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حاکمیت ارزشهای لیبرال دموکراسی ناتو در دهه پیش ری شناسایی شده
که مفهوم نوین استراتژیک ناتو سای در مهار آن دارد»ا یاعتگههگای مقالگه
حاضر نشان داد ،انقالب اسالمی ایران به عنوان یک تحول بگجر سیاسگی
یاجتماعی با استقرار نظام سیاسی اسگالمی مبتنگی بگر ارزشهگای اصگیل
اسالمی ی تشی در عصر هژمونی ارزشهای غربگی در ژئوپلیتیگک جهگانی
توانست اهمیت یاعتن گفتمان اسالمِ سیاسی ،احیای هویت اسالمِ سیاسگی
ی قدرت یابی اسالمِ سیاسی در سطوح ملی ی بین المللی را سبب شگود تگا
جایی که بسیاری ماتقدند ادامه تحوالت رخ داده در پس از انقالب اسالمی
ایران که منجر به شرید ریند تغییر در توازن هندسه جهگانی قگدرت شگده
است از جمله رشد گرایشها به اسالمِ سیاسی ،موج اعتراضات مردمگی بگر
ضد ارزشهای غربی ،تحوالت بیداری اسالمی ی ااا ،متگارر از ریح انقالبگی-
گری موجود در عرهنگ اسالمِ سیاسی شیاه استا

واژگان کلیدی
ژئوپلیتیک ،ناتو ،مفهوم نوین استراتژیک ،انقگالب اسگالمی ایگران ،تشگی ی
اسالمِ سیاسیا

