که تنها راه رسیدن ایاالت متحده به
مدیریت انحصاری بینالمللی و اسقرار نظام تکق بی ،داشتن سل ه انحصـاری بـر غـرب
آسیا (خاورمیانه) است .تالش آمریکا برای سل ه بر غرب آسیا و نیز من قه خلیج فـارس و
آسیای مرکزی و قفقاز با وجود لشکرکشیهای متعدد به سرانجام نرسـید و حتـی اشـغال
افغانستان و عراق نیز این خواسته آمریکا را تأمین نکرد .از سوی دیگر ،فشـار آمریکـا بـر
کشورهای غرب آسیا و خلیج فارس برای تحمیل رژیم اشغالگر قدس و تثبیت آن نیـز در
یک روند چند ده ساله با مشکل روبهرو شد و به مرور وضع این رژیم رو به وخامت بیشتر
گذاشته است .شکستهای آمریکا در افغانستان و عـراق از یـک طـرف و شکسـت رژیـم
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صهیونیستی در جنج  33روزه از طرف دیگر ،ایـن واقعیـت را آشـکار سـاخت کـه دوران
امپراطوری غرب و بهویژه آمریکا در من قه راهبردی غرب آسیا رو به پایان است.
ایاالت متحده آمریکا بر اساس شواهد و واقعیتهای موجود و اعتراف شخصـیتهـای
سیاسی و اندیشکدههای تحقیقاتی آن ،گرفتار مشکالت پیچیدهای گردیـده و نشـانههـای
افول اقتدار جهانی آن در ابعاد مختلف نمایان شده است .افول امپراطـوریهـا ،ناگهـانی و
آنی نیست و قدرتهای بزرگ در تاریخ همیشه به آهستگی سیر تزلـزل و ضـعف خـود را
پیمودهاند و آمریکا نیز از این قاعده مستثنی نیست.
گیدون راشمن ( )Gideon ranchmenتحلیلگر سیاسی مجالت آمریکا ،بـر ایـن نظـر
است که آمریکا باید به فکر سقوط خود باشد .ایاالت متحده آمریکا دیگر هرگـز موقعیـت
تسلط جهانی را بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی تجربه نخواهد کـرد .آمریکـا از سـال
 1551تا سال  6111که دچار بحران اقصادی شد ،هفده سال از موقعیت هژمونی جهـانی
برخوردار بود ،ولی با معضالت اجتماعی و اقتصادی ناشی از این بحران ،موقعیت خود را از
دست داد و دیگر هم آن را تجربه نخواهد کرد .آن روزها دیگر تمام شد .رشد اقتصادی و
نظامی چین ،تهدیدی بلندمدت برای هژمونی جهانی آمریکاست .در واقع ،امـروزه رقابـت
میان چین نورهور و آمریکای ضعیف ،حول ابعاد گوناگون است .در مقابل ضـعف آمریکـا،
قدرت های نورهور از جمله چین ،برزیل ،هند و ایران هستند .هرکـدام از ایـن کشـورها،
اولویتهای سیاستهای خارجی خود را دارند که توانایی آمریکا بـرای شـکلدهـی نظـام
جهانی را محدود میکنند (.(Bachman, 2011
جان ایکنبری ،نظریهپرداز روابط بینالملل و سیاسـت خـارجی آمریکـا و اسـتاد علـوم
سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه پرینستون آمریکا ،در سال  6119در مقالهای با عنـوان
«آینده نظم جهانی لیبرال» که از سوی مجله فارین افرز منتشر شده ،به تغییر قدرت جهانی
اشاره کرده است .او معتقد است تغییر قدرت جهانی و افول قـدرت آمریکـا و تغییـر نظـام
تکق بی در جریان است .عصر آمریکا در حال پایان است و نظم جهانی شرقی ،جایگزین
نظم جهانی غربی شده است .ما شاهد پیدایش قدرتهای نورهـور هسـتیم؛ درحـالیکـه
قدرت آمریکا در حال فرسایش است .تغییر قدرت جهانی به این دلیل در جریان است کـه
قدرت در حال انتقال از غرب به شرق است .کشور چین در کانون ایـن تغییـر قـرار دارد و
رسانههای آمریکـا تصـدی مـیکننـد کـه چـین بـهزودی نیـروی بـزرگتـرین اقتصـاد
دنیا ،یعنی آمریکا را پشت سر خواهد گذاشت .بنابراین ،جهان بهنوعی در وضـعیت تحـول
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قدرت جهانی از قدرت متمرکز به نظام چند ق بی است که میتوان از آن با عنوان «نظام
انتشار قدرت» یاد کرد .کشور چین شـاید بیشـترین بهـره را از ایـن انتقـال قـدرت ببـرد
(.)G.John Ikenberry, 2014, p56
مؤسسه بروکینگز در زمینه افول قدرت آمریکا معتقد است بسیاری از نارران سیاسی و
اقتصادی بر آن اند که آمریکـا در حـال سـقوط اسـت .از زمـان وقـوع بحـران اقتصـادی
بینالمللی در سال  ،6111مسئله سقوط آمریکا در چین و دیگر کشورها م رح شد .برخـی
از افراد از جمله خود آمریکاییها بر این باورند که سقوط برگشتناپذیر در ایـاالت متحـده
آمریکا آغاز شده و جهان در حال ورود به عصر پساآمریکاست (.)chu shulong, 2011
از نظر ساموئل هانتینگتون ،عصر تکق بی آمریکا بـهسـوی سـاختاری چنـدق بی در
حرکت است و این ساختار بهزودی آشکار میشود .کنـت والتـز ،از نظریـهپـردازان روابـط
بین الملل معتقد است اختالف و تضاد میان منافع آمریکا و اروپا بـا گذشـت زمـان بیشـتر
میشود؛ بهویژه اگر کشورهایی مانند چین برای منافع آمریکا چالشهای جدی پدید آورند
(کرمی ،1319 ،ص .)63والرشتاین نیز در آخرین کتاب خود به نام افول قدرت آمریکـا؛ آمریکـا در
جهانی پرآشوب به سپری شدن دوران صلح آمریکایی اشاره داشـته ،از اقـدامات آن پـ از
یازده سپتامبر  6111بهعنوان عاملی برای سقوط یاد میکند ( .)wallerstein, 2002افـول
نسبی اقتصاد آمریکا ،بیشتر به دلیل افزایش هزینههای نظامی است که به نظر پال کندی،
نتیجه گسترش امپریالیستی و تالش برای انجام تعهدات در خارج اسـت کـه یـک کشـور
نمیتواند مدت زیادی آن را انجام دهد (عسگرخانی .)1371 ،افزون بر این ،دالیل دیگری نیز
برای محدود شدن هژمونی آمریکـا وجـود دارد کـه مـیتـوان بـدین مـوارد اشـاره کـرد:
مخالفتها و نگرانیهای دیگر قدرتهای بزرگ ،رقابت و کشمکشهای داخلی آمریکـا و
تقویت موقعیت نئولیبرالها در برابر نومحافظهکاران ،مشکالت آمریکا در عراق و افغانستان
و نیز افکار عمومی جهانی (کرمی ،1319 ،ص.)69-63
بر این اساس است که مقام معظم رهبری ضمن اشاره به دو پایه «ارزشی و فکری» و
«نظامی و سیاسی» نظم مستقر در جهان در هفتاد سال گذشـته ،مـیفرمایـد« :تحـوالت
سالهای اخیر در جهان و من قه ،آشکارا نشان میدهد که هر دو پایه اقتدار غـرب دچـار
چالش و تزلزل جدی شدهاند» (خامنهای.)1353/2/13 ،
دوره کنونی را میتوان «دوره گذار» نامید .جهان در حال عبور از یـک مرحلـه و ورود
به مرحلهای جدید است؛ یعنی نظام قبلی به پایان رسیده و هم ضلع شـرقی و هـم ضـلع

