تأثير بيداري اسالمي بر ماهيت و کارکرد نظام سلطه

نويسندگان :روح اهلل قادري کنگاوري ،1نبياهلل روحي

تاریخ دریافت92/4/17 :

تاریخ پذیرش نهایی92/7/10 :

فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج ،سال شانزدهم ،شماره  ،60پاييز 1392

چكيده
امروزه فرايندهاي منطقهاي و بينالمللي که مبتني بر قالبهاي ضدهژمونيک
است ،بر روشهاي انقالبي که در غرب آسيا (خاورميانه) وجود دارد ،متکي
است .در چنين شرايطي ،نظامسلطه به گونه اجتنابناپذيري با نيروهاي
مقاومتگرا روبرو هستند و مقاومت ،به عنوان جلوه اصلي چهره خاورميانه
تلقي ميشود؛ بنابراين نظامسلطه ،امنيت خود را در معرض چالشهايي
ميبيند که در خاورميانه هويت مييابند .منشأ اين چالشها از يکسو وضعيت
داخلي کشورهاي منطقه است و از سوي ديگر ،به عاليق متعدد و متنوع غرب
و برخورد آنها با مفاهيم اسالمي مربوط ميشود که سبب شده است اسالم
به موضوعي محوري در سطح بينالمللي و بهويژه در مباحث امنيتي غرب
تبديل شود .زبان سياسي مقاومت ميتواند در کشورهايي ظهور کند که از
قابليت فرهنگي خاصي برخوردار باشند و انديشه مقاومت و واکنش نسبت
به فضاي اجتماعي نابرابر را در برخورد با فرايندهاي تهديد مورد استفاده
قرار دهند .بر اين اساس ،هدف اين مقاله از يک سو بيان ويژگيهاي دو
دانشواژه «نظامسلطه» و «بيداري اسالمي» و از سوي ديگر ،تبيين آثار
و پيامدهاي پديده بيداري اسالمي بر نظام سلطه است .فرضيه اصلي اين
پژوهش اين است که بيداري اسالمي معادالت قدرت و مناسبات سياسي را
بين دولتهاي منطقه و فرامنطقهاي دستخوش تغيير نموده و با ويژگيهاي
دروني و محيطي خود باعث شکلگيري بلوک جديدي از قدرت خواهد شد
که تغيير در مناسبات قدرت (توزيع نابرابر و ايجاد اتحادها و ائتالفهاي جديد)
در نظام بينالملل را در پي خواهد داشت .روش تحقيق تحليلي -تاريخي و
توصيفي -تبييني با استفاده ترکيبي از حوزهها و مفاهيم ميان رشتهاي در
رشتههاي مطالعات استراتژيک ،تجزيه و تحليل سياست خارجي و سياست
تطبيقي خواهد بود.
واژگان كليدي:
بيداري اسالمي ،نظام سلطه ،انقالب اسالمي ،آمريکا ،حق تعيين سرنوشت
 .1استاديار روابط بينالملل دانشگاه جامع امام حسين(ع)
 .2دانشجوي دکتري دانشگاه اديان و مذاهب(نويسنده مسئول)
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مقدمه
پس از قرارداد وستفاليا در سال  1648و تشکيل دولتهاي ملي در قاره اروپا و به
دنبال آن ،سقوط دولتهاي خودکامه و پادشاهي در غرب و شکلگيري پايههاي
اساسي سرمايهداري به عنوان مدل جديدي از زندگي انسان غربي ،عصر سکوالريسم
و انزواي دين در حيات سياسي -اجتماعي غرب شروع شد .هجوم پرشتاب
استعمارگران غربي به جهان اسالم و اشغال سرزمينهاي اسالمي مصر(1798م)،
الجزاير (1830م) و تونس (1880م) توسط استعمار فرانسه از يک سو ،نشر و
گسترش ايدههاي الئيسم و سکوالريسم در ميان کشورهاي اسالمي از سوي ديگر،
همواره تضادها و عکسالعملهاي متفاوت انديشمندان و نخبگان جهان اسالم را در
پي داشته است .قيام عليه متجاوزان به آب و خاک کشورهاي اسالمي ،اولين نسل
قيامهاي صورت گرفته در اين مناطق عليه استعمارگران بوده است .اين قيامها را که
عمدتاً توسط علماي ديني هدايت ميشد ،نخستين موج بيداري اسالمي در جهان
اسالم ميدانند ،قيام اميرعبدالقادربنمحيالدين در الجزاير ،عمرمختار سنوسي در
ليبي ،مردم و علماي اسالمي در عراق ،محمد احمد در سودان ،سعد زغلول در مصر
و شيخ عزالدين قسام عليه انگليسيها و يهوديها در فلسطين اشغالي ،نمونهاي از
اين بيداري اوليه در جهان اسالم ميباشند (بذرافکن و جاوداني مقدم.)299 :1390 ،
با استقالل کشورهاي اسالمي و پايان استعمار کهن و ظهور استعمار نو و
همچنين تشکيل دولتهاي مستبد وابسته در کشورهاي اسالمي ،همچنان خط
گسترش سکوالريسم در ميان جهان اسالم پيگيري و تداوم يافت .مخالفت با تمام
مظاهر دين توسط تمدن غربي و استبداد حکومتهاي وابسته و مستبد در کشورهاي
اسالمي ،مقاومت جريانها و جنبشهاي فکري  -سياسي در جهان اسالم را در پي
داشت .جنبشهايي که از فعاليتهاي سياسي  -فرهنگي سيد جمالالدين اسدآبادي
شروع شد و با حرکتهاي سياسي شيخ محمد عبده ،حسن البنا و سيد قطب ادامه
يافت .اين جنبشهاي اسالمي که با فراز و نشيبهاي زيادي همراه بوده و در ميانه راه
با گرايشات ناسيوناليستي و چپگرايانه در جهان اسالم آميخته ميشد ،در نهايت
با رهبري حضرت امامخميني(ره) ادامه يافته و به پيروزي عملي انقالب اسالمي در
بهمن  1357منجر گرديد .شکلگيري انقالب اسالمي و پيامدهاي شگرف و عميق
آن در ميان امت اسالمي ،به عنوان موج دوم بيداري اسالمي ،باعث ظهور و گسترش
گفتمان اسالم سياسي در ميان مسلمانان و انديشمندان اسالمي گرديد؛ گفتماني
که در پي مرکزيتزدايي از گفتمان ليبرال دموکراسي غرب معاصر در سطح جهاني
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1. Nation-State

1

1. The Greater Middle East
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و دفاع از جغرافياي جهان اسالم است .ظهور و گسترش گرايش به اسالم سياسي
از يک سو ،ترس و هراس انديشمندان غربي را در پي داشته(جرجيس.)49-70 :1382،
و از سوي ديگر ،باعث شد تا همه نحلههاي افراطي ،معتدل و ميانهرو در جهان
اسالم با وجود همه اختالفات ،در اين نقطه که اسالم نظام کاملي است و حاکميت
اسالمي ،مهمترين رکن آن است که ميتواند جايگزيني براي نظامهاي موجود باشد،
به اشتراک برسند(خراساني.)77 :1389 ،
گفتمان اسالم سياسي به رغم اشتراکات اساسي ،در درون خود با تمايزات و
تنوعاتي مواجه است؛ به طوري که ميتوان از جريانات مختلف اسالم سياسي سخن
گفت .اما آنچه مهم ميباشد ،اين است که همه اين جريانات با رويکردي سلبي به
متغير سلطه غرب و ارزشهاي مدرن آن و با نگاهي ايجابي به تمدن و ارزشهاي
اسالمي ،باعث فعالسازي ذهن و عمل مسلمانان شده است .گفتمانهاي اسالم سياسي
در ايران ،گفتمان سياسي در جهان عرب(مصر ،عراق ،تونس ،لبنان ،و )...گفتمان
سياسي در ترکيه ،افغانستان ،پاکستان و ...هر کدام ويژگي خاص خود را دارد و
از کشوري به کشور ديگر متفاوت است و حتي ممکن است در درون يک کشور از
تنوعات خاصي برخوردار باشد .نکته مهم اين است که اين گفتمان سياسي توانسته
است خود را به عنوان جايگزين براي گفتمانهاي بحرانزده و بيقرار در کشورهاي
اسالمي مطرح نمايد .از طرف ديگر ،پس از فروپاشي شوروي ،جهان عم ً
ال وارد يك خأل
قدرت و مديريت شد .آمريكا با استفاده از اين خأل قدرت و با تکيه بر ايدههايي همچون
پايان تاريخ و نظم نوين جهاني ،جنگ تمدنها ،با استفاده از قدرت سختافزاري و
امپراطوري رسانهاي خود ،جنگ سرد ديگري عليه جهان اسالم شروع کرد که بيانگر
تضاد ماهوي تمدن غرب و اسالم بود .حمله  11سپتامبر ،اين درگيريهاي ماهوي
و استراتژيک غرب و اسالم را به اوج خود رساند(خراساني .)77 :1389 ،آمريکا با طرح
مباحثي مانند خاورميانه بزرگ و خاورميانه جديد و همچنين اعالم جنگ صليبي
و لشکرکشي به اين منطقه و حمله به کشورهاي افغانستان و عراق درصدد تسلط
بر جهان اسالم و ذخاير عظيم اقتصادي آن و خاموش کردن موج سومي از بيداري
اسالمي بود که زمينههاي شکلگيري و بروز آن نمايان شده بود .کشورهاي غربي
از اين تهاجم همهجانبه به جهان اسالم حمايت کردند اما مسلمانان اين حمالت را
ناعادالنه ،غيرمنطقي و گستاخانه تلقي کرده و آن را ناشي از تنازع ريشهدار ،هويتي
و استراتژيک بين تمدن اسالم و غرب دانستند(سيمبر و قربانينشين شيخ 115 :1389،و .)116
اين مسئله نارضايتي مسلمانان اروپا و امريکا را -که هر روز بر تعداد آنها افزوده
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ميشود  -نيز در پي داشت و منجر به ايجاد موج جديد آمريکاستيزي در جهان
اسالم شد .نارضايتي در عرصه جغرافياي جهان اسالم ،نوعي بيداري اسالمي را رقم
زد که از يک سو با گرايشات گسترده اسالم سياسي همراه بوده و از سوي ديگر
با مخالفت جدي با حکومتهاي مستبد و وابسته داخلي ظهور و تجلي يافت .اين
بيداري اسالمي در آغاز قرن جديد ميالدي با تحوالت متعددي در عرصه بينالمللي
همراه بود؛ تحوالتي که در سالهاي بعد و بهويژه با پايان يافتن دهه اول از اين قرن،
چهره خود را به نمايش گذاشت .در اين دوران ،به طور مشخص تقابل و تعارض
نوين نظام ليبرال سرمايهداري ،از يک نزاع درون تمدني به يک تقابل بين تمدني با
تمدن اسالمي وارد شد و کانون تغييرات در ساختار و مناسبات نظام بينالملل را از
اروپاي دوران جنگ سرد به خاورميانه و جهان اسالم منتقل نموده است .اين بيداري
اسالمي به دليل ويژگيهاي دروني ،مانند ضديت و مبارزه با سلطه غرب و جريانات
سياسي  -فکري برآمده از آن در درون کشورهاي اسالمي(سعيد ،)20-70 :1379 ،مبارزه
با رژيمهاي وابسته ،مستبد داخلي و رشد و گسترش اسالم سياسي به عنوان
مهمترين مدلول بيداري اسالمي و شرايط و ويژگيهاي جغرافيايي منطقه بيداري
اسالمي ،همانند شرايط ژئوپليتيکي( ارتباط زمين و جغرافيا با قدرت و سياست)،
ژئواستراتژيکي (ارتباط زمين با راهبردهاي نظامي) ،ژئواکونوميکي(انرژي و معادن
سرشار اين منطقه) و ژئوکالچري(فرهنگي با پتانسيل و مختصات جهاني ) ،محيط
منطقهاي و بينالمللي خود را تحت تأثير قرار خواهد داد.
بنابراين بيداري اسالمي با اين ويژگيهاي مهم و حياتي در بخشي از جهان
شکل گرفته که کانون مقاومت در برابر انديشههاي غربي و مانع تسلط هژموني غرب
در اين منطقه است؛ از اينرو يکي از پيامدهاي اصلي حرکت کشورهاي اسالمي به
سمت ساختارسازي سياسي و نظام سازي –به تعبير رهبر معظم انقالب اسالمي -بر
اساس گرايشات اسالمي با هر نوع تلقي که ممکن باشد(ميانه يا افراطي) ،به چالش
کشيدن مناسبات قدرت در نظام منطقهاي و بينالملل با رويکرد مقاومت اسالمي
و سلطهستيزي است .با توجه به مسائل مطرح شده که عبارت است از تبيين
تأثير بيداري اسالمي بر ماهيت و کارکرد نظام سلطه ،اساس پژوهش بر محور
پاسخگويي اين سؤال اساسي است که بيداري اسالمي چه تأثيري بر نظام سلطه
خواهد داشت؟ فرضيه اصلي پژوهش اين است که بيداري اسالمي ،معادالت قدرت
و مناسبات سياسي را بين دولتهاي منطقه و فرامنطقهاي دستخوش تغيير نموده
و با ويژگيهاي دروني و محيطي خود ،باعث شکلگيري بلوک جديدي از قدرت