مقدمه

پس از گذشت  61سال و افزایش تعداد اعضا به  18عضو ثابت و تعدادی از کشورها و سـازمانهـای
بین المللی همکار و شریک ،سازمان پیمان آتالنتیک شمالی نه تنهـا بـر فـالر سرنوشـت ر،یـ ش،
پیمان ورشو ،به تاریخ نپیوست بلکه تالشهای زیادی را برای بقای ژئوپلیتیکی فود انجام داده است.
در این زمینه ،ناتو در طول تاریخ ،با تجربه سه نقطه عطف و حیاتی ،تجربیات مختلف مفهومی را نیـز
گذرانده است .شکل گیری پیمان ورشو ،اولین نقطه عطف برای این سازمان بود که منجر بـه شـکل
گیری آن گردید .دومین نقطه عطف نیز با سقوط شوروی ایجاد شد و ناتو بار دیگر برای شرایط پیش
آمده تدبیر کرد .تحلیل گران سومین نقطه عطف پیمان آتالنتیک شمالی را حادثه یازده سپتام ر1002
میدانند که کارلس کوپچان در توضیح این دوره آورده است« :چشم انداز استراتژیک پیچیـدهتـر کـه
ناتو در آن عمل میکند ،هم ستگی که ناتو در جنگ سـرد از آن مـدد مـیجسـت را ر،یـ تـر کـرده
است»؛ «چه بپسندیم یا نپسندیم ،ناتو در حال گسترده شدن و یک رهیافت جمـ گریـز اسـت» .راه
حل او برای پیمان ،اتخاذ «یک رویکرد انعطار پذیر برای تصمیم گیری در مورد مسائل زیـاد دیگـر،
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جدای از مسائل مربوط به جنگ و صلح است»؛ پیشنهادی که س ب تسـهیل در تصـمیم گیـری ،امـا
تضعیف بیشتر انسجام اتحاد و هم ستگی سیاسی آن میشود (غالمی.)10 :2931 ،
مفهوم نوین استراتژیک ناتو ،همان رویکرد انعطار پذیر مورد نظر کوپچان و یـک سـند بنیـادین
برای دهه پیش رو است .مسیر تصویب این سند ،مسیری طوالنی و پر پـی فـم بـود کـه مـیتـوان
شروع آن را به طور غیررسمی از لحظه برفورد هواپیماهای مسافربری به بـر هـای تجـارت جهـانی
آمریکا دانست و شروع رسمی تدوین آن را به اجالس پراگ 1001؛ چرا که مفهوم نوین در ،البهای
مختلف و در نشستهای مختلف کارشناسی تدوین و بررسی و در نهایـت در نشسـت سـران نـاتو در
لیس ون پرتغال در سال  1020به تصویب رسید.
سومین مفهوم نوین ناتو ،موضوع اصلی مقاله حاضر است که نویسنده تالش دارد با بهره بردن از
چارچوب نظری سندشناسی مفهوم نوین استراتژیک ناتو ،به این پرسش پاسخ دهد که رویکرد مفهوم
نوین استراتژیک سازمان پیمان آتالنتیک شمالی به «اسالمِ سیاسی» چیست؟
فرضیه اصلی نویسنده در پاسخ به پرسش فوق که با روش تحلیـل محتـوا و بـا اسـتفاده از ابـزار
مناب کتابخانهای گردآوری شده است بیان مـیدارد« ،رویکـرد ژئـوپلیتیکی نـاتو بـه امنیـت در ابعـاد
نظامی ،سیاسی و اجتماعی در ،الب تفکیک «فود» و «دیگـری» نمایـان شـده اسـت و لـذا اسـالمِ
سیاسی رشد یافته از انقالب اسالمی ایران به عنوان چالشـی ژئـوپلیتیکی ،ر،یـب ایـدئولوژیک بـرای
حاکمیت ارزشهای لی رال دموکراسی ناتو در دهه پیش رو شناسایی شده که مفهوم نوین استراتژیک
ناتو سعی در مهار آن دارد».
پیرامون ضرورت و اهمیت موضوع مذکور گفتنی است با گذشت نزدیک به چهار دهه از انقـالب
اسالمی ایران و در سالهای پیش رو که سافتار هندسه ،درت جهانی در حال تغییر و افـول ،ـدرت-
های ،رن بیستم به ره ری غرب است و با توجه به این که ناتو ،بـه عنـوان بـازوی نظـامی سـافتار
سیاسی حاکم بر نظام بین الملل تالش گسترده و برنامهریزی شـدهای بـرای حراسـت از ارزشهـای
لی رال دموکراسی غرب در حال انجام دارد ،شنافت رویکردهای نوین و به روز شده ایـن سـازمان در
برابر گسترش مو رجوع مسلمانان به اسالمِ اصیل تحت تاثیر انقالب اسالمی ایران امـری حیـاتی و
از ضروریات مطالعات در حوزه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بهشمار میرود.
پیرامون پیشینه پژوهش ،ابل ذکر است کتاب «مفهوم نوین استراتژیک ناتو :رویکـردی جـام »
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که توسط موسسه دانمارکی مطالعات بین الملل در سال 1022به چاپ رسـیده در ،الـب  26مقالـه از
1. NATO’s NEW STRATEGIC CONCEPT: A COMPREHENSIVE ASSESSMENT
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افسران ناتو ،تالش کرده است به واکاوی مفهوم نوین استراتژیک سازمان پیمـان آتالنتیـک شـمالی
بپردازد ،که مورد توجه اساسی نویسنده بوده است .هرچند اثر فوق به طور کامل و م سـوط جوانـب و
ابعاد رویکرد نوین ناتو را بررسی و بازفوانی نموده اما نویسنده معتقد است به دلیـل ایـن کـه مولفـان
مقاالت حاضر از افسران بازنشسته ناتو ،مدیران ارشد حال حاضر ناتو و سایر محقـیقن آکـادمی علـوم
نظامی ناتو هستند ،تمامی مطالب این کتاب در جهت تایید رویکرد نوین و آثار مث ت آن نوشته شـده
و کمتر نقدی غیرغربی به محتوا و مفهوم رویکرد نوین زده شده است.
از مناب مهم فارسی پیرامون موضوع مقاله ،کتاب «ماموریتهای جدید ناتو و مناف و امنیت ملی
جمهوری اسالمی ایران» به ،لم دکتر منوچهر محمدی و نشر مرکز تحقیقات استراتژیک است .سؤال
اصلی کتاب حاضر این است که آیا مأموریت های جدید ناتو مناف و امنیت ملی کشور را تهدید مـی-
کند؟ و اینکه چه راه ردی در برابر استراتژی جدید ناتو متضمن تامین مناف و امنیت ملـی جمهـوری
اسالمی ایران میباشد؟ نویسنده در نهایت در این کتاب مینویسد که بررسی د،ی تحرکات دوجان ـه
و چندجان ه کشورهای عضو این پیمان و همچنین تحوالت گسترده در مفاهیم ،سافتار ،ماموریتها و
استراتژیهای ناتو این فرضیه را تقویت میکند که رویکـرد و مأموریـتهـای جدیـد نـاتو در منطقـه
آسیای مرکزی، ،فقاز ،فاورمیانه و فلیج فارس میتواند زمینهساز ا،دامات سیاسی ،امنیتی و مسـلحانه
علیه  .ا  .ایران باشد .بنابراین گسترش حریم امنیتی و اتخاذ راه ردی که متضمن منـاف و امنیـت
ملی کشور باشد از اهمیت فوق العاده برفوردار است .فصوصاً که ایران چشم انـداز  10سـاله فـود را
م دل شدن به اول ،درت منطقه اعالم نموده است.
مقاله حاضر با اذعان به اهمیت کتاب فوق و همچنین بهره بردن گسترده از آموزهها و نکـات آن،
مهمترین ضعف آن را عدم به روز شدن محتوای آن پس از تصویت سند لیس ون در چاپهای بعـدی
توسط نویسنده میداند که س ب شده است این اثر گرانقـدر عمـال بـرای پـژوهشهـای جدیـد نـاتو
بالاستفاده باشد.
از سایر مناب مورد استفاده در این باره میتوان به کتاب «ناتو» اثر جنیفر مدکالف ،پایان نامههای
«سیاست گسترش ناتو به شرق و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران» اثر مهین فرشـ ار
و «استراتژیهای نوین ناتو پس از  22سپتام ر در فاورمیانه» اثر ابراهیم یوسف نژاد ،کتـاب «امنیـت
ایران و رویکرد ناتو در آسیای مرکزی» تالیف دکتر ،وام شربیانی و  ...اشاره نمود.
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چارچوب نظری :سندشناسی مفهوم نوین سازمان پیمان آتالنتیک شمالی