 .4انقالب اسالمی ایران و مهندسی جهانی قدرت

در این دوران انتقالی ،ایران با خودباوریِ برخاسته از انقالب اسالمی خود ،یکی از منـابع و
موضوعات اصلی در شکل دادن به نظام آینده جهانی است .ازایـنرو ،در صـورت ارزیـابی
دقی و ایفای نقش حسابشده ،میتواند قدرت خود را نهادینه و اثرگذار کند .با توجـه بـه
این واقعیت که منابع غیرنظامی قدرت و بهویژه قدرت اقناعی و گفتمـانهـای اثرگـذار در
شکلگیری ساختار آتی روابط بینالملل نقش برجسـتهای دارنـد ،مـیتـوان دریافـت کـه
جمهوری اسالمی ایران میتواند نقش برجستهای در مناسبات در حال تکوین جهانی ایفـا
کند .در واقع ،سابقه غنی فرهنگی و تمدنی و عم و گستره خاستگاه فرهنگی ایـران ،در
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غربی آن ،در چارچوبهای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی در حال تغییرند .تعبیر رهبر معظم
انقالب اسالمی ،آیتاهلل خامنهای به نظم جدید جهانی به اهمیت این موضوع اشـاره دارد.
در واقع با خاتمه نظام دوق بی ،نظام بین المللی جدید هنوز بـه نق ـه کـانونی مشخصـی
نرسیده و نظم نوینی نهادینه نشده است .دوران گذار به دلیل پیچیـدگی و ابهـام ذاتـی از
حساسترین ،مخاطرهآمیزترین و سرنوشتسازترین دورههای تاریخ به شـمار مـیآیـد .در
گذشته ،چنین دورانهایی اغلب با جنجها و رقابتهای نظامی قهرآمیز همراه بود ،ولی در
دوره کنونی ،به دلیل تغییرات محیط جهانی و تحول ماهیت قدرت و نیز تنـوع بـازیگران،
رقابت ها بیشتر اشکال غیرنظامی به خود گرفته است؛ گرچه از شدت و اهمیت حیـاتی آن
کاسته نشده است.
گذار از تمرکز بر قدرت نظامی سنتی به دیگـر ابعـاد نورهـور قـدرت ،اصـالت یـافتن
مشخصه های فرهنگی ،معنایی ،هنجاری ،گفتمانی و نامتقارن و اشاعه معـانی غیرنظـامی
قدرت ،مانند قدرت اقتصادی ،قدرت تکنولوژیک ،قدرت بازیگری و قدرت اجماعسـازی از
نمادهای این تحول به شمار میآیند .رهور بازیگران غیردولتی ـ از سازمانهـا گرفتـه تـا
حتی افراد ـ و نقشآفرینی آنها در کنار دولتها ،یکی دیگر از همین ویژگیهاست .ماهیت
جهانی فرایندهای گوناگون به دوران انزواجویی داوطلبانه در روابط بینالملل پایـان داده و
غیبت در عرصههای من قهای و بین المللی نه یک امتیاز که نوعی نق ه ضعف و کاسـتی
شمرده میشود .در این شرایط ،رویکـرد چندجانبـهگرایـی و «همکـاری و رقابـت» جـای
«تقابل یا همکاری بیقیدوشرط» را گرفته و بازی با حاصل جمع صفر جایگاه خـود را در
مناسبات نوین جهانی از دست داده است و اصرار بر اینگونه کنشگری ،تنهـا بـه ضـرر و
خسارت همگانی خواهد انجامید.
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کنار استقالل و اعتماد به نف ناشی از گفتمان اصیل انقالب اسالمی ،توان عملی را برای
نقشآفرینی جهانی در حوزه نظام معنایی برای ایران فراهم کرده است .در چنـین فضـای
متحول ،پرآشوب ،پرمخاطره و پرفرصت ،جمهوری اسالمی ایران که ادعای پیشـگامی در
عرصه دیپلماسی دارد و فرستادگان مناط مختلف در بیش از دو هزار سال قبل با امنیـت
کامل در مرزهای آن رفتوآمد میکردند ،میتواند بار دیگر قدرت دیپلماتیک خود را به رخ
جهانیان بکشاند؛ قدرتی که به فرموده رهبر معظم انقالب اسالمی باید بـر اقتـدار درونـی
تکیه زند.
اکنون دنیا آبستن حوادث جدیدی است .نظم مورد نظر آمریکا و برخـی از کشـورهای
اروپایی حامی او نتوانسته است مشکالت جدی عـالم ،از جملـه مسـئله فلسـ ین ،مسـئله
تروریسم ،مسئله امنیت ،مسئله رفاه بینالمللی ،مسئله حقوق بشر مسئله آزادی را حل کند.
آمریکا در بیشتر این موارد عامل بدتر شدن وضع بشر و وخیمتـر شـدن مشـکالت بـوده،
گامهایی که سران این کشور برای حل این مشکالت برداشتهاند ،غالبـا گـامی بـه عقـب
دانسته شده است .برای نمونه ،از وقتی آمریکا با شعار «مبارزه با تروریسم» به ماجراجویی
در عالم دست زده ،نهتنها حجم و شدت خ ر تروریسم افزایش یافته است ،بلکـه آمریکـا
خود بهعنوان حامی و عامل اصلی ترویج تروریسم در دنیا کارهایی صورت داده است.
بدون تردید انقالب اسالمی ایران را باید اصـلیتـرین عامـل تغییـر در نظـم سـاب و
حرکت به سمت شکلگیری نظم نوین جهانی توصیف کـرد .انقـالب اسـالمی ایـران در
ایجاد چالش در پایههای پیشگفته در نظم جهانی بسیار اثرگذار بوده است .در حقیقت آن
گاه که انقالب اسالمی در چارچوبی غیر از چارچوبهای فکـری و ارزشـی غـرب شـکل
گرفت و پیروز شد ،در برتری ارزشی غرب تردید پدید آورد و آن را زیر سؤال برد .از سوی
دیگر ،این انقالب با ایستادگی در برابر زیادهخواهیهای غرب نشان داده میتوان مسـتقل
از اراده غرب و قدرتهای مسلط دنیا پیشرفت کرد.
انقالب اسالمی ایران ابتـدا بـا اشـغال سـفارت آمریکـا در تهـران بـهسـرعت اقتـدار