خواهد شد که تغيير در مناسبات قدرت (توزيع نابرابر و ايجاد اتحادها و ائتالفهاي
جديد) در نظام بينالملل را در پي خواهد داشت .روش تحقيق تحليلي – تاريخي
و توصيفي -تبييني با استفاده ترکيبي از حوزهها و مفاهيم ميان رشتهاي در
رشتههاي مطالعات استراتژيک ،تجزيه و تحليل سياست خارجي و سياست تطبيقي
خواهد بود.
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چارچوب نظري
درک نظام بينالملل بدون توجه به سلطهطلبي جهاني غرب بسيار دشوار است .اين
برتري طلبي به همراه رهبري اياالت متحده آمريکا باعث بروز رفتارهاي منحصر به
فرد و متفاوت آن از ساير دولت  -ملتهاي نظام بينالملل ميشود ،بر اين اساس،
ضروري به نظر ميرسد تحليل عملکرد غرب در چارچوب نظريه هژموني مورد توجه
قرار گيرد.
بيداري اسالمي با بهرهگيري از عوامل مختلف به يک پديده مهم و تأثيرگذار
در منطقه تبديل شده و اين عامل به طور حتم و جدي نظام بينالملل و همچنين
قدرتهاي هژمون را به چالش کشيده است .بر همين اساس ،مقاله حاضر اين تئوري
را براي توضيح و تبيين به چالش كشيده شدن قدرت هژمونيک و نظامسلطه و
متعاقب آن ،افزايش قدرت منطقهاي و بينالمللي جريان مقاومت اسالمي به کار
ميبرد .در روابط بينالملل؛ هژمون ،رهبر يا وضعيت رهبري گروهي از دولتهاست.
در واقع ،رهبري ضرورتا درجهاي از نوعي نظم و سازمان اجتماعي را مفروض
ميگيرد که در آن يک واحد نقش برتر و عمدهتري به عهده دارد(.)Ikenberry.2011:96
برخي هژمون را به نفوذي اطالق ميکنند که يک قدرت بزرگ ميتواند در نظام
بينالملل بر ساير کشورها اعمال کند و ميزان اين نفوذ از رهبري تا سلطه در نوسان
است(بيليس و اسميت .)263: 1382 ،برخي نيز به وضعيت عدم توازن قدرت اشاره کردهاند؛
وضعيتي که در آن رقابت ميان قدرتهاي بزرگ به قدري نامتوازن است که يک قدرت
در درجه اول قرار ميگيرد و در نتيجه ،ميتواند قواعد و اميال خود را در حوزههاي
اقتصادي ،سياسي ،نظامي ،ديپلماتيک و حتي فرهنگي تحميل کند ( .)Ibid:97به طور
کلي ،ميتوان هژموني را به عنوان سلطه و رهبري نظام جهاني توسط يک کشور در
ابعاد نظامي -امنيتي،سياسي،فرهنگي و اقتصادي قلمداد کرد.
در راستاي تئوريزه كردن نظام سلطه براي نخستين بار نظريه ثبات هژمونيک،
در سال  1973توسط چارلز کيندلبرگر (از مکتب ليبراليسم) مطرح شد و سپس
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مورد توجه نظريهپردازان و مکاتب ديگر از جمله رئاليستها و مکتب انتقادي در
حوزه روابط بينالملل قرار گرفت .وي در کتاب خود مدعي شد ،در نظام بينالملل
که بازيگران آن در پي منافع کوتاهمدت خود هستند ،بر خالف نظام رقابتي مد نظر
آدام اسميت ،تالش بازيگران به خودي خود باعث ارتقاي رفاه و منافع اقتصادي
همه آنها نميشود( .)Kindleberger.1973:288بر اساس نظريه ثبات هژمونيک (رويکرد
نئوليبراليستي) اينگونه استدالل ميشود که حفظ ثبات بينالمللي و رونق اقتصاد
آزاد منوط به وجود قدرتي مسلط و غالب است .اين قدرت هژمون با ايجاد رژيمهاي
بينالمللي و وادار کردن ساير بازيگران به تبعيت از اصول،قواعد و هنجارهاي آنها،
ثبات جهاني و تداوم اقتصاد آزاد را تضمين ميکند(عسگرخاني.)201: 1383،
نظريه ثبات هژمونيک مورد توجه صاحبنظران حوزه اقتصاد سياسي بينالملل
قرار گرفت .در واقع ،نظريهپردازان با نقد اين نظريه ،هر يک ابعاد جديدي به آن
افزودند .رابرت گيلپين (از نحله نئورئاليستها) در تبيين نظريه ثبات هژمونيک
اينگونه استدالل ميکند که دورههاي صلح و ثبات نسبي نظام بينالملل در قرن
نوزدهم و بيستم ناشي از هژموني بريتانيا و پس از آن آمريکا بوده است .گيلپين ابعاد
جديدي به نظريه ثبات هژمونيک کيندلبرگر اضافه کرد .وي به مسئله مشروعيت
بخشي به هژموني پرداخته و بر اين باور است که هژموني در عين حال که از نياز
براي ايجاد ثبات بينالمللي نشئت ميگيرد ،بر باور ساير بازيگران به ويژه قدرتهاي
بزرگ ديگر به مشروعيت هژمون مبتني است.در واقع ،اگر ساير کشورها به اين
نتيجه برسند که هژمون بيشتر به نفع خود و به ضرر ديگران عمل ميکند ،ثبات
هژمونيک متزلزل ميشود(.)Gilpin.1981:63اين دو جريان ،بهويژه رئاليسم در تعريف
هژموني ،بر عناصر ملموستري همچون قدرت اقتصادي و قدرت نظامي تأکيد
ميکنند .به طور کلي ،از منظر رئاليستي  -ليبراليستي ،هژمونيک نظامي است که
در آن توزيع قدرت به گونهاي نابرابر است که يک دولت ابرقدرت نقش هژمون را
بازي ميکند.اما اينکه امور حساس بينالمللي از جمله ثبات اقتصادي و امنيتي تا
چه حد تابع قدرت و قابليت هژمون است ،بحثي است که رئاليستها و ليبراليستها
موضع مشترکي در مورد آن ندارند.
برداشت مارکسيستها از مفهوم هژموني در اقتصاد سياسي ،تحت تأثير مفروضههاي
کلي مارکس درباره سرمايهداري است .آنچه در هستيشناسي مارکسيستي معيار
تحليل قرار ميگيرد ،طبقات و نوع روابط طبقاتي است که شکلگيري آنها به نوعي
نتيجه منطقي سرمايهداري است.از ميان مارکسيستهايي که در مورد هژموني در
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عرصه جهاني نظريهپردازي کردهاند،دو نحله در ادبيات اقتصاد سياسي بينالمللي
بيشتر قابل توجه است :نظام جهاني و نوگرامشيسم.
در ادامه سير تکاملي نظريه ثبات هژمونيک ،رابرت کاکس (مکتب انتقادي)
با استفاده از مفهوم هژموني در ديدگاههاي آنتونيوگرامشي،ابعاد جديدي
به نظريه ثبات هژمونيک افزود.در واقع ،کاکس با اخذ مفهوم هژموني مد نظر
گرامشي که براي تبيين شرايط سلطه داخلي مطرح شده بود ،اين برداشت از
هژموني را به عرصه بينالمللي تسري داد ،هرچند خود گرامشي نيز به نوعي و
به صورت محدود به تبعيت منطقي روابط بينالملل از روابط بنيادين اجتماعي
اشاره کرده بود( .)Bromly.1991:44وي در تبيين ثبات هژمونيک براي اراده شرکا
وساير بازيگران نظام هژمونيک در ايجاد نظام مؤثر ،نقش مهمي قائل است .براين
اساس ،رهبري هژمونيک آمريکا پس از جنگ جهاني دوم ،مبتني بر يک اجماع
کلي در حوزه آتالنتيک شمالي و بعدها ژاپن در باب حفظ و تداوم سرمايهداري
بينالمللي در مقابل سوسياليسم با الگوهاي سرمايهداري ملي شبه خودکفا بوده
است .در واژگان گرامشي ،اين اجماع را ميتوان پذيرش الگوي هژموني آمريکا
قلمداد کرد(.)Cox.1981:153
در يک نگاه کلي ،به نظر ميرسد به رغم تفاوتهايي که در رويکرد روابط بينالملل
نسبت به مفهوم هژموني وجود دارد ،برداشت کلي آنها در مورد مفهوم هژموني
يکسان است .همگي انگلستان قرن  19و اياالت متحده قرن  20را مصاديقي از
قدرتهاي هژمون ميدانند که موفق شدند که هژمون بينالمللي را به رهبري خود
تشکيل دهند .همچنين هژموني بينالمللي را وضعيتي ميدانند که در آن يک
قدرت مسلط در مقام هژمون قواعد و چارچوبهاي رفتاري دولتها يا طبقات تحت
هژموني را تجويز و سلطه خود را به ديگران ديكته ميکند .اين قدرت مسلط
به لحاظ اقتصادي باالترين رتبه را دارد ،به لحاظ نظامي از قويترين اهرمهاي
فشار براي برقراري امنيت و نظم هژمونيک برخوردار است و به لحاظ سياسي و
ايدئولوژيک نيز مروج يک چارچوب يا مجموعهاي از چارچوبهاي فکري مورد قبول
خود در سطح بينالمللي است .اين قابليتها يک کل واحد را تشکيل ميدهند؛
بهگونهاي که وجود همه آنها براي رسيدن به موقعيت هژموني ضرورري است .به
عبارت کوتاه ،موقعيت هژموني جهاني ،موقعيت ابرقدرتي در سطح جهاني است.
و شرط تداوم و استحكام آن بر پايه دواصل اساسي قرار دارد ،اول آن كه قدرت
سلطهگر همچنان به تنهايي توانايي و اقتدار رهبري نظام سلطه را از نظر نظامي،
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اقتصادي ،سياسي و اجتماعي داشته باشد ،دوم اينكه بقيه اعضاي جامعه جهاني
تبعيت از چنين نظامي را پذيرا بوده و در مقابل خواستههاي قدرت سلطهگر تمكين
نمايند و در صورت بروز نافرماني قدرت سلطهگر بتواند دولت متمرد و نافرمان را
تنبه نموده و او را سرجاي خود بنشاند.
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نظام سلطه در ديدگاه رهبر انقالب اسالمي
اولين جرقه حرکت مستقل از نفوذ بيگانگان ،نهضت اسالمي به رهبري امام خميني(ره)
بود که در سالهاي 1960م و 1961م و در اوج جنگ سرد و حاکميت بالمعارض نظام
دوقطبي شکل گرفت .امام خميني(ره) با طرح اين جمله معروف«:آمريکا از انگليس
بدتر ،انگليس از آمريکا بدتر و شوروي از هر دو بدتر ،همه از هم پليدتر»(صحيفه نور ،ج1
 )105:يا اين مطلب که «ما با کمونيسم بينالملل به همان اندازه در ستيزيم که با
جهانخواران غرب به سرکردگي آمريکا»(صحيفه نور ،ج )19 : 1اولين فرياد رساي خود را
عليه نظام ظالمانه و سلطهگرانه جهاني بلند کرد و در حقيقت ،نهضت اسالمي اولين
حرکتي بود که با ناديده گرفتن تضادها و رقابت موجود ميان قدرتهاي بزرگ جهاني
آن را تنها در جهت تقسيم غنايم دانسته و هيچکدام را به نفع ملتها تلقي نکرد.
از نظر امام خميني(ره)« ،اين انقالب اسالمي يک انقالب عادي نيست و متکي به
هيچ يک از دو قطب شرق و غرب نميباشد .از اين جهت ويژگيهاي خاص خود را
داشته و دارد و با پيمودن صراط مستقيم الشرقيه و الغربيه در تقابل هر دو قطب
ايستاده است و از هيچ يک از قدرتهاي افسانهاي نهراسيده است ،که همين موجب
پيروزيهاي معجزهآسايي گرديد»(صحيفه نور ،ج )5 : 19؛ از اينرو انقالب اسالمي و