از آغاز کار پیمان آتالنتیک شمالی در سال  ،2393بنا به شرایط شش مفهوم اسـتراتژیک 2بـه وجـود
آمده است ( .)Pedlow,1999بـرای اولـین بـار «مفهـوم اسـتراتژیک» نـاتو بـرای دفـاع از منطقـه
آتالنتیک شمالی به تاریخ اکت ر  2393بر میگردد .هدر آن اطمینان از «وحدت فکر و هـدر تـا آن
جا که اهدار دفاعی منطقه پیمان آتالنتیک شمالی درگیر هستند» ( )Ibidکه هرچند تا کنون پایـدار
با،ی مانده اما تمایز بین مفهوم استراتژیک جنگ سرد و دورههای پـس از جنـگ سـرد ،ابـل توجـه
است .مفاهیم استراتژیک جنگ سرد تقری ا از هر لحاظ نس ت به اسناد پس از جنـگ سـرد صـریح و
روشناند .در مفاهیم جنگ سرد ،کامال دشمن ،ابـل شناسـایی و پیمـان اتحـاد جمـاهیر شـوروی ،را
مدنظر ،رار داده و شروع به تعریف مجموعهای از دستورالعملها بـرای دفـاع نظـامی از پیمـان شـده
است .در ت یینی ژئوپلیتیکی ،پیمان به مناط جغرافیایی تقسیم و دستورالعمل برای هـر یـک از آنهـا
بسط داده شده ،سریعا مقامات نظامی ناتو شروع به پیاده سازی مفهوم کرده و برای دفاع نظامی آماده
میشوند .اما مفاهیم استراتژیک پس از جنگ سرد ،از جهان جدیدِ پیش روی ناتو پـرده بـر مـیدارد.
اکنون که دشمن جنگ سرد از میان رفته ،ناتو باید مجهز به حمایت در مقـر باشـد و پیمـان را بـرای
درگیری هایی آماده سازد که ،ابل پیش بینی نیستند اما ،طعا رخ فواهند داد .به طور فالصه ،مفهـوم
اســتراتژیک بایــد از وحــدت فکــر و حــدر« ،انتقــال هــدر» نمایــد ( Ringsmose and