آمریکایی ها را در من قه و جهـان مـورد تردیـد جـدی قـرار داد و بـدین ترتیـب ،ارعـاب
آمریکاییها برای نخستینبار بیپاسخ ماند .اساساً بازدارندگی از نظر آمریکـاییهـا ،یعنـی
در قدرت آنها از سوی طرف مقابل و بزرگترین شکست برای آنهـا زمـانی اسـت کـه
قدرت و ارعابشان از سوی طرف مقابل در نشود و این مسـئله از شـناخت عمیـ امـام
خمینی از مفهوم قدرت در روابط بینالملل خبر میداد (سالمی ،1311 ،ص.)611
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دیگر اینکه ،انقالب اسالمی مسیر مبارزه علیه اسـرائیل را از یـک مسـیر ملـیگرایـی
عربیِ ،به روند اسالمگرایی تغییر حالت داد و امام خمینی بـرای جهـانیسـازی مبـارزه بـا
صهیونیسم ،آخرین روز جمعه ماه مبار رمضان را با عنوان «روز جهانی قـدس» اعـالم
کرد .افزون بر این ،احیای مراسم برائت از مشـرکان در حـج و ابـراز انزجـار مسـلمانان از
جنایتهای اسرائیل در سرزمینهای اشغالی موجی از خشم و وحشـت را در میـان سـران
رژیم صهیونیستی از انقالب اسالمی به دنبال داشت (مجرد ،1312 ،ص .)139-133حـزباهلل
بهعنوان نخستین نماد یک سازمان پیروز علیه اسرائیل که افسـانه شکسـتناپـذیری ایـن
رژیم را برهم زد ،مولود انقالب اسالمی است (همان ،ص.)611
از سوی دیگر ،وقوع انقالب اسالمی ایران ،راهبردهای من قهای دو ابرقدرت را دچـار
تغییر کرد و سپ سبب تغییراتی در راهبردهای جهانی آنها شد .در خصوص بلو غرب،
انقالب اسالمی در کشوری که ژاندارم آمریکا در من قه بود ـ کشوری کـه بایـد در برابـر
حرکتهای ضدغربی میایستاد ـ روی داده بود .بنابراین ،بالفاصـله بـا انحـالل دکتـرین
نیکسون ،شکافی آشکار در قدرت در من قه پدید آمد .در ضمن ایران بهسـرعت از پیمـان
سنتو خارج و سبب فروپاشی آن گردید و بدین وسیله ،بین پیمانهای ناتو و سـیتو فاصـله
افتاد .در بلو شرق نیز با پیروزی انقالب اسالمی ،امنیت داخلی و منافع جهانی شـوروی
تحتالشعاع قرار گرفت .انقالب اسالمی با تغییر ایدئولوژی و ماهیت حرکتهای انقالبـی
در جهان اسالم که بسیاری از آنها پیشتر کمونیست بودند یا به شوروی گرایش داشـتند،
نفوذ بینالمللی این کشور را تضعیف کرد و بدینگونه در شمار علل فروپاشی اتحاد شوروی
قرار گرفت (ملکوتیان ،1311 ،ص.)16
همچنین ،فعال شدن جنبش بنیادگرایی اسـالمی را در سـه دهـه گذشـته ،مـیتـوان
بازگشت به هویت اسالمی و متأثر از الگوهای رفتـاری انقـالب اسـالمی ایـران دانسـت.
حرکتها و جنبشهای اسالمی ،مانند نهضت ملی فلس ین ،نهضـت اخـوانالمسـلمین و
جماعت مسلمین در قرن بیستم همواره نمادی از احیاگری و مبارزه علیه استعمار و استبداد
در جهت وحدت مسلمانان بودهاند (ستوده و دانشیار ،1311 ،ص.)121-127
انقالب اسالمی با ارائه خطمشی و راهبردهایی چون دعوت از ملتها برای بازگشت به
ارزشهای اصیل خود ،بیان آثار ویرانگر سل ه قدرتهای استکباری بر ملتها ،بهکارگیری
واژههای قرآنی«استکبار» و «طاغوت» برای استکبار جهانی ،ارائه تجربه خویش در مبارزه
با قدرتهای بزرگ و دعوت از ملتهای تحت سل ه برای الگوگیری از انقالب اسـالمی،
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به ایجاد فرهنج و تفکر رلمستیزی و نفی سل ه در جهان پرداخت و این حقیقـت را بـه
ملتهای مسلمان فهماند که تنها بازگشت به دین و ارزشهای اسالمی است که میتواند
راهگشای مشکالت و تأمینکننده مصالح آنها باشد (مجرد ،1312 ،ص.)131-137
یکی دیگر از آثار مهم انقالب اسالمی در صحنه بینالملل ،احیـای تفکـر اسـالمی در
جهان بود؛ چراکه تا پیش از آن به اسالم نیز همچون دیگر ادیان ،ماننـد مسـیحیت نگـاه
میشد؛ دینی که تنها مربوط به مسائل اخروی است و برای دنیای انسان ارمغـانی نـدارد،
ولی پ از انقالب اسالمی و تشکیل حکومت اسـالمی ،ایـن پرسـش بـرای بسـیاری از
اندیشمندان پدید آمد که :چه عاملی به پیروزی انقالب اسالمی و ماندگاری آن انجامیـد؟
چه چیزی موجب شد نظام وابسته به غرب و مورد حمایت آن از بین برود و نظام اسالمی
نوپا بتواند در برابر هجوم همهجانبه نظامی ،اقتصادی و فرهنگی غـرب و شـرق پایـداری
ورزد؟ این عامل سبب شد نگاه محققان و نخبگان ملتها به ریشههای انقـالب مع ـوف
شود .ازاینرو ،توجه به اسالم و قرآن در میان آنان ،بهویژه در کشورهای مسلمان افـزایش
یافت .تأسی و پشتیبانی از مقاومت اسالمی در لبنان و به چالش کشـیدن رونـد سـازش
میان اعراب و اسرائیل ،از حمایتهای جمهوری اسالمی از هستههای مقاومت در فلس ین
سرچشمه میگرفت .مقام معظم رهبری در خ بههای نمازجمعه فرمود:
معادله مقاومت در من قه با کمک جمهوری اسالمی تغییر یافت .تبدیل و ارتقـای سـنج در
دست فلس ینیان به موشک جواب موشک در غزه و سایر مقاومـتهـای اسـالمی در برابـر
اشغالگران ،الهام از انقالب اسالمی بود (خامنهای.)1351/11/19 ،