رهبري آن ،نه تنها نظريات حاکم بر روابط بينالملل و نظام سلطه جهاني موجود را که
نشئت گرفته از انديشههايي که حق را با زور ميدانند مردود دانسته بلکه بر اين اعتقاد
و نظريه حرکت کرد که« :سالمت و صلح جهان بسته به انقراض مستکبرين است و
تا اين سلطهطلبان بيفرهنگ در زمين هستند ،مستضعفين به ارث خود که خداي
تعالي به آنها عنايت فرموده نميرسند»« .حکومت پابرهنگان حق است»(صحيفه نور ،ج
)262 :11؛ از اينرو با اعالم روز قدس ،سراسر جهان آشکارا ميفهميد که انقالب ايران
بهآنچه در داخل کرده بسنده نميکند و آشکارا موضع رهاييبخش خود را متوجه
نجات مستضعفين عالم مينمايد( حشمتزاده .)31 :1387 ،از نظر امام خميني(ره) شعار
«نه شرقي ،نه غربي» يک شعار ابدي اين انقالب و مالک عمل ابدي همه مسلمانان
است تا ابد (حشمتزاده.)64 :1387 ،
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امام خميني(ره) بيتوجهي سران کشورهاي اسالمي را به مقتضاي قاعده «نفي
سبيل» و اقداماتشان را به انعقاد قراردادهايي که زمينهساز سلطه بيگانگان بر
کشورهاي اسالمي شود ،خيانت خوانده و چنين خيانتي را باعث سلب صالحيت
آنان ميدانند«:اگر سران دولتهاي اسالمي يا برخي از نمايندگان دو مجلس [شورا و
سنا در دوران طاغوت] موجب نفوذ سياسي يا اقتصادي بيگانگان بر مملکت اسالمي
گردند ،به گونهاي که از اين نفوذ بر [لطمه خوردن به] اساس اسالم يا بر استقالل
مملکت  -گرچه در آينده  -بيم و هراس رود[ ،اين رئيس مملکت يا آن نماينده]
خائن شمرده ميشود .و فرضاً [اگر] متصدي شدن آن مقام براي او حق باشد ،از
مقامش  -هر مقامي که باشد -معزول ميگردد و بر امت اسالمي است که گرچه با
مقاومت منفي ،مانند ترک معاشرت و ترک معامله با وي و روگرداندن از او ،به هر
وجهي که ممکن باشد ،او را مجازات نمايند و در اخراج او از تمام شئون سياسي و
محروم نمودنش از حقوق اجتماعي اهتمام ورزند»(امام خميني(ره) .)328 :1366 ،امام در
اين خصوص مينويسند«:اگر روابط سياسي دولت هاي اسالمي با بيگانگان ،موجب
استيالي آنان بر سرزمينها ،جان يا مال مسلمانان شود يا موجب اسارت سياسي
مسلمانان گردد ،بر سران دولت اسالمي حرام است که چنين روابط و مناسباتي
داشته باشند و پيمانهايشان باطل است»(امام خميني(ره).)328 :1366 ،
انديشه بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران درباره نفي سبيل و سلطه بيگانگان،
فروغ ويژهاي دارد؛ چرا که ايشان با طرح نظريه حکومت اسالمي و مطرح ساختن
مباحث عميقي در اين زمينه ،فضاي ديگري را در گستره فقه سياسي گشود.
ايشان در تحريرالوسيله مينويسند«:اگر در روابط بازرگاني دولتها يا بازرگانان،
با برخي از دولتها يا تجار بيگانه ،ترس بر بازار مسلمانان و زندگي اقتصادي آنان
حاکم باشد ،واجب است آن را ترک کنند و چنين تجارتي حرام ميباشد .و در
صورت چنين ترسي ،بر رؤساي مذهب(واجب) است که کاالها و نيز تجارت با
آنان را طبق مقتضيات زمان تحريم کنند .بر امت اسالمي هم پيروي و تبعيت از
آنان (واجب) است ،همانگونه که بر همه آنان واجب است که در جهت قطع اين
روابط جديت کنند»(امام خميني(ره) .)330 :1366 ،ايشان در جاي ديگر و در مقام بيان
اينکه زمينهسازي براي سلطه و حاکميت آمريکا حرام و خيانت به اسالم است،
ميفرمايند :در همه حال شعار ما قطع ايادي اجانب راست و چپ از کشور است ...و
هر کس در هر مقامي و به هر صورتي ،اجازه دخالت اجانب را در وطن عزيز ما چه
با صراحت و چه به وسيله طرحهايي که الزمهاش ادامه تسلط اجنبي يا ايجاد تسلط
تازهاي باشد ،خائن به اسالم و کشور است(امام خميني(ره).)725 :1366 ،
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مقام معظم رهبري نيز در بيان ابعاد و ماهيت نظام سلطه بر اين اعتقادند که
معناي نظام سلطه يعني اينکه کشورها ،ملتها و دولتها يا بايد سلطهگر باشند ،يا
سلطهپذير (بيانات در ديدار دانشآموزان و دانشجويان .)1374/8/10،نظام سلطه ،يعني اين که
کسي در دنيا به اتکاي سرنيزه و زور ،قلدري کند و شرم نکند و ديگران هم قلدري
او را تحمل کنند(بيانات در ديدار روحانيون ،مسئوالن و گروهي از اقشار مختلف مردم .)1368/10/6 ،در
جهان ،سياست مورد قبول و تمايل قدرتهاي بزرگ ،سياست نظام سلطه است؛ يعني
تقسيم دنيا به سلطهگر و سلطهکِش!(بيانات در ديدار «رابرت موگابه» رئيسجمهور زيمبابوه.)1378/2/18 ،
امروز مظهر نظام سلطه ،آمريکاست .هر سيئهاي که در دنيا بر اساس نظام سلطه به
وجود آيد ،حتماً بخشي از گناه آن به گردن آمريکاست .معناي نظام سلطه آن است
که اگر رژيم آمريکا براي خود در نقطهاي از دنيا منافعي فرض کرد ،حق دارد در
آن نقطه ،حضور قدرتمندانه نظامي پيدا کند و هر کسي را که با منافعش مخالفت
کند ،بکوبد ...اين قانون جنگل و نظامي غيرانساني برخالف فطرت انسان است .تنها
کساني از نظر سلطهگر مورد قبولند که سلطهپذير باشند .اگر دولتي نفت ،منابع،
امنيت ،اقتصاد ،روابط خارجي و سياستهاي گوناگون کشور خود را در اختيار سلطهگر
گذاشت و از او نظر خواست و مطيع او بود ،براي سلطهگر خوشايند است و آن کشور را
قبول دارد .برايش فرقي نميکند که اين دولت ،دولت ظالم است يا عادل؛ حقوق بشر
دارد يا ندارد؛ در آن کشور دموکراسي هست يا نيست؛ اسم پارلمان به گوش آن ملت
رسيده يا نرسيده است(بيانات در ديدار دانشآموزان و دانشجويان( ،)1374/8/10 ،محمدي :1389 ،فصل دوم).
عزيزان من! امروز دنيا ،دنياي عجيبي است .اينکه ميگويند «حکومت جنگل»،
اينکه ميگويند «حکومت قلدرانه و خودکامانه» ،توصيفي از وضع دنياي امروز است.
دنياي امروز ،دنياي حاکميت زور و تزوير است و در سطح بينالمللي ،دنياي کساني
است که براي ارزشهاي انساني ،هيچ اعتنايي قائل نيستند ،که شما نمونههايش را
ميبينيد .در چنين دنيايي ،يک ملت اگر بخواهد چشم به بيرون از مرزهاي خود
داشته باشد ،اميدي به بيگانگان داشته باشد ،اتکايي به قدرتهاي بينالمللي داشته
باشد ،مثل گوشت قرباني ،تکه پاره خواهد شد و هر قسمتش در اختيار ستمگر
خونخوارهاي قرار خواهد گرفت(بيانات در اجتماع مردم آبادان .)1375/12/19 ،اين قدرتي که
ابرقدرتها براي خودشان درست کرده بودند ،معلوم شد که افسانه است .البته ما
ميدانستيم .اين حقيقت جاري بر زبان امام بزرگوارمان (رضوان اهلل تعالي عليه) که
«آمريکا هيچ غلطي نميتواند بکند»( صحيفه امام ،ج  )516 :10يک بار ديگر آشکار شد.
اين هم يک نکته است که مورد توجه مردم دنيا قرار گرفت و بايد حقيقتاً اين نکته
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را فهميد و روي آن درست تکيه کرد .قدرتهاي درجه يک عالم ،با يکديگر جمع
شدند؛ اما کاري که خيال ميکردند ميتوانند انجام بدهند ،نخواهند توانست انجام
دهند(بيانات در ديدار مجمع نمايندگان طالب و فضالي حوزه علميه قم .)1369/11/4،ابرقدرتها وانمود
کرده بودند که اراده آنها تخلفناپذير است .يک بار در انقالب ما ،يک بار در طول
هشت سال جنگ تحميلي و بارها در حوادث گوناگون ...به وضوح معلوم شد که اين
ادعا پوچ است .ابرقدرتها ،با تشر و هيبت و ابهت ابرقدرتي ،کارشان را پيش ميبرند
و اال از لحاظ قدرت محسوس و ملموس ،اگر ملتي بخواهد و اراده کند ،ميتواند آنها
را ناکام نمايد(بيانات در ديدار مهمانان خارجي در مراسم دهه فجر( ،)1369/11/17 ،محمدي :1389 ،فصل دوم).
اين که امام فرمودند«:آمريکا هم زائل خواهد شد» ،زوال هر قدرتي يک طوري
است .زوال قدرتي مثل آمريکا به اين است که شما امروز مقدمات آن را داريد
مشاهده ميکنيد(بيانات در ديدار ستاد بزرگداشت سالگرد امام خميني(ره) .)1383/2/30 ،امروز
آمريکا بهرغم قدرت روزافزون نظامي و مالي خود ،در حضيض شکست سياسي
است و در دنيا منزوي است.هيچ وقت نفرت از آمريکا مثل امروز در دنيا نبوده است.
شرق و غرب هم ندارد ،آسيا و اروپا و آفريقا هم ندارد؛ همه جا اينطور است .اين
را خود آمريکايي ها اعتراف ميکنند و اين حرف من نيست .آنها خودشان اعتراف
ميکنند که نميشود با زور بر دنيا سلطه پيدا کرد« .برژينسکي» کتابي دارد به نام
«رهبري جهاني يا سلطه بر جهان»؛ او در اين کتاب نوشته است که سلطه با زور و
با اقتدار بر جهان براي آمريکا ،مساوي است با انزواي روزافزون آمريکا در دنيا .راست
هم ميگويد؛ روز به روز منزويتر خواهد شد و همين انزوا آن سلطه را هم نابود
ميکند(بيانات در ديدار وزير و مسئوالن وزارت امور خارجه .)1383/5/25،آن چيزي که به نتيجه و
پيروزي خواهد رسيد ،راه ماست؛ نه راه آمريکا .قلدري آمريکا شکسته خواهد شد .شاخ و
دندان اين حيوان وحشي و بيمالحظه که هيچ چيز را در مقابل خود به حساب نميآورد،
در هم خواهد شکست(.بيانات در ديدار روحانيون و مسئوالن( ،)1368/10/6،محمدي :1389 ،فصل هشتم).
الزم به ذکر است که يکي از قواعد فقهي ثانويه مشهور نزد فقيهان مسلمان،
قاعده «نفي سبيل و سلطه کافران بر مسلمانان» است ،که گاهي از آن به قاعده
نفي سلطه نيز ياد ميکنند .سبيل در لغت به معناي راه و حجت و از نظر فقهي
مراد از نفي سبيل اين است كه خداوند متعال حكمي قرار نداده كه بر اثر آن ،براي
كفار ،برتري بر مسلمانان ثابت كند .قاعده فقهي «نفي سبيل» از نص قرآن اتخاذ
شده است« :ولن يجعل اهلل للكافرين علي المومنين سبيال» (نساء.)141 :مفهوم آيه