.)Rynning,2009:6
مفهوم استراتژیک نوین ناتو مصوب نـوام ر ،1020دومـین مفهـوم نـوین اسـتراتژیک و سـومین
مفهوم استراتژیک پیمان پس از جنگ سرد است .اولـین مفهـوم اسـتراتژیک نـاتو در اجـالس رم در
نوام ر  2332منتشر شد .سپس در زمان برگزاری اجالس واشنگتن در ماه آوریـل  ،2333پنجـاهمین
سالگر د پیمان ،سند رم به روز و در آن تجدید نظر شد .دومین مفهوم استراتژیک پس از جنگ سـرد،
تا زمان نشست لیس ون پابرجا ماند ( .)Ibidهر دو سند فوق در پاسخ به جهان پس از جنگ سرد و با
محتوای مفهومی واحد بودند.
با این حال ،در سالهای  1009و  ،1001پس از حمـالت تروریسـتی 22سـپتام ر سـال  1002و
درگیری رو به رشد ناتو در افغانستان ،این موضوع که آیا مفهوم استراتژیک دوم نیاز به تجدید نظـر و
یا حتی جایگزینی دارد ،مطرح شد اما با توجه به عدم تواف سیاسی در دافـل پیمـان ،کـه حـاکی از
1. The six Strategic Concepts are: DC 6/1 (1949), MC 3/5 (1952), MC 14/2 (1957), MC 14/3
(1968), theAlliance’s New Strategic Concept (1991), and the Alliance’s Strategic Concept
(1999).
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افتالفات اعضا بر سر جنگ عراق بود ،تصـمیم بـه به ـود تنهـا بخشـی از مفـاهیم نظـامی مفهـوم
استراتژیک و آن هم تنها در ،الب راهنمای جام سیاسی در اجالس ریگا در نوام ر  1006گرفته شد.
بنابراین بعد از جنـگ سـرد سـه مفهـوم اسـتراتژیک و یـک راهنمـای جـام سیاسـی ث ـت گردیـد
(.)Børgensen,2011:69
ریشه شکل گیری مفهوم نوین استراتژیک به پافشاریهای جاپ دو هوپ شفرِ ،دبیـر کـل و،ـت
ناتو در سال  ،1006برای تعریف یک دستور کار نوین بر میگردد .با توجه به تقاضای سیاسـی رو بـه
رشد برای مفهوم نوین ،اوگفت« :در سال  1008و حتی فراتـر از آن در سـالگرد  60سـالگیمـان در
سال  ،1003من پیش بینی میکنم که ایده تهیه پیش نویس حرکتی فراگیر میشود؛ سندی اساسـی
که استراتژی بزرگ ناتو را ترسیم میکند» (.)www.nato.int,2006
در سالگرد شصتمین نشست پیمان ،حاضرین پیگیری تعریف مفهوم نوین را به وزیر سـاب امـور
فارجه آمریکا ،مادلین آل رایت سپردند .لذا گروهی دوازده نفره از کارشناسان زیر نظر مـادلین آل رایـت
تشکیل شد و پس از برگزاری سمینارها و مذاکرات متعـدد ،گـزارش فـود دربـاره ارزیـابی از محـیط
امنیتی با تشریح مسایل کلیدی ،انتخابهای استراتژیک ،شناسایی نقاط همگرایی با پتانسـیل ت ـدیل
به سیاست رسمی ناتو و  ...را در اواسط ماه مه  1020پیرامون با عنوان «ناتو  :1010امنیـت تضـمین
شده ،درگیری پویا» ارائه دادند .ویتمن ادامه میدهد ،هرچند سند اعالمی مورد اجماع عمومی ن ود اما
باید پذیرفت که گروه آل رایـت وییفـهاش را در «بازگشـایی مسـایل اساسـی» بـه فـوبی انجـام داد
( .)Wittmann, 2011:36سپس فرایند وارد فاز سوم فود ،به پایان رسیدن مرحلـه پـیش نـویس و
مذاکرات نهایی ،شد .در این مرحله ،آندرس فوگ راسموسن ،دبیر کل ساب  ،از نزدیک با دن ال کردن
کار گروه آل رایت ،فود پیش نویس اولین نسخه مفهوم استراتژیک را به عنوان پایه مـذاکرات نهـایی
در شورای آتالنتیک شمالی ،تهیه نمود ( )Ringsmose and Rynning, 2009: 14و آماده طـرح
در نشست لیس ون گشت.
مفهوم نوین استراتژیک ناتو مصوب لیس ون کـه در بسـیاری جهـات بلندپروازانـه اسـت ،سـندی
مشتمل بر  22صفحه و  98بند بوده که یک چارچوب جام برای تحول و معرفی تعداد گستردهای از
طرحهای مناسب برای توسعه ابزارهای سیاسی ،نظامی و غیرنظامی جدید برای ناتو را ترسیم میکند.
اگر چه مفهوم نوین به تدوین تصمیمات گذشته و انسجام فعالیتهـای گـاه نامتجـانس ماننـد سـایر
مفاهیم استراتژیک پردافته است ،اما کارویژه اصلی «مشارکت فعال ،دفاع مدرن» یک جهـت گیـری
استراتژیک جدید میباشد (.)Ibid:9
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در مقدمه سند مفهوم نوین استراتژیک ،تمام تالش برای معرفی سیاسی و جهانیتـر نـاتو اسـت.
مفهوم بر «ماده  »1با تفکری جهانی در پشت آن تأکید دارد :مانند همیشه ناتو باید «حفایت و دفـاع
کند» اما امروزه علیه تهدیداتی از  ،یل تروریسم ،گسترش تسلیحات و جنگ سای ری کـه مـیدانـیم
هی مرز مشخصی ندارند .جمله کلیدی «تهدید متعارر و معمولی را نمیتوان نادیده گرفت» ،تاکیـد
موکد مفهوم نوین در مقدمه است .سپس سند تعیین تهدیدات غیر متعارر را آغاز میکنـد؛ شـروع بـا
تسلیحات هستهای و گسترش آن ،انشعاب تروریسم ،بیث اتی، ،اچاق ،حمـالت سـای ری و تهدیـدات
کانالهای حیاتی ارت اطات ،حمل و نقل و م ادله .این اهمیت «چالشهای امنیتی در حـال یهـور» را
نشان میدهد که در شکل تازه بخش چالشهای امنیتی در حال یهور ،اساس رویکرد نوین مفهومی
ناتو برای دهه پیش رو است.
پس از مقدمه، ،ابل توجهترین تغییر در ارائه سند« ،سه کارویژه اساسی و ضروری» ناتو است:
 دفاع جمعی :اعضای ناتو ،مطاب با ماده  1پیمان واشـنگتن ،همـواره یکـدیگر را در برابـر حملـه،
کمک میکنند؛
 مدیریت بحران :ناتو مجموعه منحصر به فرد و ،وی از تواناییهای سیاسی و نظامی رای مقابله بـا
طیف کاملی از بحرانهارا در افتیار دارد و
 امنیت مشترک :پیمان میتواند تحوالت سیاسی و امنیتی را فراتر از مرزهای فود تحت تاثیر ،ـرار
داده و تحت تاثیر آن نیز ،رار گیرد .این پیمان به طور فعال درگیر ارتقـای امنیـت بـین المللـی ،از
طری مشارکت است.
در بخش ترسیم رویکرد پیمان به دفاع جمعی تأکید میشود که ناتو نه تنهـا بایـد «در برابـر هـر
گونه تهدید به تجاوز جلوگیری و دفاع کند» ،همچنان که در مفاهیم  2332و  2333نیـز ذکـر شـده
است ،بلکه همچنین دفاع جمعی در مقابل «چالشهای امنیتی در حـال یهـور کـه امنیـت اساسـی
متحدان فردی و یا پیمان به عنوان یک کل را تهدید میکنند» ارائه دهد .بنـابراین دفـاع جمعـی بـه
تمامی زمینههای چالشهای امنیتی دارد که منجر به سنجش محیط امنیتی میشوند ،اعمال میشود.
ناتو در رویکرد جام فود در مفهوم نوین به دفاع جمعـی بـدون اتـالر و،ـت آورده اسـت« ،در هـر
شرایطی استفاده از تسلیحات هستهای ،دور از ذهن به نظر میرسد اما تا زمانی که تسلیحات هسـته-
ای وجود دارد ناتو یک پیمان هستهای با،ی فواهد ماند» و «عالیترین تضمین امنیتی پیمان ،توسط
نیروهای استراتژیک هستهای پیمان ارائه شده است» (بند  27و .)28
پس از دفاع جمعی ،به ود توانایی ناتو برای مقابله با چالشهای امنیتی جدید و غیـر ،ابـل پـیش
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بینیفراتر از مرزهای ناتو موضوع مهم «امنیت از طری مدیریت بحران» است .در این بارهناتو تـالش
دارد با عدم تاکید بر جغرافیا و تاکید بر مشارکت حیاتی با هر سازمان مرت ط با امنیتاز جملـه سـازمان
ملل متحد باشد ( ،) Ibid: 18به صورت فعال با سـایر بـازیگران بـین المللـی در جهـت بـه حـداکثر
رساندن انسجام و اثربخشی عملیاتی مشارکت کند .تعدادی از تعهدات ع ارتند از:
پیمان بایدتوانایی فود در جهت «کنترل و تجزیه و تحلیل» محیط بین المللی را افزایش دهد؛
پیمان باید «،ابلیت مدیریت مناسب بحرانهای غیرنظامی و در عین حال ساده را فراهم آورد»؛
«توانایی آموزش و توسعه نیروهای محلی در مناط بحرانی را توسعه دهد»؛
«متخصصان غیرنظامی رااز کشورهای عضو ،برای استقرار سری شناسایی کرده و آموزش دهـد»
و
باید رایزنیهای سیاسی در تمام مراحل بحران را «گسترش داده و تشدید نماید».
سومین و آفرین بخش مفهوم استراتژیک« ،امنیت بین المللی از طری همکاری» اسـت کـه در
دهه 2330شکل گرفت .این بخش حاوی ع ارات بلندپروازانهای است م نی بر این که پیمـان تمایـل
به «ایجاد شرایطی برای یک جهان بدون تسلیحات هستهای» نس ت به سند  ،2333دارد (مـاده .)16
همچنین ،تشوی فراوان برای همکاری با روسیه ،سازمان ملل و اتحادیه اروپادر میان دیگـران وجـود
دارد و این امکان وجود دارد که زبان م هم و ادامه دار گسترش ناتو ،نشـانهای دربـاره مسـیر روسـیه
است.
بخش نهایی سند مفهوم نوین« ،اصالحات وتحول» ،نیز ،ابل توجه است؛ زیرا آن نـوع سـازمانی
است که ناتوبرای تحق همه جاه طل یهای فود به آن نیاز دارد را مد نظر ،رار میدهد ،بـرای مثـال
یک سازمان اصالح طلب که مقرون به صرفه بوده و تحول مـداوم داشـته باشـد .تاکیـداتی از جملـه
تاکید بر اصالحات متعدد به طوری که «مالیات دهندگان بیشترین امنیت را برای پولی که در زمینـه-
های دفاعی سرمایه گذاری کردهاند ،بدست آورند» ،اثربخشی و تعهـد کارآمـد ،اسـتفاده از منـاب بـه
«کارآمدترین و موثرترین راه ممکن» ،انسجام در برنامه ریزی دفاعی ،صرفه جویی هوشمند هزینههـا
و کاهش هزینههای اضافی نه ضروریات ،حذر زیرسافتهای بیش از حـد ملـی و تمرکـز بـر تـأثیر
عملیاتی و نه توزی مناف ملی و  ...از مهمترین نکات مورد اشاره در این بخش است.
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تصویر شماره  :2جم بندی سند مفهوم نوین استراتژیک ناتو برای دهه پیش رو
بخشهای مفهوم استراتژیک