این حمایتها تا به امروز بارها در جنـجهـای  33روزه لبنـان 66 ،روزه 1 ،روزه و در
جنج اخیر غزه و پیروزی مقاومت فلس ین به اثبات رسـیده اسـت و اسـرائیل در توجیـه
شکستهای خود به این حمایتها اشاره میکند .بنابراین ،سردمداران غرب و بهویژه رژیم
صهیونیستی که بیشترین منافع از نظم ناعادالنه موجود جهانی نصـیب آنهـا مـیشـود ،از
ابتدای پیروزی انقالب از همین الهامبخشی و اثرگذاری انقالب اسالمی هراسنا بودنـد؛
بهگونهایکه موشه دایان ،وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در دولت بگین ،رسماً از پیـروزی
انقالب اسالمی بهعنوان زلزلهای یاد میکند که ارکان هستی غرب و اسرائیل را بـه لـرزه
درآورده است .او درباره انقالب اسالمی گفته است« :انقالب ایران همچون زلزلهای اسـت
که آثار آن بعداً بر اسرائیل وارد خواهد شد» (کیهان 69 ،بهمن  .)1397حقیقـی بـودن تـرس
موشه دایان هنگامی اثبات میشود که به این سخنان دکتر فتحیشـقاقی ،رهبـر سـازمان

جهاد اسالمی فلس ین برمیخوریم:
بر ماست که در مبارزه برای رهایی از تسلط و اشغالگری صهیونیستها ،از تمام راهحلهـای
دیگر پرهیز کرده ،با توجه به اصولی که امام خمینی در مبارزه با اسرائیل ارائه کـردهانـد ،بـا
دشمنان اسالم و مسلمانان مبارزه کنیم (مرکز اطالعرسانی و خدمات رایانهای سازمان فرهنج و

ارتباطات اسالمی ،سند شماره .)1596
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نتیجه آنکه ،انقـالب اسـالمی ،جهـان را از حالـت دوق بـیِ درونِ پـارادایم اومانیسـم
(بشرگرایی) که جهان را به دو ق ب لیبرال کاپیتالیسم غرب و سوسیالیسم شـرق تقسـیم
میکرد ،درآورد و به جهان دوق بیِ جامعتر اومانیسم (بشرگرایی) و تئوئیسـم (خـداگرایی)
رساند .پ موقعیت ژئوکالچر ایران در جهان امروز ،مقـوم جهـان ژئـوپـارادایم دوق بـی
خداگرا ـ بشرگراست و اگر فرهنج ایران شیعی نبود ،نظام دوق بی نوین در جهان شـکل
نمیگرفت .اهمیت ژئواستراتژیک ایران در جهان ازآنروست که نهتنهـا یـک ق ـب ایـن
نظام دوق بی است ،بلکه این نظام را شکل داده است و ایـن یعنـی بـازیگری در عرصـه
جهانی (کاویانی.)1351 ،
قدرت هژمونی جهانی که بر اساس دیدگاه خود به دنبال تکق بی کردن دنیاست و در
حال حاضر اسالم را بهعنوان تنها رقیب واقعی خود میبیند ،در یک هجمه نابرابر سیاسـی
ـ فرهنگی ،اسالمگرایی را هممعنا با تروریسم دینی تئوریپردازی کـرده ،بـا وارد کـردن
مفهوم تروریسم دینی به متون و ادبیات سیاسی جهانی ،به دنبال شکل دادن اجماع جهانی
برای انزوای همهجانبه مسلمانان و کشورهای اسالمی است .جمهوری اسـالمی ایـران بـا
آرمانهای ساختاری ،هنگامی از حیات تثبیتشدهای برخوردار میشود که بتواند بهعنـوان
بازیگری فعال در چارچوب اصول تعریفشدة من قهای و نظام بینالمللـی بـه بـازی خـود
استمرار و استحکام بخشد .بدیهی است هرگونه اثرگذاری در من قه یا افزایش حوزه نفـوذ
مستمر خود در جهان اسالم ،نظام تکق بی جهان حال حاضر را بـه چـالش جـدی وادار
میکند.
کاهش نقش من قهای و بینالمللی ایـران ،ممانعـت از الگـوگیـری دیگـر ملـتهـا از
جمهوری اسالمی ایران ،فشار دوچندان بر جریانهای ناب شیعی ،آسیبپذیری هویت ملی
ایران ،عدم تعریف درست از هویت ایرانی ـ اسالمی ،تبلیغ در جهت جـایگزینی الگوهـای
ویرانگر بیگانه بهجای اسالمی و ملی و در نهایت ،ترویج اندیشـههـای غربـی کـه سـبب
تخریب بنیانهای اعتقادی و نظام سیاسی میشود ،از جمله چالشهایی است که جمهوری
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اسالمی ایران در حفظ و ارتقای جایگاه خود در جهان اسالم با آن روبهروست.
 .5عمق استراتژیک انقالب اسالمی ایران با نگاه به چشمانداز بیست ساله
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در اینجا هرچند بهصورت کلی ،زوایای این راهبرد را بر اساس سند چشمانداز بیست سـاله
کشورمان که تنها سند در این خصوص است ،نمایان میسازیم؛ چراکه یکی از روشهـای
پیشرفت و توسعه ایران در سال  1919افـزایش و گسـترش عمـ اسـتراتژیک کشـور در
جهت بازدارندگی دفاعی ،سیاسی و اقتصادی در برابر تهاجم دشمنان است .کلیت مفهومی
راهبر د عم استراتژیک عبارت است از :هر چیزی که نق ه قوت برای کشـوری و نق ـه
تهدید برای کشور رقیب شمرده شود و بتواند نقش بازدارندگی را بـرای کشـور دارنـده آن
بازی کند.
ابعادی که در سند چشمانداز آمده و بیانگر جایگاه ایران در س ح بینالملـل و اهـدافی
است که در پایان چشمانداز باید بدان دست پیدا کنیم ،عبارتاند از:
 .1دستیابی به جایگاه قدرت برتر من قه آسیای جنوب غربی از نظر اقتصادی ،علمی و
فناوری با تأکید بر جنبش نرمافزاری؛
 .6الهامبخش بودن؛
 .3فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحکیم مردمساالری دینی؛
 .9اثرگذار بر همکاری اسالمی و من قهای بر اساس آموزههای اسالمی و اندیشههای
امام خمینی؛
 .9دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت ،حکمت و مصلحت.
از این رو ،توجه به تعریف و چارچوب بندی راهبرد عم استراتژیک سند چشمانداز در
ابعاد مختلف میپردازیم.
الف ) عمق استراتژیک در بعد جغرافیایی و ژئواستراتژیک
یک ـ بُعد فرهنگی و اعتقادی

66

از نظر فرهنگی و اعتقادی ،ایران در مرکز جهان اسالم قرار گرفته است؛ بهطـوریکـه در
روند تحوالت آینده جهان میتواند با همکاری بعضی کشورهای من قه ،نقـش ارزنـدهای
ایفا کند .گستردگی تمدن ایرانی ـ اسالمی و پیوند عمی فرهنگی ،فکری و جغرافیایی بـا
کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس ،پاکستان و کشورهای همسایه غربی ،یعنی عراق و
ترکیه تا شاخ آفریقا ،من قهای استراتژیک را پدید آورده است کـه نشـاندهنـده امکانـات
بالقوه و بالفعل برای گسترش همکاریهای دوجانبه و چندجانبه من قهای و جهانی است.