59

فصلنامه (علمي  -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال شانزدهم  /شماره / 60پاييز 1392

اين است که مؤمنان بايد از برقراري روابطي که موجب سلطه کافران بر آنها ميشود
اجتناب کنند؛ از اينرو خداوند در قوانين و شريعت اسالم هيچگونه راه نفوذ و تسلط
کفار بر مسلمانان را باز نگذاشته است و هرگونه راه تسلط بر مسلمانان را بر آنها
بسته است؛ به اين ترتيب ،کافران در هيچ زمينهاي شرعاً نميتوانند بر مسلمانان
مسلط شوند(شکوري.)326 :1377 ،
قاعده «نفي سبيل» در روابط خارجي اسالم و مسلمانان  -به اصطالح « -حق وتو»
دارد .اگر يک قرارداد سياسي و اقتصادي و مقاوله نظامي(براي مثال ،توافقنامههاي
نظامي که منجر به تأسيس پايگاه نظامي کشور دارالکفر در داراالسالم ميگردد) و
حتي فرهنگي به عنوان مقدمه و زمينه تسلط کفار بر مسلمانان تلقي شود ،قاعده
«نفي سبيل» آن قرارداد و مقاوله را باطل ميسازد(شکوري)326-327 :1377 ،؛ بنابراين
يکي از اصول حاکم بر سياست خارجي اسالم که بر تمام روابط خارجي و بينالمللي
اسالم در زمينههاي گوناگون نظامي ،سياسي ،اقتصادي و فرهنگي حاکميت دارد و
همه روابط مسلمانان بايد براساس آن برنامهريزي شود ،اصل مهم و اساسي «نفي
سلطه» يا قاعده «نفي سبيل» است .در صورت عملي شدن اين اصل و قاعده
فقهي ،کفار و بيگانگان کوچکترين راه نفوذ و تسلط سياسي ،نظامي و اقتصادي بر
مسلمانان نخواهند داشت.
قرآن کريم نيز در عين حال که روابط مسلمانان با پيروان اديان توحيدي و نيز
کافران را امضا ميکند اما نه سلطهپذيري مسلمانان را امضا ميکند و نه سلطهگري
غيرمسلمانان را و نامسلمانان بر مسلمانان سلطه و راه نفوذ ندارند؛ نه راه نفوذ
علمي که با احتجاج بتوانند اسالم را دين باطل معرفي کنند و نه راه تشريعي دارند
که بتوانند بر مسلمانان حکومت کنند .هم سلطه تشريعي کافران نفي شده و هم
سلطه فرهنگي آنان و به همان معياري که اسالم اجازه نميدهد کسي ظلم کند،
اجازه نميدهد کسي ظلم پذيرد(جوادي آملي .)176 :1388،در فرهنگ متعالي قرآن ظلم
کردن و ظلم پذيري مذموم ميباشد و به پرهيز از هر دو فرمان داده شده است:
«التَظلمون و التُظلمون»(بقره .)279:نه ستم ميکنيد و نه ستم ميکشيد؛ از ديدگاه
قرآن کريم وقتي به ملت و جامعهاي خير يا شري ميرسد که افراد آن جامعه ،خود
خواهان آن نعمت و سعادت يا شر و ضاللت باشند«:ان اهلل اليغير مابقوم حتي
يغيروا ما بانفسهم»(رعد.)11:
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حق تعيين سرنوشت و سلطه بيگانه
اصل تعيين سرنوشت ،به عنوان يکي از اصول پايه حقوق بينالملل معاصر ،در
ماده  1منشور و در زمره اهداف و مقاصد ملل متحد ذکر شده است .منشور از حق
تعيين سرنوشت ،به عنوان يکي از مباني و پايههاي روابط دوستانه و مسالمتآميز
بين دولتها و ملتها ياد کرده است .با اين حال اصل مزبور فاقد آن استحکامي
است که اصول ديگري همچون اصل عدم توسل به زور يا اصل برابري حاکميتها
يا اصل عدم مداخله از آن برخوردارند .حق تعيين سرنوشت بهويژه از زمان تدوين
ميثاقين بينالمللي حقوق مدني و سياسي و همچنين حقوق اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي ،به عنوان حق مردم براي تعيين نظام سياسي ،اقتصادي و اجتماعي که در
چارچوب آن زندگي ميکنند ،تعريف شد .تا مدتها بحث بر سر اين بود که «»Self
در عبارت «Determinationـ »Selfبه چه کساني اطالق ميشود؟ پاسخها محدود
بود :مردم مستعمرات ،مردم سرزمينهاي تحت سلطه بيگانه و گروههاي نژادي تحت
سلطه رژيم نژادپرست .ماده يک ميثاق سياسي و مدني بسياري از صاحبنظران را
به اين سمت هدايت کرد که نه تنها حق تعيين سرنوشت ،اساسيترين حق در
مجموعه حقوق بشر است بلکه مبنايي است که اعمال صحيح ساير حقوق نيز به آن
بستگي دارد .فقط در پرتو اعمال اين حقوق و آزاديهاست که ميتوان گفت کل
مردم از حق تعيين سرنوشت برخوردارند(خرازيان.)125 :1386 ،
اصل حق تعيين سرنوشت ملتها که به معناي «حق ملتها در انتخاب
ساختار حکومتي و نهادهاي حقوقي و سياسي خود در جامعه بينالمللي
ميباشد» )Bledsoe,1987:54(،از مبناييترين اصول حقوق بينالملل است که بسياري
اصول ديگر از آن ريشه ميگيرند( اکبري .)۱۳۷۸:۲۴۸ ،بنيان اين اصل ،همان چيزي
است که در بند  ۳ماده  ۲۱اعالميه جهاني حقوق بشر آمده است« :اساس و منشأ
قدرت حکومت ،اراده مردم است» .همچنان که در بند  1ماده  1در هر دو ميثاق
بينالمللي راجع به حقوق بشر که در  ۱۶دسامبر  ۱۹۶۶به تصويب مجمع عمومي
ملل متحد رسيده ،مقرر شده است« :همه مردم حق تعيين سرنوشت دارند .به
حسب اين حق ،آنها ميتوانند آزادانه وضعيت سياسي خود را تعيين کنند و آزادانه
توسعه هاي فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي خود را تعقيب کنند» (.(Brownlie, 1995:47
«برآورد نظرات عنوان شده ،قطعنامههاي ارکان مختلف سازمانهاي تخصصي و خود
ملل متحد ،گزارشات و تفسيرها و ...نشان ميدهد که تلقي عمومي در سيستم
ملل متحد مبتني بر اين نکته است که تحقق و رعايت حق تعيين سرنوشت مردم
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به تثبيت روابط دوستانه ،همکاري ميان دولتها و ملتها ،تقويت صلح و تفاهم
بينالمللي کمک ميکند».
در حال حاضر ،براساس آنچه در ملل متحد مورد قبول است ،حق تعيين
سرنوشت داخلي كه انتخابات ،نمود و وجه بارز آن تلقي ميشود ،تنها الزمه اعمال
ساير حقوق و آزاديهاي اساسي فرد نيست ،اين حق بهمعناي آن است كه مردم
در يك كشور مستقل حاكمه آزادانه قانونگذاران و رهبران سياسيشان را فارغ و
آزاد از هرگونه دخالت و نفوذ مقامات داخلي ،انتخاب كنند .حق تعيين سرنوشت،
پيششرط اعمال ساير حقوق مندرج در ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي و
ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي است و در عين حال ،بهترين
تجلي كل حقوق است كه در اين ميثاق آمده است( قادري.)4-5: 1388،
جوهره اصل تعيين سرنوشت نياز به «توجه به خواست مردم» دارد که به «طور آزادانه
و در هر زماني که سرنوشت مردم مطرح است بيان شود» ICJ Reports,1975, para:58-59) (.اين
اصل يک استاندارد کلي و بنيادين را مقرر ميدارد :حکومتها نبايد درباره زندگي
مردم و آيندهشان تصميم بگيرند .مردم بايد قادر باشند که خواستههاي خود را در
مورد شرايطشان بيان دارند .لکن اصل کلي تعيين سرنوشت نه موضوع ،نه حوزه،
نه روش و نه ابزار اعمال اين اصل يا خارجي و داخلي بودن ابعاد آن را مشخص
نميکند .اين قواعد حقوقي هستند که در اين زمينهها اصل کلي را تدقيق ميکنند.
اصل کلي تعيين سرنوشت مشخص ميکند که روش اعمال حق تعيين سرنوشت
«بيان آزادانه و واقعي خواست و تمايالت مردم هر سرزمين است» چه در تعيين
سرنوشت خارجي و چه داخلي .اين اصل استانداردي کلي براي تفسير است و در
جايي که قواعد عرفي مبهم يا نامشخص است ،به روشن شدن دامنه آنها کمک
ميکند.
با اين وصف ،يکي از ابعاد حق تعيين سرنوشت بر طبق رويه دولتي و
قطعنامههاي ملل متحد ،اين است که حق تعيين سرنوشت ،نه تنها متعلق به
مردم مستعمرات است بلکه در مورد مردم سرزمينهاي اشغالي نيز اعمال ميشود.
مفهوم سلطه بيگانه در بند  1اعالميه اعطاي استقالل گنجانده شده است« :قرار
دادن مردم تحت انقياد ،سلطه و استثمار بيگانه ،نفي حقوق اساسي بشر محسوب
شده است که مغاير منشور ملل متحد و مانعي در راستاي ترويج صلح و همکاري
جهاني ميباشد) .(A/Res/1514(XV),14 Dec.1960,para.1ماده  1ميثاقين نيز به
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)Determination of Peoples (Art. 1ـ 1. See: (CCPR General Comment, no. 12. the Right to, Self
:84/03/13
2. Alien Domination