زمینههای اصلی و ا،دامات جدید مفهوم استراتژیک

مقدمه

تعادل بین جهان پویا و اصول پایدار

ویایف اصلی و اصول

سه وییفه اصلی ضروری برابر
دفاع جمعی  .1مدیریت بحران  .9امنیت مشترک
تعادل معمول بین سالحهای هستهای و متعارر
پدافند موشک بالستیک

دفاع جمعی و بازدارندگی

دفاع در برابر حمالت سای ری
مشارکت در امنیت انرژی
ارزیابی تاثیر تکنولوژیهای در حال یهور
افزایش تسهیم فکر

مدیریت بحران

،ابلیت مدیریت بحران غیرنظامی مناسب و متعادل
،ابلیت توسعه و آموزش نیروهای محلی در مناط بحران
آموزش متخصصان غیرنظامی کشورهای عضو در دسترس برای استقرار سری
فل سالح  -بر اساس دیدگاه «صفر هستهای»

امنیت مشترک

باز نمودن در برای توسعه آینده – نه نامزهای مورد توجه
بلندپروازیهای بزرگ اما تا حدی م هم شرکا

مدرنیزه شدن

نگرانیها درباره مالیات دهندگان و صرفه جویی در هزینه
در جم بندی مفهوم نوین استراتژیک ناتو گفتنی است ،بنابراین در نشست لیس ون در حالی کـه
مفهوم نوین استراتژیک و جن ههای ،ابل توجهی از آن را نشان داده است ،تالش شده اسـت تـا گـام
مهم رو به جلوی دیگری برای ناتو در تط ی با ژئوپلیتیک غیر ،ابل پیش بینی و بسیار پیچیده عصـر
حاضر برداشته شود و پیمان همچنان فود را به عنوان کنشگر فعالی در عرصـه ژئوپلیتیـک جهـانی
حفظ نماید .در نتیجه ،ناتو به عنوان یک پـروژه ،در حـال پیشـرفت بـا،ی مـیمانـد و همـانطور کـه
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وینستون چرچیل 2در مورد همکاری دفاعی اروپا در سال  2398اشاره کرد« ،ما در حال سـافت یـک
ماشین نیستیم ،ما در حال رویاندن یک گیاه زنده هستیم و ما باید منتظر بمانیم و ب ینیم چه چیزی از
آن حاصل میشود» (.)Toje, 2008: 29
تجزیه و تحلیل یافتهها:
الف( تحلیل محتوای مفهوم نوین استراتژیک سازمان پیمان آتالنتیک شمالی

مفهوم نوین استراتژیک ناتو برای دهه پیش رو ،در ت یینی ژئوپلیتیکی ،امنیت را از ابعاد متعددی مورد
توجه ،رار داده است .در رویکرد موس بـه امنیـت ،امنیـت از ابعـاد مختلـف «نظـامی»« ،سیاسـی»،
«اجتماعی»« ،ا،تصادی»« ،زیست محیطی» و  ...مورد توجه ،رار میگیرد .با نگاهی از ایـن دیـد بـه
سند لیس ون ناتو هرچند مهمترین بعد امنیت ،همچنان امنیت نظامی است چنان چه در ماده  28سـند
نوین میفوانیم« ،تضمین کامل امنیت متحدین» ،به وسیله نیروهای هستهای استراتژیک پیمان کـه
از سوی ایاالت متحده ارائه فواهد شد ،صورت میگیرد و تسلیحات نظامی اسـت کـه امنیـت نهـایی
پیمان را تضمین مینماید اما میتوان او گسترش نگرش ناتو به مفهوم امنیت را در بخشـی از مـاده
 9که آمده است « ...ناتو ،هر مسئله امنیتی که برای هر یک از متحدین ارزشمند به نظـر برسـد را در
فهرست فود ،رار فواهد داد  ،»...مشاهده نمود .در ادامه تالش شده است با بررسی محتوای مفهـوم
نوین استراتژیک ناتو برای دهه پیش رو ،بـه امنیـت نظـامی ،سیاسـی و اجتمـاعی بـه عنـوان تع یـر
ژئوپلیتیکی مفهوم نوین استراتژیک در ارت اط با «اسالمِ سیاسی» به عنوان موضـوع اصـلی پـژوهش
حاضر پردافته شود.
آ) امنیت نظامی؛ «بقای دولتهای لیبرال دموکرات»