برخورداری از تاریخ و تمدن کهن با غنـای فرهنـج اسـالمی و دینـی و وجـود آثـار
تاریخی مناسب در کشور و قابلیت صدورکاالهای فرهنگی و دینی به فراسـوی مرزهـا در
جهان اسالم ،به جمهوری اسالمی ایران جایگاه ویژهای برای نفوذ فرهنگـی ـ تمـدنی در
جهان اسالم میبخشد .جمهوری اسـالمی ایـران بـا آرمـانهـا و ارزشهـای سـاختاری،
هنگامی از حیات تثبیتشدهای برخوردار میشـود کـه بتوانـد بـهعنـوان بـازیگر فعـال در
چارچوب اصول و قواعد تعریفشدة من قهای و نظام بینالمللی به بـازی خـود اسـتمرار و
استحکام بخشد .بدیهی است هرگونه اثرگذاری در من قه ،منوط به افزایش حـوزه نفـوذ و
عم بخشی استراتژیک در جهان اسالم است.
دو ـ بعد جغرافیایی
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در این بعد پهنای عرضی و طولی کشور و وجود موانع طبیعی ،از جمله صحراهای بسیار و
کوههای بلند از عم استراتژیک م لوب ایران خبر میدهد کـه زمینـه را بـرای دفـاع در
برابر تهاجم احتمالی دشمن بـر اسـاس دکتـرین دفـاعی کشـور (جنـج نامتقـارن) و نیـز
برخورداری از ضریب باالی پدافند غیرعامل برای حفظ سـاختارهای کشـور فـراهم آورده
است.
همچنین جمهوری اسالمی ایران بهلحاظ جغرافیایی در آسیای جنوب غربی قرار گرفته
که من قه و محدوده توسعه ایران در سند چشمانداز بیست ساله است .این من قـه شـامل
آسیای میانه ،قفقاز ،خاورمیانه ،افغانستان و پاکستان است .قرار گرفتن ایران در این من قه
ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک از جهان که راه ارتباطی اروپا به جنوب و جنـوب شـرق آسـیا ـ
محل زندگی بیش از یکسوم جهان ـ و پل ارتباطی میان سه قاره اروپا ،آسیا و آفریقاست
و امکان دسترسی کشورهای تازهاستقاللیافته را به آبهای آزاد و از طری ایران فـراهم
میسازد ،کشور ما را خواسته یا ناخواسته در متن تحوالت مهم جهانی قرار داده است.
از سوی دیگر ،حساسیتهای امنیتی ـ سیاسـی حـاکم بـر من قـه ،بـهویـژه نزدیکـی
جغرافیایی ایران به اسرائیل که امنیت آن بهلحاظ استراتژیک برای آمریکا و همپیمانـانش
اهمیت بسیاری دارد ،سبب شده عم استراتژیک کشور در ایـن سـ ح ،گسـتره فراوانـی
داشته باشد؛ چراکه تهدید به حمله به اسرائیل در صورت حملة آمریکا ،نـوعی بازدارنـدگی
برای کشورمان در برابر تهدیـدها پدیـد آورده اسـت .همچنـین موقعیـت ژئواسـتراتژیک،
جمعیت کمی و کیفی ،سرزمین ،منابع سرشار انرژی و ررفیتهای بالقوه و بالفعل رشـد و
توسعه ایران ،این کشور را مرکز ثقل اهرم سیاست خارجی قـدرتهـای بـزرگ قـرار داده
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است؛ بهحدیکه حتی بیطرفی ایران در خصوص مسائل من قـهای و بـینالمللـی بـرای
قدرتهای بزرگ قانعکننده نخواهد بود (ابراهیمی .)1319 ،پ با نظر به اینکه مال قدرت
در قرن بیست و یکم میالدی ،توانمندی اقتصادی در س ح بینالمللی است ،خاورمیانـه و
بهویژه من قه خلیج فارس به دلیل داشتن این توانمندی ،از مناط مهم ژئواسـتراتژیک و
ژئواکونومیک خواهد بود .طبیعی است ایران بهعنوان یکی از کشـورهای من قـه در قـرن
بیســت و یک ـم از نظــر راهبــردی و اقتصــادی اهمیــت بســیاری دارد (رحــیم پــور.)1319 ،
برایناساس ،ایران در من قه حساس جنوب غربی آسیا ،نقش و موقعیت حساسی دارد کـه
آمریکا در عرصه سیاستهای راهبردی خود در خاورمیانه نمیتواند آن را مدنظر قرار ندهد.
به هرحال ،بدیهی است دستیابی بـه جایگـاه هژمونیـک و ایفـای نقـش مـؤثر در من قـه
خاورمیانه ،همواره یکی از اهداف سیاست خارجی ایران بوده است.
با توجه به آنچه گفته شد جمهوری اسالمی در پایان چشمانداز بر اساس الهامبخـش
بودن خود در پی آن است ،بدین قرار است:
ـ پیشگامی در طرح الگوی حکومت مبتنی بر اسالم که البته این هدف تعهد و الزاماتی
را برای کشور در قبال مشکالت و مسائل مربوط به جهان اسالم پدید میآورد.
ـ تالش برای اتحاد و همگرایی بیشتر کشـورهای اسـالمی و حمایـت از مسـلمانان و
ملتهای مظلوم و مستضعف ،بهویژه ملت فلس ین.
ـ بنا نهادن جامعهای که سیاست خارجی آن بر اساس معیارهای اسالمی ،تعهد برادرانه
به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از همه مستضعفان جهان ،نفی هرگونه سل هجویی و
سل هپذیری ،عدم تعهد در برابر قدرتهای سل هگر و روابط صلحآمیز متقابل با دولتهای
غیرمحارب باشد.
ـ تحکیم روابط با جهان اسالم و ارائه تصـویری روشـن از انقـالب اسـالمی و تبیـین
دستاوردها و تجربیات سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی جمهـوری اسـالمی ایـران و معرفـی
فرهنج غنی و هنر و تمدن ایرانی و مردمساالری دینی.
البته جمهوری اسالمی ایران در راه رسیدن به جایگاه الهـامبخـش جهـان اسـالم ،بـا
چالشهای متعددی روبهروست؛ از جمله کاهش من قهای و بینالمللی ایران و ممانعـت از
الگوگیری دیگر ملتها از جمهوری اسالمی ایران ،فشار دوچنـدان بـر جریـانهـای نـاب
شیعی همچون حزباهلل ،آسیبپذیری هویت ملی ایران و عدم تعریـف درسـت از هویـت
ایرانی ـ اسالمی ،تبلیغ در جهت جایگزینی الگوهای ویرانگـر بیگانـه بـهجـای الگوهـای

اسالمی و ملی و در نهایت ،ترویج اندیشههای غربی که سبب ویرانی بنیانهای اعتقادی و
نظام سیاسی میشود.
ب) عمق استراتژیک اقتصادی

نقش انقالب اسالمی ایران در تغییر هندسه جهانی قدرت...