1

2

طور ضمني اين مسئله را عنوان ميکند اما اشاره مستقيم به عبارت اشغال
خارجي يا سلطه بيگانه در آن نشده است .در نهايت اعالميه روابط دوستانه
 1970به چند وضعيت اشاره ميکند که در بردارنده حق تعيين سرنوشت
خارجي براي مردم است که يکي از آن چند وضعيت ،مورد سلطه ،انقياد و
استثمار بيگانه است).(A/Res/2625(XXV),24 Oct.1970,Annex
بررسي قطعنامههاي شوراي امنيت و مجمع عمومي نشان ميدهد که عبارت
سلطه يا انقياد بيگانه شامل وضعيتهايي است که در آن «يک قدرت با توسل
به زور به مردم يک سرزمين خارجي سلطه پيدا ميکند»؛ يعني بايد يک قدرت
بيگانه مداخله نظامي انجام داده يا در صورت وجود مخاصمه ،طرف متخاصم
اقدام به اشغال نظامي کند .رويه ملل متحد و اعضاي آن در سالهاي متعاقب
تصويب اعالميه روابط دوستانه  ،1970نشان ميدهد که اکثريت عظيمي از
دولتها همچنان از توسعه مفهوم سلطه و غلبه بيگانه به اشکال استثمار اقتصادي
و استعمارنو خودداري مي کنند .به همين خاطر قطعنامه هاي مصوب مجمع
عمومي در مورد مسائل اقتصادي ،مداخله اقتصادي را نقض اصل تعيين سرنوشت
نخواندهاند)« .(A/Res/3281(XXIV),1974. A/Res/1971/38. 1983اقدام به مداخله و
اشغال نظامي خارجي يا تهديد به آن» و «مداخله نظامي ،تجاوز نظامي و اشغال
نظامي خارجي» نقض فاحش اصل تعيين سرنوشت خوانده شده است و در عمل
دولتها توافق کردهاند که واژه و مفهوم «سلطه بيگانه» به «مداخله به وسيله توسل
به زور و اشغال نظامي» محدود شود .اما نهضت اصيل بيداري اسالمي که بيان
روايت ديگري از حق تعيين سرنوشت ،يعني نفي سلطه بيگانگان و دولتهاي فاسد
و وابسته به آن است را ميتوان اقدامي تحول آفرين در حوزه مطالعات منطقهاي و
نظريههاي روابط بينالملل دانست.
1

1. Alien Domination/Subjugation.
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ماهيت و ابعاد بيداري اسالمي
مقطع زماني قرن دهم تا يازدهم هجري را بايد مقطعي بشماريم که تمدن اسالمي
از اوج و اعتالي خود فاصله ميگيرد و به تدريج ،از آن پس شعلههاي تمدن اسالمي
رو به کاستي ميگذارد تا حدي که در قرن دوازدهم و سيزدهم به مسير افول
ميافتد .اين هبوط مدنيت در جهان اسالم از يک طرف آنها را گرفتار رکود ،فقر
و فالکت ،جهل و جمود ،ظلم و استبداد و عقبماندگي کرده و از سوي ديگر ،اين
کشورهاي اسالمي را در معرض هجوم غرب و تمدن و فرهنگ جديد غربي قرار داد؛
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تمدني که با دو ابزار دانش ،صنعت و فناوري جديد و ابزار سياسي استعمارگري
و غارتگري متوجه جهان اسالم شده بود(نجاتي اراني .)267 :1391،در واکنش به اين
عقبافتادگي مسلمانان و رهانيدن آنها از ظلم و سلطه استعماري غربي ،سه نگاه به
صورت پياپي در کشورهاي اسالمي پيدا شد:
 -1غربگرايي :اين جريان با مشاهده چهره علمي و تفکر و فناوري غرب ،تمدن
غربي را پذيرفته و بدون اينکه قائل به تفکيک ميان علم و دانش و ابعاد استعماري
و استثماري تمدن غربي باشد ،پيروي از آن را تجويز ميکند .از نظر اين جريان،
غرب دشمن نيست و بايد به سمت آن حرکت کرد و مسير آنها در رسيدن به تمدن
و شکوفايي را طي کرد .نويسندگان و روشنفکراني همچون طهطاوي ،شبلي شميل
و طه حسين در ميان اعراب و افرادي همچون ملکم خان و تقيزاده در ايران و سيد
احمدخان در هند ،نمونههايي از سردمداران اين جريان در ميان کشورهاي اسالمي
بودند .از مشخصههاي اصلي اين جريان تقليد همهجانبه از فرهنگ و تمدن غربي،
اخذ و اقتباس از آن بدون هيچ نوع معيار ،مالک و ضابطه خاص ،خودباختگي و
بيهويتي در برابر غرب ،تفکيک دين از سياست ،ليبراليسم و خالصه تفاهم با غرب
و تسليم در برابر آن ميباشد(موثقي.)290 :1375 ،
 -2مليگرايي :دغدغههاي سياسي اعراب در قرن نوزدهم ،همراه با احساس
سرخوردگي و همچنين ضعف فرهنگي در برابر غرب ،در نهايت به تالش براي قبول
الگوهاي مليگرايي غربي منجر شد .مليگرايي که به فروپاشي امپراطوري عثماني
کمک کرد و نقش مهمي در استقالل کشورهاي عربي بازي کرد(نصر.)197 :1383 ،
ناسيوناليسم عربي تقريباً همزمان با ناسيوناليسم ترکي و ايراني پديد آمد .طرفداران
اين جريان نه فقط آداب و رسوم و تشريفات غربي را از طريق اين سه ناسيوناليسم
رواج دادند بلکه مقاصد سياسي خود را در پس سپر ناسيوناليسم پيش بردند.
مشخصههاي اصلي ديدگاه ناسيوناليسم نسبت به مسائل اجتماعي  -سياسي و
پديدههاي جديد نيز در پيوند با تفکر جديد غربي ،عمدتاً مشابه با مشخصهها و
ديدگاههاي جريان طرفدار تمدن غربي است؛ منتها بيشتر در ابعاد فکري و فرهنگي
که از جمله آنها تفکيک دين از سياست و حاکميت ملي و ملت و وطن به جاي
دين است که مهمترين جهتگيري فکري – فرهنگي و در عين حال سياسي آن
ميباشد(موثقي .)291: 1375،ناسيوناليسم و مليگرايي با مطرح شدن کشوري جعلي
به نام اسرائيل و از دست رفتن فلسطين ،جان تازهاي گرفت و در دهه  1950به
رهبري جمال عبدالناصر که ميخواست با اين حربه ،ضعف کشورهاي عربي را در
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برابر اسرائيل جبران کند ،به اوج خود رسيد .هر چند شکست جنبش ناصري در
برابر غرب و اسرائيل تا حدودي گرايش به ناسيوناليسم را در ميان کشورهاي از
عربي رونق انداخت اما ظهور انقالب اسالمي به رهبري شخصيتي مذهبي که ريشه
در تفکر و تمدن اسالمي داشت ،توجه و نظر انديشمندان و حتي تودههاي مردمي
در کشورهاي اسالمي را به خود جلب کرد؛ به گونهاي که ديگر گرايشات فکري و
فرهنگي در جهان اسالم را تحت تأثير خود قرار داد.
 -3اسالمگرايي :اين جريان ،ناکاميهاي جامعه اسالمي را ناشي از سرسپردگي
به استعمار يا شيفتگي به ارزشهاي بيگانه و سرانجام خودباختگي سردمداران
کشورهاي اسالمي ميداند .اسالمگرايان به سه شيوه عمده از ماهيت گفتماني
اسالم سخن ميگويند؛ آنها اسالم را به عنوان دين(اعتقاد) ،دنيا (شيوه کامل
زندگي) و دولت (يک نظم سياسي) تعريف ميکنند(سعيد .)55 :1379 ،اين جريان که
تأکيد خاصي بر احياگري و بيداري اسالمي در ميان امت اسالمي دارد ،هر چند
از حدود يک قرن قبل توسط انديشمنداني همچون سيد جمالالدين اسدآبادي،
محمد عبده و ديگر متفکران جهان اسالم مطرح شد اما با پيروزي انقالب اسالمي
معنا و مفهوم جديدي پيدا کرد و از مرحله نظر به مرحله عمل و واقعيت رسيد .اين
پيروزي به همه مسلمانان جهان اثبات کرد که بازگشت به اسالم تنها يک تخيل
نبوده و ميتواند جامه عمل بر تن کند(محمدي .)518 :1385 ،با پيروزي انقالب اسالمي
بر پايه ارزشها و معيارهاي اسالمي براي اولين بار در تاريخ مدرن گفتمان بيداري
اسالمي مبتني بر اسالم سياسي در علو م سياسي و روابط بينالملل مطرح شد که
خواهان تصاحب قدرت سياسي ميباشد .گفتمان اسالم سياسي ،دريچهاي جديد
به روي انديشمندان و صاحبنظران سياست باز نمود که نه تنها دين اسالم ميتواند
سياسي باشد بلکه حرفهاي جديد و تازهاي براي ارائه به جهان مدرن خواهد داشت
که با گفتمانهاي موجود در تضاد و تعارض است (محمدي .)510 :1385 ،اين جريان
اسالمگرايي و اسالمخواهي که ريشه در مباني معرفتي اسالم داشته و از تاريخ اسالم
در يک قرن اخير نيز تغذيه ميشد ،توانست جنبشي عمومي و سراسري در جهان
اسالم ايجاد کند که امروزه به بيداري اسالمي معروف شده است.
بيداري اسالمي ،اصطالحي است که براي بيان جنبشي مبتني بر آگاهي(نسبت
به اصول رهاييبخش اسالم) ،عمل سياسي(اقدام براي تغيير شرايط اجتماعي و
سياسي موجود براي نيل به وضعيت بهتر) و بر بنياد اسالمخواهي شکل گرفته
و هدف از آن ،استقرار نوعي نظام سياسي است که در مقام نخست در تعارض با
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الگوي اسالمي مملکتداري نبوده و در مقام دوم ،برآمده از مباني و مبادي معرفتي
اصيل ديني باشد(افتخاري .)29 :1391،بيداري اسالمي گزارهاي است که هم در سطح
تئوريک و هم در ابعاد عملي و پراتيک بر«نهضت فراگير براي بسط ايدئولوژي
توحيدي» و پيريزي حکومت اسالمي تاکيد دارد .در اين چارچوب نظري ،بيداري
اسالمي کنشي آگاهانه براي تأسيس يک نظم سياسي جديد بر اساس سامان دادن
به يک «معرفت سياسي جديد» است .اين امر جديد ،ويژگيهاي خاص خود را دارد
و اطالق گزاره جديد به آن ،شامل اين تلقي که معرفتهاي پيشيني کنار گذاشته
شوند ،نيست بلکه به معناي آن است که ظرفيت مغفول مانده و گاه فراموش شده
سنت و معارف اسالمي در جوامع اسالمي احيا و بازتعريف و از اين نظر ،به سامان
دادن تجددي اصيل و مبتني بر نظم عقيدتي اسالم اقدام شود (نوروزي .)4:1391 ،بر
همين اساس است که رهبر جمهوري اسالمي ايران معتقد است که «در بيداري
اسالمي موج عظيمي پديدار شده است که حکومتهاي موجود عربي توان مهار آن
را از دست دادهاند .بر اين اساس ،حکومتهاي موجود در حال فرو ريختن هستند
و سامان سياسي جديدي در حال شکلگيري است که چهره منطقه را دگرگون
خواهد کرد .از نظر ايشان ،برخالف دموکراسي غربي که يک پروژه است ،بيداري
اسالمي يک پروسه است که بهتدريج همه ارکان و بالد اسالمي را فرا خواهد
گرفت»(نجفي.)5 : 1391 ،
حضرت آيتاهلل خامنهاي بيداري اسالمي را نوعي خيزش تاريخساز ميداند
که در نهايت به پيروزي امت اسالمي در برابر استکبار غربي ميانجامد .ايشان
بيان ميدارند« :اين نوعي خيزش تاريخساز است؛ تاريخي که حتماً ذلت و خواري
جهان اسالم به پايان ميرسد و امت بزرگ اسالمي استعدادها و پتانسيلهاي واقعي
خود را درخواهد يافت و با تکيه بر آنها ،جهان آينده و مناسبات آن را دوباره
تعريف و تعين خواهد بخشيد ...ما در دنيا يک ميليارد و نيم جمعيت مسلمان
داريم ،در حساسترين نقاط دنيا از لحاظ سوق الجيشي ،از لحاظ امکانات طبيعي و
منابع زيرزميني قرار گرفتهايم اما ديگران بر ما حکومت ميکنند ،ديگران سرنوشت
ما را معين ميکنند ،نفت ما را ديگران تکليفش را معين ميکنند ،ديگران براي
حکومتهاي ما تعيين تکليف ميکنند ،اين وضعيت بايد دگرگون شود و بالشک
دگرگون خواهد شد؛ که امروز نشانههاي آن ديده ميشود ،اين همان بيداري اسالمي
است .اين بيداري اسالمي که با يک حادثه فوقالعاده بزرگ و تعيين کننده ،يعني
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حضور مردم در صحنه مبارزه با استکبار و استبداد همراه بود ،ميتواند براي مدتهاي
طوالني ،مسير تاريخ امت اسالم و مسير اين منطقه را تعيين کند (محجوب.)15 :1391 ،
بر همين مبنا آنچه در کشورهاي مصر ،تونس و برخي کشورهاي اسالمي ديگر
اتفاق افتاده است ،معنايش اين است که تاريخ اين منطقه ورق خورده و فصل
جديدي شروع شده و زمان پايان دوران سلطه قدرتمندان و افول تدريجي قدرت
آنها فرا رسيده است .دنيا در يک پيچ تاريخي است که ملت ما ،ملتهاي مسلمان،
امت عظيم اسالمي ،ميتوانند نقش مهمي ايفا کنند .بر همين اساس ،رهبر انقالب
ايران معتقد است« :شکي نيست که بر اساس حقايقي که خداي متعال تقدير
کرده است ،خاورميانه جديدي شکل خواهد گرفت که همان خاورميانه اسالمي
است .خاورميانهاي که در نهايت به شکلگيري نوعي منطقهگرايي و خاصگرايي
جديد در منطقه منجر خواهد شد ،منطقهگرايي که بر اساس فرهنگ اسالمي
استوار است(غفاري .)127 :1391 ،افقي که آيتاهلل خامنهاي براي اين بيداري اسالمي
تصوير ميکنند ،رسيدن به مرز قدرت بزرگ جهاني است .ايشان در اين زمينه بيان
ميدارند« :مسلمانان براي اينکه بتوانند مسائل خود را به طور جدي با جهانخواران
حل کنند ،بايد خود را به مرز قدرت بزرگ جهاني برسانند؛ و اين جز از مسير
بيداري اسالمي و با همکاري و همدلي و اتحاد کشورهاي اسالمي به دست نخواهد
آمد ...تا چنگ و دندان قدرتهاي خونخوار و وحشي غرب شکسته نشود ،هميشه
چنين خطرهايي براي کشورهاي اسالمي متصور است و نجات آن جز با تشکيل
قطب قدرتمند جهان اسالم ميسر نيست».
براين اساس ،ميتوان برخي از مهمترين شاخصههاي بيداري اسالمي را به شرح
زير بيان نمود:
-1اسالمي و مردمي بودن :بيداري اسالمي ،چه زماني که پاسخ به بحران خالفت
جهان اسالم بود و چه زماني که به دنبال استعمارزدايي از سرزمينهاي اسالمي
بود و چه اکنون که به دنبال سامان سياسي است ،همواره در پي يک رشته
اهداف مشترک بوده است که ظهور و بروز اسالم در عرصه اجتماعي مهمترين
ويژگي آن بوده است(مرادي .)84 :1391 ،ظهور انقالب اسالمي با گرايش اسالم سياسي
باعث تبديل شدن عصر «پايان دين» به عصر «پايان انديشه پايان دين» گرديد؛
1