در این سند ،هدر مرج امنیت نظامی« ،بقای دولتهای لی رال دموکرات» است و آستانه امنیتـی در
این بخش نیز بسیار روشن و به کارگیری زور و یا تهدید به استفاده از زور است که مـیتوانـد روابـط
سیاسی ،ا،تصادی و اجتماعی عادی را تحت الشعاع ،رار دهد .در این زمینه ،در بخش مهم کـارویژه-
های اساسی پیمان ،در ماده  9و در بخش دفاع جمعی تاکید شده است کـه تعهـد اصـلی و الـزام آور
پیمان ،ماده پنج پیمان واشنگتن است که ط

آن اعضا ،همواره یکدیگر را در برابر تجاوز و تهدید به

1 Winston Churchill
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تجاوز دفاع فواهند کرد.
بـ) امنیت سیاسی؛ «حاکمیت»

در ادبیات رایج ،هدر مرج در بخش سیاسی« ،حاکمیت و نهادهـای مت لـور آن» بـوده و حاکمیـت
شامل ایدئولوژی، ،واعد تشکیل دهنده حاکمیت و حتی هویت ملـی اسـت و نهادهـا نمودهـای آنـان
هستند .فانی در این باره معتقد است ،هر چیز که شناسایی ،مشروعیت و ا،تدار حاکمیت و نهادهایش
را با فطر مواجه سازد ،تهدید وجودی لقب میگیرد (فانی.)213 :2983 ،
نویسنده معتقد است ناتو در مفهوم نوین امنیتی فود ،با تعریف دوگانه از حاکمیـت ،بـه حاکمیـت
پیمان آتالنتیک شمالی و حاکمیت کشورهای عضو به صورت جداگانه پردافته است .میتوان با جم
بندی مواد مختلف سند نوین استراتژیک ،حاکمیت پیمان آتالنتیک شمالی را این گونه تعریف نمـود؛
ع ارت است از مجموعهای از کشورهای یوروآتالنتیک منحصر بـه ارزشهـای لی ـرال دموکراسـی و
بازار آزاد و متعهد به اصول آزادی فردی ،دموکراسی ،حقوق بشر و حاکمیت ،انون که در لوای حقـوق
بین الملل و اصول منشور ملل متحد ،برای رسیدن به اهدار صلح ،امنیت و آرامش متعهـد شـدهانـد.
تعریف فوق از حاکمیت که با مرزبندی عقیدتی و ارزشی از پیمان همراه است ،سه وییفه اصلی را در
دهه آتی برای پیمان مشخص مینماید که شامل دفاع جمعـی ،مـدیریت بحـران و امنیـت مشـترک
است.
حاکمیت پیمان ناتو ،بیان میدارد که بر ط

ماده پنج پیمان واشنگتن ،هرگونه تجاوز و تهدید به

تجاوز هر یک از اعضای پیمان برابر تجاوز و تهدید کل پیمان بـوده و لـذا منجـر بـه واکـنش تمـام
اعضای پیمان علیه متجاوز فواهد بود .بر همـین اسـاس ضـمانت اجـرای حاکمیـت پیمـان« ،دفـاع
جمعی» ،رار داده شده است .در دفاع جمعی حاکمیت یک عضو ،حاکمیت پیمـان تلقـی مـیشـود .از
سوی دیگر مرزبندی عقیدتی و ارزشی برای حاکمیت پیمان که چارچوب پیمـان را چـارچوب لی ـرال
دموکراسی و بازار آزاد میداند ،س ب واگذاری وییفه مدیریت بحران به این پیمان نیز شده است چـرا
که هر حادثهای در هر نقطه از جهان ،میتواند به شکل مستقیم یا غیرمستقیم ،حاکمیـت ارزشهـای
لی رال دموکراسی و بازار آزاد را به چالش بکشد.
همچنین ،ناتو امنیت مشترک بین المللی را نیز از ضروریات حاکمیتی فود تلقـی نمـوده و لـذا در
،البهای مختلف ،سعی مینماید کشورها و سازمانهای مربوطه جهانی را بـه مشـارکت و همکـاری
دعوت نماید .امنیت مشترک مدنظر ناتو بیانگر این است که این سازمان با اذعان به مخـدوش شـدن
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مفهوم سنتی و بسته از حاکمیت ،سعی نموده است هرچند در ،ال ی نمـادین بـا اتخـاذ سیاسـتهـای
مختلفی از جمله گفت و گو ،درب باز ،همکاری و  ،...سعی در بهره بردن از یرفیت سـایر کشـورها و
سازمانهای جهانی در زمین بازی فود ،دارد.
اما پیمان ،حاکمیت ملی دولتهای عضو را نیز به رسمیت شنافته است؛ آن جا که در سند نـوین
میفوانیم « ...هر مسئله امنیتی که برای هر یک از اعضا ارزشمند به نظر برسد میتواند در فهرسـت
ا،دام ناتو ،رار گیرد ( »...ماده .)1
در جم بندی حاکمیت در مفهوم نوین استراتژیک گفتنی است ،این پیمان بـا تحـول در مفهـوم
حاکمیت مدنظرش ،در سند نوین استراتژیک با رویکردی ژئوپلیتیکی به ترسـیم مرزبنـدی عقیـدتی و
ارزشی ،عمال تقسیم بندی «فود» و «دیگری» را بارِ دیگر ،وارد ادبیـات سیاسـی نـاتو نمـود کـه در
برفی از مواد سند نوین ،آثارش ملموس است؛ برای نمونه در در مـاده  9و بخـش امنیـت مشـترک
میفوانیم که پیمان درب عضویت فود را بر روی «تمام دموکراسیهـای اروپـایی» بـاز مـیگـذارد.
همچنین سیاستهای مذاکره و همکاری که با سازمانهای بـین المللـی و منطقـهای نظیـر سـازمان
ملل ،اتحادیه اروپا ،کشورهای مناطقی نظیر مدیترانه و فلیج فارس در ایـن سـند تصـریح شـده نیـز،
برای تقویت امنیت لی رال دموکراسی و بازار آزاد در منطقه یوروآتالنتیک طراحی شده است.
پـ) امنیت اجتماعی؛ «هویت»