در بعد اقتصادی عم استراتژیک عبارت است از« :نفوذ به بازارهای کشورهای من قـه و
جهان و کم کردن وابستگی کشور به کاالهای استراتژیک ـ همچون بنزین ـ که میتواند
مورد استفاده دشمن در تحریمها قرار گیرد ،و در دست گرفتن گلوگاههای اقتصادی دشمن
و استفاده از آن در مواقع ضروری» .در ادامه به تبیین این م لب بر اساس سند چشمانداز
بیست ساله جمهوری اسالمی ایران میپردازیم.
ـ نفوذ در بازارهای کشورهای من قه ،بهویژه کشورهای آسـیای میانـه و قفقـاز و نیـز
کشورهای عربی من قه با سرمایهگذاری اقتصادی فراوان در این کشورها ،افزون بر تأمین
منافع ملی کشور ،رشد و توسعه اقتصادی این کشورها را در گرو فعالیت اقتصادی با ایران
قرار خواهد داد .این مسئله سبب خواهد شد تحریمهای احتمـالی دولـتهـای اسـتکباری
کارایی اندکی داشته باشند .بنابراین ،ایران باید آنقدر در این زمینـه پیشـرفت کنـد تـا در
نهایت ،امنیت ،صلح و توسعه خود را در من قه پیاده سازد.
ـ وابستگی پایههای اصلی اقتصاد کشورهای توسـعهیافتـه بـه انـرژی نفـت و گـاز و
نیازهای جهانی به ذخایر معدنی موجود از یک طرف ،و قـرار گـرفتن جمهـوری اسـالمی
ایران در مرکز بیضی استراتژیک هیدروکربوری جهان در خاورمیانـه و آسـیای میانـه کـه
بخش قابل توجهی از منافع نفت و گاز را در خود جای داده است از سوی دیگر ،موقعیـت
جمهوری اسالمی ایران را از نظر دسترسی و تسلط بر منابع نفت و گاز و راههای انتقال آن
منحصربهفرد کرده است.
برای حفظ و ارتقای جایگاه شایسته جمهوری اسالمی ایران در جامعه بینالملل ،طب
سند چشمانداز در اف  1919الزم است به موارد زیر توجه شود:
ـ تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم و صاحب قدرت اقتصادی و فناوری و
بهرهگیری از آن برای افزایش توان ملی؛
ـ گسترش همکاری دوجانبه من قهای و بینالمللی و همزیسـتی و فعالیـت بـا جهـان
خارج و مقابله با انزوا ،با سرلوحه قراردادن اصول عزت ،حکمت و مصلحت؛
ـ تقویت و تسهیل حضور مؤثر و همهجانبه جمهوری اسالمی ایران در مجامع جهانی و
سازمانهای من قهای و بینالمللی و تالش برای اصالح ساختاری آنها نظیر سازمان ملـل
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متحد؛
ـ تأکید بر چندجانبهگرایـی و تقویـت سـ ح همکـاری بـا سـازمانهـای من قـهای و
بینالمللی.
بیگمان همانطورکه جمهوری اسالمی ایران برای تحق اهداف م رحشده در سـند
چشمانداز و رسیدن به جایگاه اولی من قه ،ررفیتهـای بالفعـل و بـالقوه فراوانـی دارد و
راهکارهای متعدد و عملی فراوانی پیش روی خـود مـیبینـد ،در ایـن مسـیر بـا موانـع و
چالشهایی نیز روبهروست که اگر جمهوری اسالمی نتواند با آنها بـهدرسـتی کنـار بیایـد،
هرکدام میتواند در راه رسیدن ایران به اهداف چشمانداز خلل اساسی پدید آورد .بـهیقـین
منشأ برخی از این عوامل در داخل کشور است ،ولی بخش اعظم موانع را موانع بینالمللی
تشکیل میدهند که از آن جمله میتوان به این موارد اشاره کرد:
ـ وضعیت من قهای بهگونهای است که ایاالت متحـده آمریکـا در آن حضـور و نفـوذ
فراوانی دارد .امروزه حضور بـیش از پـیش آمریکـا را در من قـه خلـیج فـارس و تجهیـز
پایگاههای این کشور را در کشورهای حوزه خلیج فارس و تنجتر کردن کمربند محاصـره
اطراف ایران را شاهدیم .همچنین رژیم صهیونیستی نقـش «نامعادلـهسـاز» من قـهای را
برعهده دارد و مناسبات من قهای بهشدت متأثر از سیاستهای برتریطلبانه س ح جهانی
آمریکا و سیاستهای برتریجویانه س ح من قهای رژیم صهیونیستی است .در شمال و در
خزر نیز افزایش حضور اقتصادی و نظامی آمریکا و اسرائیل در این من قه دیده میشود که
بیشک منافع و امنیت ملی ایران را تحت تـأثیر قـرار خواهـد داد .نیـز تـالش آمریکـا و
اسرائیل برای انزوای سیاسی و اقتصادی ایران در من قه بر مبنای سـه محـورِ حمایـت از
الگوی سکوالر ترکیه ،دخالت در امر مربوط به وضـعیت حقـوقی دریـای خـزر و پیگیـری
سیاست توسعه ناتو بهسوی شرق ،از دیگر موانع و چالشهای پیشِروی ایران است.
ـ تبلیغات گسترده بر ضد انقالب اسالمی در س ح من قه و بینالملل و ارائـه تصـویر
مخدوش ،ابهامآمیز ،غلط و ناشایست از آن.
ـ کاهش اقتدار کشورهای حوزه خلیج فارس در عرصه مدیریت انرژی جهان ،افـزایش
قدرت آمریکا در اثرگذاری بر تصمیمگیریهای اوپک و نیز اتحاد مصرفکنندگان نفت در
غرب تحت مدیریت شرکتهای چندملیتی.
ـ تحریم گسترده اقتصادی آمریکا علیه ایران.