2

3

4
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به گونهاي که اين گفتمان اسالم سياسي ،ساير گفتمانهاي پانعربيسم ،استبداد
داخلي و سکوالريسمي که در جهان عرب و اسالم بود را با چالش جدي روبرو کرد.
اين گفتمان هويت خود را در اسالمخواهي ،دموکراسيخواهي و استقالل جستجو
ميکند(مرادي)92 :1391 ،؛ بنابراين گفتمان بيداري اسالمي يک منظومه معنايي وسيع
است که تالش ميکند ارزشهاي عميق اسالمي ،مفاهيم و خواستهاي مردمي را در
يک چارچوب منسجم معنايي گرد هم آورده و با تکيه بر دال مرکزي اسالم سياسي،
بقيه عناصر بيداري اسالمي را تعريف و معنا ببخشد(مرادي .)95 :1391 ،بر اساس
همين بينش فکري – سياسي است که رهبر ايران سه ويژگي «اسالمي بودن»،
«مردمي بودن» و «ماهيت ضد استکباري و ضد آمريکايي داشتن» را سه ويژگي
اصلي بيداري اسالمي بيان ميکند .ايشان در سال  1384در ديدار با کارگزاران
نظام اظهار ميدارند« :در بيداري اسالمي جهان اسالم کسي نميتواند ترديد کند.
امروز مسلمانان عالم در همه نقاط جهان احساس گرايش به اسالم و احساس
بازيابي هويت اسالمي خودشان را ميکنند .امروز مردم و روشنفکران دنياي اسالم،
دلزده از سوسياليسم و مکاتب غربي ،به سمت اسالم گرايش پيدا کردهاند و راه
عالج دردهاي بشريت را از اسالم ميطلبند و استفتا ميکنند» .بر همين مبناست
که مشاور ريچارد نيکسون رئيسجمهور سابق آمريکا بيان ميکند«:قدرت اسالم
برترين قدرت قرن  21خواهد بود» (اسماعيل زاده .)451 :1391 ،بيداري اسالمي در
کشورهاي اسالمي هر چند تحت تأثير عوامل اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و حتي
بينالمللي قرار دارد؛ اما اصليترين و جديترين مؤلفه آن حضور مردم با گرايشات
اسالمي در اين جنبش مهم ميباشد(حسيني فائق.)153 :1391،
 -2استکبارستيزي و مخالفت با رژيم اشغالگر قدس :مخالفت با سلطه استکبار،
بهويژه مخالفت با سياستهاي مستعمرانه آمريکا و رژيمصهيونيستي ،بخش قابل
توجهي از جنبشهاي اسالمي که در سده اخير در کشورهاي اسالمي و در واکنش
به فرايند استعمار و اشغالگري شکل گرفتهاند ،ميباشد .جنبشهايي مانند جنبش
اخوانالمسلمين مصر توسط حسن البناء در سال  ،1928جنبش اسالمي سوريه
(شاخه اخوانالمسلمين) توسط مصطفي سباعي؛ جمعيت الشباب االسالمي
مراکش در سال  ،1971گروههاي القيام و الدعوه در الجزاير در دهه  70و همچنين
جبهه نجات اسالمي که در سال  1989تأسيس شد و در همه نقاط الجزاير شعبه
داشت(صوفي نيارکي.)210 :1391 ،
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اگرچه اغلب اقدام جمعي اين جنبشها در برابر دولتهاي بومي تحت حمايت دول
استعماري نمود عيني مييافت اما در موارد بسياري نيز به مواجهه مستقيم و حتي
مسلحانه در برابر سلطه نيروهاي خارجي غيرمسلمان منجر ميشد .به خاطر روحيه
اسالمي بودن و ضداستکباري بيداري اسالمي است که بعضي از نظريهپردازان معروف،
نظير فهمي الهويدي ،راشد الغنوشي ،برنارد لوئيس و( ...مشتاقي 315 :1391 ،و  )316اين
انقالب عظيم در جهان اسالم را تحت تأثير بسيار جدي انقالب اسالمي ميدانند .رهبر
انقالب ايران درباره بيداري اسالمي معتقد است که اين بيداري تقابل بين اسالم و
دنياي غرب را تا عميقترين اليههاي منازعه خواهد کشاند(نجفي )16 :1391 ،که ميتواند
با روي کارآمدن احتمالي دولتهاي اسالمگرا ،معادالت منطقه را در خالف جهت منافع
غرب و رژيم صهيونيستي به شدت دستخوش دگرگوني سازد(سعيدي .)68 :1391،مخالفت
جدي مردم با آمريکا و رژيم اشغالگر قدس در مناسبتهاي مختلف در کشورهاي
اسالمي که درگير انقالب شدهاند ،به خوبي نشاندهنده ضديت اين انقالبها با آمريکا
و رژيم اشغالگر قدس ميباشد .در يک نظرسنجي ،مردم مصر نظرات ضداسرائيلي
و ضدآمريکايي خود را اينگونه بيان کردهاند 79 :درصد رژيم صهيونيستي را دشمن
اصلي خود ميدانند؛  61درصد خواستار لغو قرارداد صلح با رژيم صهيونيستي
هستند؛  69درصد نگاهي منفي به آمريکا داشتهاند(حسيني فائق .)190 :1391،همچنين
بر اساس نظرسنجي دانشگاه مريلند در سال  2011حدود  71درصد افکار عمومي
جهان عرب ،رژيم صهيونيستي را دشمن اصلي خود ميدانند(حسيني فائق)181 :1391،
اين ضديت را روزنامههاي عربزبان تشرين ،لوموند فرانسه ،جروزالم پست رژيم
صهيونيستي به خوبي بيان ميدارند(نوراني.)191 :1391،اين مسائل در کنار اشغال
سفارت اسرائيل در مصر و کشته شدن سفير آمريکا در ليبي ،به خوبي ضديت اين
انقالبها با سياستهاي استعماري و ظالمانه آمريکا و اشغالگري رژيم صهيونيستي را
نشان ميدهد.
 -3مخالفت با سکوالريسم :سکوالريسم در جهان اسالم معلول چند علت بوده
است :توسعه هنجارهاي جهاني ليبرال دموکراسي(جهانيسازي ارزشهاي غربي در
جهان اسالم)؛ حمايت حکومتهاي اقتدارگراي عرب از اين ايده؛ استقبال نوانديشان
ديني مانند الجابري ،الشماوي و ...که الجابري معتقد است اين مقتضاي شرايط نوين
جهان اسالم است .الشماوي نيز اعتقاد دارد که ميشود عرفيگرايي را مبتني بر مبادي
ديني فهم کرد و اجباري در بيگانهپنداري آن وجود ندارد .نويسندگاني چون العظمه و
المسيري ،عرفيگرايي را امر مسلط براي آينده منطقه ميدانند .بيداري اسالمي با رشد
اسالم سياسي اين ايده را به نقد کشيده و رد ميکند(افتخاري .)49 :1391 ،رهبر انقالب
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اسالمي وجه ضد سکوالريسم بودن بيداري اسالمي را اينگونه بيان ميدارند « :به
رغم تسلط و تالش حاکمان سکوالر و تالشهاي پيدا و پنهان آنان براي دينزدايي
در اين کشورها ،اسالم ،با نفوذ و حضوري نمايان و پرشکوه ،هدايتگر دلها و زبان ها
گشته و چون چشمههاي جوشان در گفتار و کردار تودههاي ميليوني ،به اجتماعات
و رفتارهاي آنان طراوت و حيات بخشيده است .مأذنه ها و مصالها و تکبيرها و
شعارهاي اسالمي برهان قاطعي بر اين مدعا است  .پيروزي جريانات اسالمگرايان
در مصر ،تونس و اقبال مردم به اسالم و شعارهاي اسالمي نشاني از ضديت بيداري
اسالمي با سکوالريسم و حکومتهاي سکوالر دارد.
 -4ضداستبدادي بودن :گرچه ارکان اعتقادي و جهانبيني اسالمي به دليل
بهرهمندي از آموزههاي متعالي الهي و تأکيد بر کرامت انساني از الگوهاي سياسي
بسته استبدادي دور است اما اين واقعيت را نميتوان انکار کرد که از يک سو
دولتهاي خودکامه در تاريخ اسالم ظهور و بروز پررنگي داشتهاند و از سوي ديگر،
همواره استناد گزارههاي اقتدارگرايي به مبادي و ارکان دين و به عبارتي ديگر،
بهرهمندي از دين به مثابه منبعي براي تأييد اقتدارگرايي و خودکامه بودن حکومت
در سرزمين اسالمي وجود داشته است؛ به گونهاي که ميتوان ادعا کرد که هيچ
کانوني چون دين نتوانسته به استمرار رژيمهاي اقتدارگرا در کشورهاي اسالمي
کمک کند(افتخاري .)48:1391،بيداري اسالمي با موج جديد اسالمگرايي به شدت
حکومتهاي استبدادي و منبع مشروعيتبخشي آنها را زير سؤال برده است .در اين
بيداري اسالمي ،شاهد توليد روايتهايي تازه از دين ميباشيم که با استفاده از فضاي
جهاني ،امکان عرضه بسيار گسترش يافته است .اين روايت سياسي از دين ،در مقام
عمل آسيب جدي را براي دولتهاي اقتدارگرا پديد آورده است(افتخاري .)48 :1391،اين
آسيب جدي ،خود را در قيام عليه استبداد و ديکتاتوري در جهان اسالم نشان داده
است .به گونهاي که انديشمندان و تحليلگران اين حوزه يکي از عوامل اصلي بيداري
اسالمي در منطقه را فقدان دموکراسي و وجود نظامهاي بسته حکومتي که مشارکت
سياسي و اجتماعي در آنها شکل نگرفته است ،ميدانند .حکومتهايي که عمدتاً بر
تمامي جنبههاي فعاليت اقتصادي و اجتماعي نظارت داشته و در آنها قدرت سياسي
تنها در اختيار يک حزب يا فرد يا گروه سياسي بوده است(گوهري مقدم.)208 :1391 ،
اما درباره فهم دقيق و عينيتر تحوالت اخير بيداري اسالمي در کشورهاي عربي
چند نکته قابل تأمل است:
نخست اينکه مطالبات مردم يک سير مرحله به مرحله يا فرايندي را طي کرده
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1. Construct
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 ،1391پژوهشکده مطالعات روابط بينالمللwww.rirpolitics.com ،
3. Reformation
4. Revolution
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است .خواسته اول مردم در بيشتر اين کشورها «الشعب يريد اصالح النظام» بود؛
يعني براي اينکه تبعيض افقي و عمودي نسبت به همه شهروندان برطرف شود،
بايد نظام اصالح گردد اما اين کار انجام نشد و نه تنها گوش شنوايي براي اين
مطالبات وجود نداشت بلکه اين جريان مورد سرکوب قرار گرفت .داليل متعددي
براي اين سرکوبي وجود دارد؛ يکي از داليل مهم آن بود که جامعه مدني در اين
کشورها نه وجود داشت و نه شکل گرفت .جامعه مدني از طرفي به مردم اکو
ميدهد تا صدايشان را به گوش مسئوالن و صاحبان قدرت برساند و از طرف
ديگر ،به مسئوالن سمعک ميدهد تا صداي مردم را بشنوند؛ چون به نظر قدرت و
ثروت گوشهايشان را سنگين کرده است .به هرحال وقتي نظام اصالحپذير نيست،
شعار بعدي مردم «الشعب ،يريد اسقاط الرئيس» ميشود .اين اتفاق زماني ميافتد
که نظام قابل اصالح نيست يا ساختار بر اساس مدل ساختار -کارگزار مشکل
دارد يا کارگزاران اجازه نميدهند که اصالحات انجام بگيرد؛ بنابراين شعار مردمي
متوجه رئيسجمهور به عنوان شخص اول مملکت شد؛ از اينرو مردم مورد هجمه
بيشتر دولت قرار گرفتند .وقتي که «الشعب يريد اصالح النظام» و «الشعب يريد
اسقاطالرئيس» جواب نداد ،رويکرد به سمت «الشعب يريد اسقاط النظام» رفت؛
يعني ديگر نه کارگزار ،ارادهاي و انگيزهاي براي تغيير دارد و نه اينکه خود ساختار
پتانسيل تغيير دارد؛ بنابراين اصل نظام بايد تغيير کند .و اخيرا ً هم که مردم بهويژه
مردم مظلوم بحرين در شعارهاي خود ،شعار «الشعب يريد الحريه ،الشعب يريد
العداله و الشعب يريد الکرامه» سر ميدادند؛ يعني ميگفتند الاقل کرامت و عدالت
و آزادگيمان را حفظ کنيد؛ چرا که همه اين ارزشها مورد هجمه رژيم قرار گرفته
بود(به تعبير حضرت سيدالشهدا :اگر دين نداريد ،آزادمرد باشيد) .دوم اينکه
انقالبها ميآيند يا ساخته ميشوند؟ به نظر ميرسد انقالبها در يک فرايند و فراز و
فرود تاريخي ساخته و تکوين ميشوند.
سوم ،نکته نهايي و مهم در فهم اين تحوالت ،اين است که تحليلگران و
استراتژيستها و تئوريسينهاي انقالب بر اين نکته اجماع نظر دارند که اين تحوالت،
در واقع نه اصالحات است و نه انقالب .بلکه «اصقالب» است؛ يعني هم اصالحات
است و هم انقالب؛ يک پديده کامال بديع که مسبوق به سابقه نبوده است؛ به
همين دليل وقتي اين دو واژه را ادغام مي کنند ،برايند آنها  Refolutionشده که
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وارد ادبيات فهم انقالبات شده است؛ از اينرو در ادبيات عربي يعني ترکيب اصالح-
انقالب و در ادبيات انگليسي نيز اصطالح  Refolutionرا به کار بردهاند که از آن با
عنوان انقالب اصالحي صحبت ميشود؛ يعني ترکيب .Reformation and Revolution
جالب اين است که در ادبيات سياسي جهان براي بهار اروپاي شرقي از اين اصطالح
استفاده نميکنند بلکه تنها براي کشورهاي عربي اين اصطالح به کار برده شده
است .به نظر تحليلگران ،تحوالت خاورميانه از جنس تحوالت اروپا شرقي نيست.
براي اصقالب چند ويژگي قائل هستند :در ميانه انقالب و اصالح است؛ يعني
از يک سو در تئوريهاي قديم عمل سياسي يا بايد انقالبي ميشد يا اصالحي.
نميتوانست نه انقالب باشد و نه اصالح يا هم انقالب باشد و هم اصالح .زماني که
از اصالح تعريف ميشود ،منظور تغيير تدريجي بر اساس قانون موجود يک جامعه
است و انقالب يعني نوعي دگرگوني در نظام سياسي؛ يعني ديگر از چارچوب
قانونهاي موجود خارج شده يا عليه قانونهاي موجود عمل ميشود .در اصقالبها
خشونت معمول در انقالبهاي معمول هم از بين ميرود .اصقالبها فاقد رهبري
مشخص هستند .يکي از ويژگيهاي بارز اين انقالبها نداشتن رهبري مشخص است
که مشکالتي نيز به بار آورده ،از جمله اينکه سبب شده معترضان در برخي موارد
متشتت شده يا در مقابل يکديگر هم قرار بگيرند .به معناي ديگر ،اگر رهبري واحد
باشد و شعاري دهد ساير مردم آتش آن را فراهم ميکنند و انشعاب هم در مرحله
انقالبي ميان نيروها رخ نميدهد.
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پيامدهاي بيداري اسالمي بر نظام سلطه
حال به سؤاالت اصلي اين پژوهش يا همان تأثيرات بيداري اسالمي بر نظام
سلطه ميرسيم .در اين زمينه ،اين سؤاالت قابل طرح است :بيداري اسالمي با آن
ويژگيهاي دروني و شرايط محيطي و جغرافيايي و پيامدهاي داخلي ،منطقهاي و
جهاني که دارد ،چه تأثيري بر مناسبات نظام بينالملل خواهد گذاشت؟ آيا قدرت
جديدي را به دنياي معاصر و آينده نظام بينالملل ارائه خواهد کرد که بر مبناي
اين قدرت جديد ،ساختار اصلي نظام بينالملل يا اصول حاکم بر آن يا اصل توزيع
قدرت در نظام جهاني را با چالش جدي روبرو کند؟ يا اينکه اين بيداري اسالمي
و پيامدهاي مهم آن به عنوان يک عامل ،بلوکبندي جديدي را در عرصه قدرت
بينالملل ايجاد خواهد کرد.
1. Refolution

72

 .2براي اطالع بيبشتر ر.ک :داوود فيرحي .دولت اخواني و بحران دموکراسي در مصر ،سه شنبه  17بهمن ،1391