پیرامون امنیت اجتماعی در ماده  1سند نوین استراتژیک میفوانیم «کشورهای عضو ناتو یک جامعه
منحصر به فرد از ارزشها ،متعهد به اصول آزادی فردی ،دموکراسی ،حقوق بشر و حاکمیـت ،ـانون-
اند» و در ماده  2آمده است «هدر اساسی و پایدار ناتو ،حفایت از این مـوارد بـرای کلیـه اعضـا بـا
استفاده از روشهای سیاسی و نظامی است» .در موضوع «هویت» به عنوان مرج امنیـت اجتمـاعی،
عامل اصلی در ت دیل مسایل هویتی به تهدیـد وجـودی و امنیتـی شـدن آنهـا ،مسـئله «تصـورات»
صاح ان هویت است و این که حساسیت آنها به چیست (همان.)290 :
دراین زمینه نویسنده معتقد است ،ناتو با اذعان به نقش منحصر به فرد فود در تضمین دفـاعی و
امنیت مشترک (مقدمه) ،بر هویت مستقل فود در این زمینه تاکیـد داشـته و یکـی از اهـدار مرجـ
هویت فود را در امنیت اجتماعی ،پذیرش ح انحصاری ایـن سـازمان در تضـمین دفـاعی و امنیـت
مشترک میداند .لذا به نظر میرسد ناتو ،ح دفالت در این زمینـه را بـرای دیگـران ،ائـل نیسـت و
،البهایی چون مشارکت ،گفت و گو و همکاری در رویکـرد نـوین ،تنهـا دفالـت غیرمسـتقیم سـایر
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کشورها در تضمین دفاعی و امنیت مشترک را فراهم میآورد.
عالوه بر این ،همچنان که در بخش فوق نیز اشاراتی شد ،ناتو هویت اجتماعی اعضای فود را بـر
پایه اصول و ارزشهای لی رال دموکراسی و بازار آزاد نظیـر دموکراسـی ،آزادی فـردی ،حقـوق بشـر،
حاکمیت ،انون و  ...بنا نهاده است و اساس تفکیک میان «فود» و «دیگری» ،در مفهوم نـوین نـاتو
نیز ،بر همین اساس است و حتی حـ عضـویت در پیمـان را فقـط منحصـر بـه «دموکراسـیهـای
اروپایی» میداند .در این باره مدکالف مینویسد ،پیمان ناتو متمایز از دیگر پیمانهای نظـامی اسـت،
چون مفهومی از یک جامعه فراآتالنتیکی را در برمیگیرد که م تنی بر «ارزشهای مشـترک» اسـت
( .)Medcalf, 2005:13اسلوان نیز در این باره تصریح میکند که از آن جایی که ناتو کوچکتـر از
سازمان ملل متحد است و نس ت به آن اعضای کمتری دارد اما متشکل از «دولـتهـای هـم فکـر و
دموکراتیک» است ،میتوان رابطه امنیتی فراآتالنتیکی را به مثابه نوعی «اجتمـاع ارزشهـا و منـاف
مشترک» تلقی نمود ( .)Ibidدر این زمینه ،ابل ذکر است ،از منظر تصورات صاح ان هویت و این که
حساسیت آنها به چیست میتوان گفت در مجموع با تعریف باز و گسترده از مفهوم امنیت و همچنین
مرزبندی عقیدتی و ارزشی از مفهوم حاکمیت ،اولیترین حساسیت و فط ،رمز برای تنظیم کننـدگان
مفهوم نوین استراتژیک ،همان هویت لی رال دموکراسی و بازار آزاد است و حتی تمامیت ارضی بـرای
پیمان نیز ،ذیل آن تعریف میشود و بر همین اساس ت یـین ژئـوپلیتیکی «هـر زمـان و هـر مکـان»،
ع ارتی اساسی در بسیاری از بخشهای سند استراتژیک است؛ چرا که هویت نه زمان میشناسد و نه
مکان.
تصویر شماره « :1فود» و «دیگری» در مفهوم نوین استراتژیک ناتو برای دهه پیش رو