ج) عمق استراتژیک در بعد دفاعی ـ امنیتی

د) عمق استراتژیک سیاسی

این مقوله را میتوان در دو بعد داخلی و خارجی بررسی کـرد .عمـ اسـتراتژیک در بعـد
داخلی عبارت است از« :راهبـردی کـه بتوانـد پشـتیبانی حـداکثری و مسـتمر مـردم را از
سیاستها و برنامههای نظام در داخل و خارج بهدست آورد» .هرچه ایـن حمایـت بیشـتر
باشد ،موفقیت دولتمردان در س ح بینالمللی بیشتر خواهد بود .با توجه به ایـن نکتـه در
بعد سیاست داخلی عم استراتژیک را بررسی میکنیم:
 .1مردم :در نظام سیاسی اسالم و انقالب اسالمی ایران ،مردم یکی از سه رکن اساسی
نظام هستند؛ رکن مهمی که مکمل و متمم تحق دو رکن دیگر ،یعنی اسـالمی بـودن و
رهبری است .برایناساس ،مردم در شکلگیری و برپایی حکومت دینی و استمرار آن نقش
بسیار مؤثری دارند؛ بهگونهایکه میتوان از آن بهعنوان عم استراتژیک داخلی هر نظـام
یاد کرد .در این خصوص دو اصل اساسی وجود دارد:

نقش انقالب اسالمی ایران در تغییر هندسه جهانی قدرت...

در سند چشمانداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران ،هدف اصلی و آرمانی ،تبدیل ایران
به قدرت برتر من قه دانسته شده است« :تشکیل ایرانی  ...با ویژگیهای امـن ،مسـتقل و
مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همهجانبه  .»...با توجه به این م لـب اصـول
عم استراتژیک دفاعی را به شرح زیر میتوان بیان کرد:
ـ تقویت امنیت و اقتدار ملی با تأکیـد بـر رشـد علمـی و فنـاوری ،مشـارکت و ثبـات
سیاسی ،ایجاد تعادل میان مناط مختلف کشور ،وحدت و هویت ملـی ،قـدرت دفـاعی و
ارتقای جایگاه نظامی ایران در جهان؛
ـ ارتقای توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی ،ابتکار عمل و مقابلـه مـؤثر در
برابر تهدیدها و حفارت از منافع ملی و انقالب اسالمی و منافع و منابع حیاتی کشور؛
ـ توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در اسـقرار امنیـت و دفـاع از کشـور و
انقالب با باال بردن توان کمی و کیفی بسیج؛
ـ تقویت ،توسعه ،نوسازی و بومیسازی صنایع دفاعی کشـور بـا تأکیـد بـر گسـترش
تحقیقات و سرعت دادن به اشتغال و فناوریهای پیشرفته در جهت تبیین و پیـادهسـازی
دکترین دفاعی کشور؛
ـ اتخاذ تـدابیر الزم در خصـوص ضـربه زدن بـه اهـداف و تأسیسـات و امکانـات نظـامی و
اقتصادی کشور متخاصم در صورت تعدی به ایران و شناخت نقاط آسیبپذیر کشور متخاصم.
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ـ پذیرش رأی مردم :قـانون و حاکمیـت تشـریعی الهـی هـیچگـاه تحمیلـی نیسـت و
نمیتوان جامعه یا کسی را به پذیرش احکام دین و رهبـری الهـی آن واداشـت .ازایـنرو،
شأن انبیای الهی و کتب آسمانی تنها ابالغ پیام خدا و نشان دادن صراط مسـتقیم اسـت.
زعامت ،والیت و مدیریت عملی رهبران الهی ،ویژه جامعـه مؤمنـان و کسـانی اسـت کـه
مشتاقانه هدایت و دعوت الهی را پذیرفتهاند و در حقیقت بهترین برنامه زنـدگی را قـانون
الهی دانستهاند و به آن «آری» گفتهاند .البتـه پـذیرش دیـن و شـریعت اسـالم ،مسـتلزم
پذیرش آثار و لوازم آن ،یعنی والیت الهـی و حکومـت دینـی اسـت و نمـیتـوان مـدعی
دینداری و مسلمانی بود ،ولی والیت و حاکمیت خداوند و محوریت احکام الهـی را منکـر
شد .از سوی دیگر ،امکان واگذاری ح انتخاب به مردم برای تعیین ارکان نظام که از آغاز
انقالب اسالمی در ایران ،با برپایی انتخابات مختلف صورت پذیرفته است ،از پذیرش رأی
مردم در تعیین سرنوشت کشور و خودشان خبر میدهد.
ـ مشارکت عملی و همهجانبه مردم :اقتدار و توانمندی نظـام اسـالمی ،مرهـون حضـور
مردم در عرصههای گونـاگون اسـت .حیـات طیبـه و عزتمندانـه ،خودبـاوری و اسـتقالل
همهجانبه حکومت دینی در پرتو تالش و حمایت مشتاقانه و با انگیزه عموم مردم تضمین
میشود .مقام معظم رهبری درباره مشارکت و نقش مردم در پیدایش نظام سیاسی اسـالم
و تکیهگاه م مئن شاکله نظـام مـردم سـاالری دینـی ،ضـمن بیـان اینکـه مـردم عمـ
استراتژیک دولت و نظام هستند ،میفرماید:
تکیه نظام به آرای مردم ،یکی از میدانهایی است که مردم در آن نقش دارند ... .باید با اتکا
به رأی مـردم کسـی سـر کـار بیایـد .بایـد بـه آرای مـردم نظـام حرکـت کنـد (خامنـهای،

.)1311/13/19

 .2رهبری :اسالم منهای رهبری جامعالشرایط و من ب با معیارهای اسالمی ،نـهتنهـا
هدایتگر جامعه نیست و با منافع و سل ه مستکبران تضاد و تقابلی ندارد ،بلکه چـهبسـا بـا
تحریف محتوایی دین و نظام اسالمی و به انحراف کشاندن احساسـات و عواطـف دینـی
مردم ،توجیهکننده ستم و تعدی طاغوتها و نظام طبقاتیِ تحمیلشده بهوسیله قدرتهای
استعمارگر باشد .این همان اسالم آمریکایی ،سل نتی و شاهنشاهی است که امام خمینی و
مقام معظم رهبری بارها بدان اشاره کردهاند.
ازاینرو« ،والیت فقیه» یکی از ارکان اساسی انقالب اسالمی است .این اصل سـاختار
و ضامن
اساسی نظام و تداومبخش نبوت پیامبر اعظم و امامت پیشوایان معصوم

حاکمیت الهی است .رهبری ،عامل بیداری و جوشش تودهها و محـور وحـدت و انسـجام
مردم به شمار میآید .ترسیم سیاستهای کلی نظـام ،اتخـاذ تـدابیر ،موضـعگیـریهـای
قاطعانه ،سازشناپذیری در برابر توطئهها و دشمنشناسی ،از ویژگیهای برجسته رهبـری
انقالب اسالمی است که در دوران دشوار مبارزه ،بیشترین نقش را در شناساندن دشـمن و
تعیین مسیر و شیوههای مبارزه با آنان داشته است.
 .3اسالم :ایمان و باورهای مذهبی ،انگیـزه اصـلی نهضـت و قیـام رهبـری و حضـور
آگاهانه مردم در میدان مبارزه خستگیناپذیر و عامل اساسی مقاومت آنـان در برابـر همـه
مشکالت و نابسامانی هـا بـود .امـام خمینـی همـواره نهضـت را مبتنـی بـر آمـوزههـای
تحر بخش دینی میدانست و به ماهیت مکتبی و اسالمی بودن انقالب تصریح میکرد.
ایشان علت دشمنی و هراس دشمنان را اسالم و قدرتی که در ملت و جوانان پدیـد آورد،
معرفی میفرمود:
جوانهای ما را غلبه داد بر توپ و تانک و همه چیزها؛ بر همه قدرتها ملت ما را غلبـه داد
(امام خمینی ،1376 ،ج ،1ص.)519