http://www.irdiplomacy.ir/fa

رابرت گيلپين ،نماينده «واقعگرايي ساختاري سيستميک هژمونيک» برآن
است که ميتوان سه نوع تغيير را در نظام بينالملل مورد توجه قرار داد؛ يکي
«تغيير نظام» که به معناي دگرگوني عمده در ماهيت نظام بينالملل است که
اين ناشي از دگرگوني در سرشت کنشگران يا واحدهاي تشکيلدهنده نظام است
که ميتوانند دولتشهر ،دولت ملي ،امپراطوري و ...باشند .در طول تاريخ ،نظام
بينالملل شاهد تغييراتي از اين دست بوده است .دومين نوع «تغيير سيستميک» يا
دگرگوني در درون نظام است که به شکل تغيير در توزيع قدرت است .سومين نوع
تغيير نيز در سرشت تعامالت سياسي،اقتصادي و اجتماعي -فرهنگي درون نظام
است(مشيرزاده .)121 :1384،برداشت گيلپين از نظام بين الملل در سطح هستيشناختي
فردگرايانه است و آن را حاصل و مخلوق کنشگران ميداند اما بعد براي نظام نسبت
به کنشگران قائل به تأثير تحديدي است؛ يعني نظام کنشگران را محدود ميداند
اما درجه اين محدوديتها براي کنشگران مختلف به تبع تفاوت در قدرت آنها
متفاوت است .از نظر گيلپين«در طول زمان و در نتيجه تغييرات اقتصادي ،ف ّناورانه
و ساير تحوالت ،منافع کنشگران منفرد و موازنه قدرت ميان آنها دگرگون ميشود.
در نتيجه،آن دسته از کنشگراني که بيش از همه از تغيير در نظام اجتماعي منتفع
ميشوند و قدرت کافي به دست ميآورند که بتوانند چنين تغييري را تحت تأثير
خود قرار دهند ،ميکوشند نظام را به گونهاي که به نفع آنها باشد ،تغيير دهند.
نظام تغيير يافته ،حاصل بازتاب توزيع جديد قدرت و منافع اعضاي مسلط جديد
آن خواهد بود .به اين ترتيب ،پيش شرط تغيير سياسي در وجود گسست ميان
نظام اجتماعي موجود و بازتوزيع قدرت به سمت کنشگراني است که بيش از همه
از تغيير در نظام سود ميبرند»(.)Gilpin,R, 1981: 8
مفروضههاي گيلپين در مفهومبندي او از تغيير سياسي بينالمللي عبارتند از:
 -1اگر هيچ دولتي معتقد نباشد که تالش براي تغيير نظام به نفع آن است ،نظام
بينالملل با ثبات (يعني در وضعيت تعادل)خواهد بود -2 .اگر منافع مورد انتظار از
تغيير نظام بيش از هزينههاي آن باشد(يعني منفعت خالص داشته باشد) ،يک دولت
ميکوشد نظام بينالملل را تغيير دهد -3.يک دولت زماني که هزينه نهايي تغييرات
1
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بيشتر برابر يا بيشتر از سود نهايي باشد ،خواهد کوشيد نظام بينالملل را از طريق
گسترش سرزميني ،سياسي و اقتصادي تغيير دهد -4 .هنگامي که تعادلي ميان
هزينهها و مزاياي تغيير و گسترش بيشتر حاصل شود ،هزينههاي اقتصادي حفظ
وضع موجود سريعتر از وضعيت اقتصادي براي حفظ وضع موجود افزايش مييابد.
 -5اگر عدم تعادل در درون نظام بينالملل حل نشود ،نظام تغيير خواهد يافت و تعادل
جديدي که بازتاب بازتوزيع قدرت است ،برقرار خواهد شد(.)Gilpin,R, 1981: 10 hgd 12
استدالل ميشود بازيگراني مانند ايران ،روسيه و چين عالقهمندند تا بازي را
از طريق نگاه منطقهاي و محدود کردن نقش و نفوذ غربيها دنبال کنند .نگاهي
که بيشتر از زاويه حفظ منافع ژئوپليتيک و در حوزۀ نظريههاي رئاليستي و
نئورئاليستي روابط بينالملل قابل تجزيه و تحليل است؛ بدين معنا که در چارچوب
اين تئوري بازيگران به دنبال افزايش نقش و نفوذ خود و محدود کردن توان بازي
رقباي خود هستند .در اين چارچوب روسيه ،چين و ايران عالقهمندند که از نقش
و نفوذ آمريکا جلوگيري کرده و بر توان خود بيفزايند؛ کما اينکه بر اين امر اذعان
داشتهاند که به رغم اهميت ابعاد حقوق بشري تحوالت اخير ،بازي فعلي توازن
قوايي است و مسائل مربوط به منافع و امنيت ملي و سد نفوذ غرب در منطقه
داراي اهميت بنيادي است؛ بنابراين به نظر ميرسد بيداري اسالمي با ويژگيهاي
دروني و محيطي خود اوالً باعث شکلگيري بلوک جديدي از قدرت خواهد شد که
تغيير در مناسبات قدرت ( توزيع نابرابر و ايجاد اتحادها و ائتالفهاي جديد) در نظام
سلطه را در ميانمدت و تغيير ساختار نظام سلطه را در بلندمدت در پي خواهد
داشتکه البته بيداري اسالمي با ويژگيهاي دروني و محيطي خود در اتحاد با ديگر
قدرتهاي شرقي (روسيه و چين) به دنبال تغيير در ساختار ناعادالنه نظام سلطه
و به طريق اولي ،تغيير در مناسبات قدرت (توزيع نابرابر قدرت و ايجاد اتحادها و
ائتالفهاي جديد) در نظام سلطه و ايجاد نظامي چند قطبي خواهد بود.
براين اساس ،برخي از مهمترين پيامدهاي بيداري اسالمي عبارتند از:
 -1گذار به نظم جديد منطقهاي :به نظر ميرسد که نظم منطقه خاورميانه و
شمال آفريقا ،يک مرحلة انتقالي و در حال گذار را طي ميکند .در اين رابطه ،اشاره
به چند نکته داراي اهميت است:
 -1-1ميدانيم که نظم معنادار منطقهاي عربي يا خاورميانهاي طي چند دهة
اخير وجود نداشته است .تحوالت اخير در منطقه ،موجب ايجاد يک ديناميک
و پويايي منطقهاي شده اما نظم منطقهاي را (که وجود هم نداشته) دستخوش
1
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1. Marginal benefit
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تغيير نکرده است .تغيير بنيادين در توازن قواي منطقهاي ايجاده نشده است .در
چنين شرايطي بازيگران غيردولتي ،بهويژه حزب اهلل ،اخوان المسلمين (حماس) و
جريانهاي اسالمي در منطقه نقش ايفا ميکنند.
 -2-1براي اولين بار در منطقه عربي و خاورميانه ،مردم بر روابط قدرت
منطقهاي تأثيرگذار شدهاند؛ از اينرو سياست خارجي مبتني بر افکار عمومي و
منفعت عمومي ،نميتواند بازتابي از مذاکرات پشت پرده باشد.
 -3-1سوريه دستکم در حال حاضر ،از بازيگري قوي در ميان اعراب ،به يک
زمين بازي تبديل شده است .اگر در کوتاه و ميانمدت ،راهحلي سياسي پيدا نشود،
احتماالً سوريه وارد يک دهه «ابهامآميز» خواهد گرديد .الاقل تا اينجا ،روسيه در
محور عراق-لبنان-سوريه قرار گرفته که اين خود ظرفيت تأثيرگذاري بر معادالت
منطقهاي را داشته است .تقويت يا ضعف اين محور ،عاملي مهم تلقي ميشود.
 -4-1غرب ،شيوخ خليج فارس و افراطيون و وهابيون يکسره در تالشند تا از
محبوبيت ايران نزد افکار عمومي در منطقه کاسته شود و در اين راستا ،از موضوع
سوريه و نيز ايجاد توهم تبليغ شيعه توسط ايران ،نهايت سوءاستفاده را در راستاي
دامن زدن به ايرانستيزي و شيعهستيزي به عمل آوردهاند.
 -5-1ترکيه تالش ميکند تا خود را به عنوان الگوي موفق سياسي و اقتصادي
مطرح سازد؛ نظم نوعثماني را در پوششي جديد احيا کند؛ و غرب را به استفاده از
ترکيه به عنوان قدرت نرم در منطقه خاورميانه ترغيب و قانع نمايد.
 -6-1عربستان در تالش است تا با استفاده از ابزار پول و حتي ترور ،حملة
رسانهاي و تقويت نيروهاي تكفيري در جنبشها و دولتهاي جديد نفوذ پيدا کند؛
از شوراي همکاري خليج فارس در راستاي پيشبرد اهداف خود بهرهبرداري نمايد؛
عربستان در عين حال با چالش ميانمدت ،براي انطباق نهادهاي سياسي خود با
انتظارات سياسي داخلي و خارجي روبروست.
 -7-1عراق نفوذ منطقهاي خود را آرام آرام باز مييابد .دو مولفة نفت و ارتش
بزرگ ،ابزار احياي قدرت عراق در منطقه عربي خواهد بود .عراق به روابط دوستانه
با همسايگان قدرتمند خود ،يعني ايران و ترکيه اهميت ميدهد.
 -8-1قطر خود را پيروز بهار عربي ميداند .قطر ميگويد که شبکه الجزيره به
شعلهورتر شدن انقالبهاي عربي کمک کرده است .قطر در شوراي همکاري خليج
فارس و اتحاديه عرب نيز تالش ميکند تا عربستان به عنوان قدرت بالمنازع اعراب
حاشيه جنوبي خليج فارس تصور نشود .در واقع قطر تنها با اتکا به پول نفت ،دچار
نوعي بيشفعالي در صحنة سياست خارجي خود شده است.
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 -9-1برخي تحليلگران غربي ،تبديل خيزشهاي عربي به هرج و مرج و جنگ
داخلي را موجب تقويت بنيادگرايي ،گسترش مهاجرت از شمال آفريقا به غرب و
انتقال نامني به کشورهاي اروپايي و غربي ميدانند؛ از اينرو آمريکا و غرب را از
دامن زدن به عوامل هرج و مرج در کشورهاي عربي بر حذر ميدارند .آنها توصيه
ميکنند که غرب بر حل و فصل مسالمتآميز مشکالت در درون و بين اين کشورها
و نيز تعامل اسالمخواهان و سکوالرها ،بهويژه در مصر ،تأکيد ورزد.
 -10-1مشاوران غربي معتقدند که نظم ،ساختار و نقشه قدرت سياسي در اين
کشورها ،الزاماً و تا ابد بر پايه حاکميت اسالمگرايان استوار نخواهد بود؛ از اينرو
آمريکا و غرب در عين برخورد محتاطانه با خيزشهاي عربي و تالش براي جهت
دادن به آنها ،بر رعايت ظاهري استانداردهاي بينالمللي حقوق بشري و احترام به
معاهدات موجود ،بهويژه در مصر ،تأکيد ميورزند تا ضمن استفاده از اين عامل
فشار ،زمينههاي اجتماعي اين به اصطالح استانداردها را هر چه عميقتر و قويتر
سازند .هرچه هست اسالمگرايي ،واقعيت محتوم و قطعي جهان اسالم و منطقه
جهاني شده خاورميانه و غرب آسياست.
 -11-1در حال حاضر ،سه ژئوپليتيک شيعه به رهبري ايران ،ژئوپليتيک اخواني
و سني به رهبري ترکيه و حمايت مالي قطر و ژئوپليتيک سلفي -وهابي به رهبري
عربستان در منطقه حضور دارند .هر سه اين ژئوپليتيکها در حال رقابت با يکديگر
هستند؛ يعني رقابتهاي بنيادين و اساسي ميان اينها وجود دارد و هر سه آنها نيز
تالش ميکنند که در منطقه به عنوان قدرت منطقهاي نهادينه شوند .هر يک از اين
ژئوپليتيکها بتوانند خود را تثبيت کنند ،غرب و دنياي خارج نيز آنها را به عنوان
قدرت منطقهاي شناخته و دو ژئوپليتيک ديگر را در حاشيه نگه ميدارد .سوريه
اکنون عرصه جدال اين سه منطق ژئوپوليتيک منطقهاي شده است .در حال حاضر،
مسئله کردستان يک مسئله اساسي در رقابتهاي ژئوپليتيکي است .ترکيه به دليل
همين رقابت ژئوپليتيکي به سمت کردها رفته و در حال انجام توافقات ضمني با
کردهاست .ترکها به دنبال کوزووسازي هستند .آنها در سوريه با ژئوپليتيکي روبرو
شدهاند که حاضر است همه هستي خود را به کار بگيرد تا در اين منطقه شکست
نخورد؛ بنابراين ترکيه به کردها امتياز ميدهد تا دولت شيعه عراق و به تبع آن
ژئوپليتيک شيعه به رهبري ايران را تضعيف کند.
1
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بنابراين به نظر ميرسد اين ژئوپليتيکها در حال حاضر به تعادل رسيدهاند.
ژئوپليتيک سلفي -وهابي با ژئوپليتيک سني در رقابت است اما به صورت موقتي
با يکديگر در مقابل ژئوپليتيک شيعه ائتالف کردهاند که اين ائتالف چندان پايدار
نخواهد بود؛ از اينرو بايد مسئله ايران و ترکيه را در اين رقابت ژئوپليتيکي مورد
توجه قرار داد .هر يک از اين ژئوپليتيکها بخواهند خود را در منطقه تثبيت کنند
دو راه دارند :اول اينکه با يک ژئوپليتيک ديگر متحد شوند که ايران اين امکان
را دارد که با ژئوپليتيک اخواني سني به رهبري ترکيه توافق کند .همانطور که
اکنون ژئوپليتيک سلفي -وهابي با ژئوپليتيک اخواني توافق کرده است .دوم اينکه
ديپلماسي با قدرتهاي فرامنطقهاي تقويت شود؛ يعني قدرتهاي فرامنطقهاي هر
ژئوپليتيکي را که بتواند با آنها بيشتر کنار آيد و امتياز بدهد ،ميپذيرند .در حال
حاضر؛ ژئوپليتيک اخواني سني خود را نهادينه کرده است .البته ضعفهايي هم
نشان داده است؛ اينکه ترکها با ژئوپليتيک سلفي -وهابي در سوريه متحد شدهاند،
ضعف عمده اين ژئوپليتيک به شمار ميآيد .از سوي ديگر ،ژئوپليتيک ايران هم
فعال است .اگر چه خود ايران در تعامل با قدرتهاي فرامنطقهاي نيست اما متحدان،
ايران ،از جمله عراق تعامل بسيار خوبي با قدرتهاي فرامنطقهاي دارند .ژئوپليتيک
شيعه در بحرين و افغانستان البي بسيار قوياي دارد؛ از اينرو اگر مسير روابط ايران
و ترکيه به مسير قبلي خود بازگردد ،ايران ميتواند از ژئوپليتيک اخواني سني به
عنوان متحد خود استفاده کند و در اتحاد اخوان ـ وهابي جاي وهابيها را بگيرد.
دوم ،ديپلماسي خود با قدرتهاي فرامنطقهاي را تقويت کند .قدرتهاي فرامنطقهاي
نيز آمادگي اين مسئله را دارند؛ چرا که در سوريه دچار مسائل خطرناکي شدهاند
که آنها را ناچار به عقبنشيني کرده است .نگراني قدرتهاي فرامنطقهاي از جريان
سلفي -وهابي در سوريه بسيار جدي است؛ در حالي که به نظر ميرسد آمادگي
دارند ژئوپليتيک اخواني يا ژئوپليتيک شيعه را به عنوان قدرت منطقهاي بپذيرند.
)2موازنه جديد منطقهاي :به هر حال ،بيداري اسالمي و تحوالت جهان عرب
نقطه عطفي در ايجاد موازنه قدرت جديد در منطقه خاورميانه محسوب ميشود.
پيش از اين «توازن قدرت» در منطقه در سطح بازيگران کالسيک ،يعني دولتها
صورت ميگرفت که آسانتر و سريعتر بود اما با بروز تحوالت عربي «توازن قدرت»
همزمان بر محور «پوياييهاي سياست داخلي» جوامع عربي و نقش دولتها انجام
ميشود؛ از اينرو چگونگي ايجاد موازنه قوا در ماهيت پيچيدهتر و کندتر شده است.
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1