عم استراتژیک سیاسی در بعد خارجی عبارت است« :راهبردی که بتوانـد پشـتیبانی
حداکثری و تضمینشده کشورها و مجامع بینالمللی را از سیاستها و برنامههـای دولـت
بهدست آورد» .همانطورکه از این تعریف برمیآید ،تبیین عم استراتژیک در بعد خارجی،
یعنی سوق دادن برنامههای مجامع بینالمللی بهسوی حمایت از سیاسـتهـای ایـران در
وقایع جهانی .از جمله این مسائل میتوان بـه فعـالسـازی ایـن مجـامع و اثرگـذاری بـر
تصمیمگیریهای آنها ،همگرایی با گروههای مردمی همسو با انقـالب اسـالمی ایـران و
حمایت از آنها و حضور در مناط حیاتی دشمن و سـوار شـدن بـر افکـار عمـومی مـردم
کشورهای اسالمی اشاره کرد.
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اینها از اسالم میترسند؛ از من و تو نمیترسند .اینها از اسالم مـیترسـند؛ اسـالم بـود کـه

نتیجه

هندسه قدرت جهان در روزگاری بر مبنای دو قدرت «شـرق» و «غـرب» بـا سـردمداری
شوروی در شرق و آمریکا در غرب بنا شده بود و در این خصوص نظریهپردازی مـیشـد.
پ از فروپاشی شوروی با وجود اینکه زمینه برای تئوریپردازان غربی با هـدف تئـوریزه
کردن قدرت تکق بی در جهان فراهم شد ،پیروزی انقالب اسالمی ایران ،هژمون آمریکا
و غرب را در من قه خاورمیانه تحتالشعاع قرار داد و کشـوری مسـتقل از وابسـتگیهـای
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غرب و شرق توانست در عرصههای بینالمللی رهور کنـد و پـ از گذشـت سـه دهـه،
الگویی برای دیگـر کشـورهای من قـه و حتـی فرامن قـهای شـود .کارشناسـان مسـائل
بینالملل آغاز تغییر هندسه قدرت جهانی را رهور جمهوری اسالمی میدانند تا اینکـه در
این دوره مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجل خبرگان رهبری با اشاره به تغییر و
تحول در هندسه قدرت جهانی ،تأکید کردند تحوالت از تغییر نظم جهانیِ پایهگذاری شده
بهوسیله غربیها ،اعم از اروپا و آمریکا و شکلگیری نظمی جدید خبر میدهد.
شکست و افول نظم لیبرال غربی ،واقعیتی است که در نظام بینالملل در حـال وقـوع
است .آمریکا بهعنوان رهبر این نظم ،خود نیـز دچـار ضـعف شـده و مؤلفـههـای قـدرت
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و ایدئولوژیکی آن رو به سقوط هستند .واقعیـت دیگـر جهـان
امروز ،رهور قدرتهای جدید است که اغلب رویکرد تجدیدنظرطلبانه به نظـم آمریکـایی
دارند ،قواعد و هنجارهای آن را قبول ندارند و درصددند در نظم جهانی آینده نقش مهمی
داشته باشند .بههرحال ،سناریوهای محتمل برای نظم جهـانی آینـده متنـوع اسـت ،ولـی
واقعیت این است که در نظم جهانی آینده ،دولـتهـای غربـی و از جملـه آمریکـا نقـش
نخواهند داشت و این قدرتهای آسیایی و شرقی هستند کـه قواعـد و هنجارهـای آن را
تعیین خواهند کرد.
اصلیترین عامل تغییر در نظم ساب و حرکت به سمت شکلگیری نظم نوین جهانی،
ایران و انقالب اسالمی است .انقالب اسالمی ایران به دلیل داشتن ماهیت اسالمی ،جنبه
جهانشمولی دارد و با نگاه و بینش جهانی خود ،نقشها و رسـالتهـایی در قبـال جهـان
برای خود طراحی کرده ،اصولی را بهعنوان سیاست خـارجی خـود برگزیـده و در راسـتای
تحق آنها گام برداشته است و برمیدارد که سبب شده انقـالب اسـالمی منشـأ تـأثیرات،
تغییرات و تحوالت متعددی بر نظام بینالملـل باشـد .از جملـه مهـمتـرین ایـن تـأثیرات
میتوان به زیر سؤال بردن ساختار سیاسی و کارکرد نظام بینالملل ،مورد تردید جدی قرار
گرفتن اقتدار آمریکاییها در من قه و جهان ،بیاعتباری نظام دوق بی حاکم بـر جهـان و
ارائه راه سوم ،جهانیسازیِ مبارزه با صهیونیسم ،تغییر راهبردهای من قهای دو ابرقـدرت،
فروپاشی اتحاد شوروی و بیداری اسالمی در من قه و جهان اشاره کرد.
انقالب اسالمی همچنین با ارائه خطمشی و راهبردهایی همچـون دعـوت از ملـتهـا
برای بازگشت به ارزشهای اصیل خود ،بیان آثار ویرانگر سل ه قدرتهای اسـتکباری بـر
ملتها و اقدام به «ایجاد فرهنج و تفکر رلمستیزی و نفی سل ه در جهان» این حقیقت
را به ملتهای مسلمان فهماند که تنها بازگشت به دین و ارزشهـای اسـالمی مـیتوانـد
راهگشای مشکالت و تأمینکننده مصالح آنها باشد.

یکی از اصول اساسی در تبیین و پیادهسازی راهبرد بازدارندگی که در سند چشـمانـداز
جزء اصول اساسی مبانی دفاعی کشور بیان شده ،عم بخشی استراتژیک است .با توجه به
فعالیتهای بسیاری که دولتمردان کشور در خصوص عم استراتژیک کشور و توسعه و
گسترش آن انجام دادهاند ،اکنون جمهوری اسالمی ایران از عم استراتژیک م لـوبی در
ابعاد مختلف برخوردار شده است که مـیتوانـد بـر روی تصـمیمگیـریهـای کشـورهای
متخاصم و افکار عمومی جهان ،بهویژه مردم کشورهای اسالمی درباره ایران اثـر بگـذارد.
البته این حد از عم بخشی م لوب نیست؛ چراکه اگر ایران میخواهد طب سند چشمانداز
بیست ساله قدرت اول در من قه از نظر علمی ،فناوری و اقتصادی باشد ،نیـاز اسـت ایـن
عم بخشی بسیار وسیعتر و بادوامتر صورت پذیرد.
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