با بروز تحوالت جهان عرب ،مسائل سياسي -اجتماعي داخلي کشورهاي عربي ،مانند
دموکراسيسازي،آزادي ،اصالحات ساختار سياسي ،خروج از اقتدارگرايي ،نظامهاي
اقتصادي ،اسالمگرايي ،حقوق بشر ،حقوق جوانان ،حقوق زنان و ...به اولويت اصلي
مسائل اين کشورها تبديل شده و اين تحول ،خود جهتگيري سياست خارجي
کشورها در معادالت قدرت منطقهاي را تحت تأثير قرار داده است؛ بنابراين محور
اصلي تجزيه و تحليل تحوالت عربي بر پايه رقابت دولتها براي افزايش «نقش و
نفوذ» خود در چارچوب توازن قوا صورت ميپذيرد؛ محوري که کمتر به آن توجه
شده اما روزبهروز بر اهميت آن افزوده ميشود .براي نمونه ،پيچيدگيهاي مسائل
مصر ،بحرين ،يمن و بحران سوريه بيشتر به دليل ترکيب «مسائل و پوياييهاي
سياست داخلي» اين کشورها با «مسائل منطقهاي» و نقش کالسيک دولتها براي
حفظ توازن قدرت است و همين موضوع ،پيشبيني سرنوشت بحرانهاي منطقهاي
را بسيار دشوار کرده است.
 -3اهميت خاورميانهشناسي :اين تحوالت با اهميت دادن به موضوع مطالعات
منطقهاي ،جايگاه خاورميانهشناسي را در رشتههاي علوم سياسي و روابط بينالملل
تقويت کرده است .با بروز اين تحوالت ،مسائل داخلي قدرت و سياست و مطالعات
تطبيقي ،يعني موضوع اصلي در علوم سياسي از يک سو و مسائل مربوط به روابط
خارجي و نقش بازيگران فرامنطقهاي ،يعني موضوع اصلي در روابط بينالملل به
طور همزمان مورد توجه قرار گرفته است.اکنون ترکيبي از موضوعات اصلي اين دو
رشته در قالب يک روش شناخت منطقهاي ،ابزار مناسبتري براي تجزيه و تحليل،
شناخت و فهم مسائل خاورميانه ارائه ميدهد.
به طور سنتي ،مسائل خاورميانه با نگاه روابط بينالمللي مورد تجزيه و تحليل
قرار ميگرفت .از ديرباز ،ايفاي نقش بازيگران خارجي در اين منطقه حساس و مهم
ژئوپليتيک در درجه اولويت تجزيه و تحليل بوده است .به جرئت ميتوان گفت که
بيشتر جنگها ،تنشهاي سياسي ،جابجايي حکومتها ،کودتاها و ...در دامنه تأمين
منافع غرب و بهويژه نقش و سياستهاي آمريکا صورت ميگرفت .جنگ خليج فارس
در سالهاي  1990 -1991با هدف عمده حفظ امنيت انرژي بينالمللي ،حمله به
افغانستان در  2001و عراق در  2003در قالب مبارزه با تروريسم جهاني ،نمونههايي
از دخالت غرب در منطقه خليجفارس و خاورميانه به شمار ميآيند .روند تحوالت،
بيانگر اين واقعيت بود که حجم وسيعي از تحوالت پيشين در منطقه خاورميانه
1
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برگرفته از پتانسيلهاي نقش و بازيگري قدرتهاي فرامنطقهاي در خاورميانه ،يعني
موضوع اصلي رشته روابط بينالملل و روابط خارجي دولتهاست.
اما تحوالت جهان عرب طي دو سال اخير سبب شد تا موضوعات داخلي دولتها و
حکومتها در درون خاورميانه براي نخستين بار به طور جدي مطرح شوند؛ مفاهيمي
مانند حکومتداري خوب ،حقوق بشر ،اصالحات سياسي ،دموکراسيسازي و شکل
حکومتها و ...که البته تا به حال هم به نوعي وجود داشتهاند اما از آنجايي که
حکومتها به طور سنتي ،جايگاه و نقش منطقهاي کشورهاي خود را با معيار روابط
با قدرتهاي خارجي دنبال ميکردند ،مجالي براي پررنگتر شدن اين مفاهيم فراهم
نميشد؛ به اين معنا که تنظيم روابط با قدرتهاي بزرگ خارجي ،بهويژه قدرتهاي
غربي در جهتدهي سياست خارجي کشورها بيش از مفاهيم ياد شده در اولويت و
اهميت قرار داشت .تحوالت جهان عرب براي اولين بار پيکان تحوالت را به سمت
درون کشورها و تقاضاهاي ملتها برد .اکنون مفاهيمي همچون حکومتداري خوب،
مشروعيت ،مسائل حقوق بشر و کارآمدي سيستم و ايدئولوژي اسالمي ،همگي
رفتار و سياستهاي حکومتها در صحنه داخلي و خارجي را تحت تأثير قرار ميدهند.
اين جنبهها امروز از اهميت زيادي برخوردار است و به نوعي به گفتمان غالب در
خاورميانه تبديل شده است .در اين ميان ،ماهيت مسائل قدرت ،احزاب و گروهها
در سياست خارجي مفاهيمي است که در قالب علوم سياسي و مطالعات تطبيقي
ميگنجند .در علوم سياسي ميآموزيم که چگونه با اين مفاهيم ،رفتار دولتها و
ملتها را تجزيه و تحليل کنيم.
نقطه عطف به وجود آمده در مطالعات خاورميانهشناسي اين است که در دو
حوزۀ علوم سياسي و روابط بينالملل به نوعي با تحوالت عربي به هم پيوند خورده و
حوزه جديدي را در قالب مطالعات منطقهگرايي در خاورميانهشناسي به وجود آورده
است .منطقهگرايي تالش ميکند ديدگاههاي منطقهاي و فرامنطقهاي و موضوعات
مربوط به علوم سياسي و جامعهشناسي سياسي را با موضوعات روابط بينالمللي و
نقش قدرتهاي بزرگ به يکديگر نزديک کند(برزگر)1391 ،؛ از اينرو با بروز تحوالت
عربي ،مشاهده ميکنيم که چگونه مسائل داخلي (علوم سياسي) با مسائل خارجي
(روابط بينالملل) در خاورميانهشناسي به هم نزديک ميشوند.
واقعيت اين است که تأکيد بيش از اندازه بر بينالمللي بودن مسائل خاورميانه،
خود ابزاري براي توجيه جنگها و استفاده از زور از سوي بازيگران قدرتمند
خارجي ،مانند آمريکاست .در مقابل عدم تأکيد بر پذيرش ريشههاي مشکل در
1
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درون خاورميانه ،خود مانع توسعه و پيشرفت ميشود .رويکرد بينابيني با يک
نگاه واقعگرايانه از يک سو منافع ،مسائل و پوياييهاي سياست داخلي دولتهاي
خاورميانه و از سوي ديگر ،منافع و نقش بازيگران خارجي و قدرتهاي بزرگ را
به طور همزمان در نظر ميگيرد .منطقهگرايي دو رشته علوم سياسي و روابط
بينالملل را به هم نزديک ميکند .نتيجه اينکه همزمان با بروز تحوالت عربي،
رويکرد منطقهگرايي به عنوان ابزار تجزيه و تحليل بينابيني در خاورميانهشناسي
تقويت شده است.
 -4تأثير تحوالت بر وزن و جايگاه راهبردي امريکا :با بررسي روند و جهتگيري
انقالبهاي مردمي در خاورميانه ،ميتوان به اين نتيجه رسيد که هژموني همهجانبه
اياالت متحده آمريکا در خاورميانه در ابعاد سياسي -ايدئولوژيک و امنيتي -نظامي با
چالش مواجه شده است.در بعد سياسي-ايدئولوژيک جهتگيري و تمايل انقالبيون
که با گذشت زمان به سوي شکلگيري حکومتهاي مردمي -اسالمي در حرکت
است،کارگزاران آمريکا را به هراس انداخته است؛ زيرا شکلگيري حکومتهاي
مردمي -اسالمي در خاورميانه ،جايگاه راهبردي امريکا در خاورميانه را تضعيف
خواهد کرد .اين معادله به معناي افول ارزشهاي ليبرال دموکراسي (که مبناي
هژمونيگرايي سياسي -ايدئولوژيک در نظام جهاني و خاورميانه است) در مقابل
كساد شدن انديشههاي سكوالريسم و ليبراليستي
اسالم سياسي است كه منجر به ّ
و طرد آنها از جوامع اسالمي خواهد شد.
تحوالت اخير در خاورميانه از بعد امنيتي -نظامي نيز هژموني امريکا را به
چالش کشيده است .سرنگوني حکومتهاي همپيمان امريکا در خاورميانه از زواياي
مختلف ،موجب افول هژموني سلطه و امنيتي  -نظامي امريکا در خاورميانه و
شمال آفريقا خواهد شد .در مرحله اول ،جايگاه و پايگاههاي نظامي امريکا در
منطقه را که مبناي هژمونيگرايي نظامي امريکا محسوب ميشوند،تحت تأثير
منفي شکلگيري حکومتهاي مردمي – اسالمي قرار خواهد داد .در مرحله دوم،
بخش بزرگي از راهبرد امنيتي امريکا در راستاي حفظ امنيت رژيم اشغالگر قدس
به عنوان همپيمان استراتژيک خويش در منطقه با مشکل مواجه خواهد شد در
صورت پيروزي و روي کار آمدن حکومتهاي مردمي ،حساسيت نسبت به مسئله
فلسطين افزايش خواهد يافت و اسرائيل بهطور جدي ،نقطه مقابل کشورهاي عربي
و مسلمان خاورميانه قرار خواهد گرفت.
قابل پيشبيني است كه نظام سلطه قدرت برخورد با چالشهاي بوجود آمده از
بيداري اسالمي را نداشته و توان و قدرت او در طول زمان به تحليل خواهد رفت.
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نتيجهگيري
آسياي جنوب غربي همواره از جايگاه ويژهاي در معادالت همهجانبه نظام جهاني
برخوردار بوده و تحوالت اين منطقه ژئواستراتژيک هميشه معادالت جهاني را تحت
تأثير خويش قرار داده است؛ به همين دليل قدرتهاي منطقهاي و جهاني همواره
براي واپايش و مديريت تحوالت اين منطقه در راستاي راهبرد کالن خويش تالش
کردهاند .به نظر ميرسد شرايط موجود بينالمللي ،شرايط در حال گذار است
و در شرايط گذار ،بازيگران ميتوانند به نسبت قدرت خود در تعيين نوع نظام
بينالملل آينده ،نقش تعيينكنندهاي داشته باشند .کشورهاي اسالمي بر اساس
اصول اعتقادي و آرماني خود ،ضمن رد وضعيت تبعيضآميز و ناعادالنه موجود
و با بهرهگيري از موج عظيم بيداري اسالمي و پتانسيل امت اسالمي و شرايط و
ويژگيهاي حياتي خود ،به صورتي کام ً
ال فعال وارد عرصه مناسبات جهاني خواهند
شد و با ايجاد اتحاد و ائتالف درون تمدني ،ميتوانند نظام ناعادالنه حاکم بر جهان
را با چالش جديد روبرو کنند.
تحوالت جديد در آيندهاي نزديک ،معادالت جديدي به وجود خواهد آورد که به
کاهش وزن راهبردي اياالت متحده آمريکا و افزايش جايگاه جريان مقاومت اسالمي
در منطقه منجر خواهد شد .از آنجا که جهان اسالم عمق استراتژيک جمهوري
اسالمي ميباشد ،توجه عميق و جدي در توسعه برنامههاي فرهنگي برون مرزي و
در راستاي تقويت و توسعه بيداري اسالمي ،احياي تفکر اسالم ناب محمدي(ص)
و حمايت از نهضتهاي اسالمي و ايجاد زمينه براي وحدت اسالمي  -کاربست
ديپلماسي وحدت عليه نظام سلطه  -در تقابل با طرحهاي سلطهطلبانه نظام سلطه
ضرورتي راهبردي به نظر ميرسد .در اين راستا الگوي برخورد با نظام سلطه الگوي
تعاملگرايي ضدنظام سلطه يعني همکاري با تمامي بازيگران دولتي و غيردولتي
(نهضتهاي آزاديبخش) در شرق و غرب عالم عليه نظام سلطه و مهار سلطهگران
ميباشد؛ به عبارت ديگر ،الگوي بومي مقابله با نظام سلطه « همکاري تاکتيکي و
رقابت راهبردي» با تأکيد بر سه اصل بنيادي «عزت»« ،حکمت» و «مصلحت» در
شرايط «پيچ تاريخي» است.
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 -15سيمبر ،رضا و قرباني شيخنشين ،ارسالن ()1389؛ اسالمگرايي در نظام بينالملل،
رهيافتها و رويکردها ،تهران ،دانشگاه امام صادق(ع)

 -16شکوري ،ابوالفضل ()1377؛ فقه سياسي اسالم ،ويرايش دوم ،مرکز انتشارات دفتر
تبليغات اسالمي حوزه علميه قم
 -17صوفينيارکي ،تقي ()1391؛ نظريه بيداري اسالمي ،خط اعتدالگرايي در
حرکتهاي اسالمي ،مقاالت برگزيده همايش نظريه بيداري اسالمي در انديشه
سياسي امامخميني(ره) و حضرت آيتاهلل خامنهاي ،تهران ،انتشارات انقالب اسالمي
 -18عسکرخاني ،ابومحمد ()1383؛ رژيمهاي بينالمللي ،تهران ،ابرار معاصر تهران
 -19عاليي ،حسين ()1392؛ وضعيت ايران در محيط امنيت منطقهاي؛ در رقابت
براي نفوذ در منطقه کجا هستيم؟ ،شنبه  17فروردينwww.irdiplomacy.ir ،
 -20غفاري ،مصطفي()1391؛ بيداري اسالمي :تحليل موج نوين بيداري در انديشه
رهبر انقالب ،مقاالت برگزيده همايش نظريه بيداري اسالمي در انديشه سياسي
امامخميني(ره) و حضرت آيتاهلل خامنهاي ،تهران ،انتشارات انقالب اسالمي
 -21فرجيراد ،عبدالرضا ()1391؛ ضرورت اتحاد ژئوپليتيک اخواني و ژئوپليتيک
شيعه ،سهشنبه  15اسفندwww.irdiplomacy.ir ،
 -22فيرحي ،داوود ()1391؛ دولت اخواني و بحران دموکراسي در مصر ،به نقل از:
http://www.irdiplomacy.ir

تأثير بيداري اسالمي بر ماهيت و کارکرد نظام سلطه  /روح اهلل قادري کنگاوري ،نبياهلل روحي

 -23قادري ،روح اهلل ( )1388؛ نهضتهاي آزاديبخش و حق تعيين سرنوشت.فصلنامه
سياسي-علمي اخوت.سال دوم ،تابستان ،شماره6
 -24گوهري مقدم ،ابوذر ()1391؛ بيداري اسالمي يا انقالبهاي عربي؟ رويکردي
اجتماعي ،بيداري اسالمي در نظريه و عمل ،تهران ،دانشگاه امام صادق(ع)
 -25محجوب ،متين()1391؛ پيکربندي ديدگاه هاي آيتاهلل خامنهاي درباره
بيداري اسالمي بر پايه انگارههاي فلسفه تاريخ ،مقاالت برگزيده همايش نظريه
بيداري اسالمي در انديشه سياسي امام خميني(ره) و حضرت آيتاهلل خامنهاي،
تهران ،انتشارات انقالب اسالمي
 -26محمدي ،منوچهر()1385؛ بازتاب جهاني انقالب اسالمي ،تهران ،پژوهشگاه
فرهنگ و انديشه اسالمي
 -27محمدي ،منوچهر()1389؛ آمريکا از ديدگاه حضرت آيتاهلل العظمي سيد علي
خامنهاي .تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي
 -28مشتاقي ،اهللکرم ()1391؛ مفهوم بيداري اسالمي و ريشههاي آن از نگاه مقام
معظم رهبري ،مقاالت برگزيده همايش نظريه بيداري اسالمي ،در انديشه حضرت
آيتاهلل العظمي امامخميني(ره) و حضرت آيتاهلل خامنهاي ،تهران ،انتشارات انقالب
اسالمي
 -29مشيرزاده ،حميرا ()1384؛ تحول در نظريههاي روابط بينالملل ،تهران ،سمت
 -30موثقي ،سيداحمد ()1385؛ استراتژي وحدت در انديشه سياسي اسالم ،قم،
دفتر تبليغات اسالمي
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 -31نجاتي اراني ،حمزه ()1391؛ بيداري اسالمي يا جنبشهاي اجتماعي ،رويکردي
آيندهشناسانه ،بيداري اسالمي در نظر و عمل ،تهران ،دانشگاه امام صادق(ع)
 -32نجفي ،موسي()1391؛ از مبارزه نظامي تا نظامسازي و مردمساالري اسالمي،
همشهري ديپلماتيک ،ارديبهشت
 -33نصر ،سيدحسين ()۱۳۸۳؛ قلب اسالم ،ترجمه مصطفي شهيد آييني ،تهران،
انتشارات حقيقت
 -34نوروزي ،سجاد ()1391؛ انقالب سنتي با نوزايي سنت و بسط تجدد بومي،
همشهري ديپلماتيک ،ارديبهشت
 -35نوراني ،امير ()1391؛ مصر ،بيداري اسالمي و الگوي ايران ،فصلنامه مطالعات
انقالب اسالمي ،سال نهم ،شماره  ،8بهار
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