10



عصلنامه علمی گ پژیهشی انقالب اسالمی ،س  ،6تابستان  ،16ش 19

ب) انقالب اسالمی؛ انقالبی در ایدئولوژیها

بدون شک انقالب اسالمی ایران یک تحول بزرگ سیاسی واجتماعی بود که با جایگزین کردن نظام
سیاسی نوین و انتقال ،درت سیاسی در جامعه ایران به و،وع پیوست و بر فالر ویژگیهـای فـا
انقالبهای بزرگ فرانسه و روسیه که بر م نای جدایی از دین استوار بودند ،بر م نای مـذه ی بـودن،
مردمی بودن و نفوذ معنوی ره ری با تکیه بر عقاید مذه ی افراد جامعـه شـکل گرفـت و اسـالم بـه
عنوان باور ،ل ی مردم موجب پیروزی انقالب شد (درفشه .)217 :2987 ،شهید مطهری نیـز بـر ایـن
موضوع تاکید میکند که آنچه امام فمینی را به عنوان اسوه ره ری ،رار داد ایـن بـود کـه نـدای
امام از ،لب فرهنگ و از اعماق تاریخ و از ژرفای روح این ملت برفاست (مطهری.)71 :2968 ،
بشیریه معتقد است ،انقالب تحول سیاسی پیچیدهای است کـه در طـی آن حکومـت مسـتقر بـه
دالیلی توانایی اج ار و اعمال زور را از دست میدهد و گروههـای گونـاگون اجتمـاعی و سیاسـی بـه
م ارزه بر میفیزند تا ،درت سیاسی را  ،ضه کنند ،این م ارزه اغلب مدتی طول مـیکشـد تـا آن کـه
سرانجام نهادهای جدید سیاسی جانشین نهادهای ،دیم شوند (بشـیریه .)2 :2981 ،انقـالب اسـالمی
علی رغم داشتن برفی تشابهات با تعریف فوق ،دارای مفهوم گستردهتری است .حرکت امت مسلمان
در جهت تغییر نظام غیر اسالمی پیشین و جایگزین نمودن نظام جام و کامل اسالمی بـه جـای آن،
همچنین تالش برای اجرای مقررات، ،وانین و برنامههای اسالمی در تمامی شئون زندگی فویش بـه
عنوان انقالب اسالمی فوانده میشود (فاضلی نیا)19 :2986 ،؛ لـذا بـرفالر سـایر ایـدئولوژیهـای
انقالبی که در غرب و در ،رن بیستم یهور کردند مانند نازیسم و کمونیسم ،نه تنها بخش عظیمـی از
انرژی و پتانسیل فود را صرر م ارزه با پدیده مذهب نکرد بلکه از تمامی پتانسـیلهـای مـذهب بـه
عنوان پدیدهای که منشا آن در اعتقادات و باور تودههاسـت بـرای فـدمت بـه انقـالب و ایـدئولوژی
انقالبی بهره گرفت (درفشه .)916 :2987 ،حمید عنایت نیز مذهب را عامل اصلی در انقـالب ایـران
،لمداد میکند؛ از نظر او آن چه انقالب ایران را از سایر انقالبها متمایز مینمایـد و وجـه مشخصـه
این انقالب است ،تنها مذهب است« .من مذهب را عنصر اصلی در کل انقالب ایران میدانـم» و یـا
«انقالب ایران برای توسعه آگاهی مذه ی به و،وع پیوست که عم وفاداری به مذهب شیعه را نشان
داد» (همان .)78 - 3 :امام فمینی نیز دلیل تمایز انقالب ایران را برفـورداری از هویـت مسـتقل
اسالمی و شیعی میدانست که جز به فدای متعال هی اتکا و وابسـتگی نـدارد (همـان  .)110شـرق
شناسی غربی نیز انقالب اسالمی ایران را انقالبی وا،عی ،اصیل و در زمره انقالبهـای بـزرگ تـاریخ
یعنی انقالب فرانسه و انقالب روسیه میداند .برنارد لوئیس با توجه به جایگاه انقالب اسـالمی ایـران
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در جهان اسالم ،معتقد است تاثیرات شگرر و عمی این انقالب بر تمـام جوامـ اسـالمی غیر،ابـل
انکار است .وی ،اسالمی کردن مسئله فلسطین را یکی از جلوههای پر رنگ تاثیر انقالب اسـالمی در
مناس ات و تحوالت جهان اسالم میداند که نتیجه آن تولد حماس ،جهاد اسـالمی و انتفاضـه اسـت
( .)Lewis, 1999ریچارد فالک با توجه به نظریات میشل فوکو و ادوارد سعید نیز بر این بـاور اسـت
که انقالب اسالمی ایران نمونه یک فیزش مح وب مردمی از درون جهان اسالم به منظور م ارزه بـا
یلم و بیعدالتی و با هدر استقرار یک نظام م تنی بر عدالت اجتماعی ،توزیـ عادالنـه ثـروت و در
تعارض آشکار با اصول جهان سرمایهداری است (فانی .)911 :2983 ،همچنین عمید زنجـانی معتقـد
است انقالب اسالمی ،دگرگونی بنیادی در سافتار کلی جامعه و نظام سیاسـی آن بـر اسـاس جهـان
بینی ،موازین و ارزشهای اسالمی ،نظام امامت ،آگاهی و ایمان مردم ،حرکت و پیشـگامی متقیـان و
،یام ،هرآمیز تودههای مردم استوار است (عمید زنجانی.)92 :2982 ،
انقالب اسالمی در طی حیات فود م تنی بـر ایـدئولوژی شـیعه توانسـت بـا ایجـاد رابطـه میـان
عقالنیت و معنویت ،جمهوریت و اسالمیت ،آزادی فـواهی و عـدالت جـویی در حـوزههـای فـردی،
فانوادگی و اجتماعی با استفاده از آموزههای شیعی ،راه ـرد جدیـدی از ،ـدرت اسـالم سیاسـی را در
،الب گفتمان شیعی به نمایش بگذارد (افشردی و اک ری .)19 :2932 ،هسته مرکزی انقالبـی کـه در
ایران شکل گرفت را باید تشی دانست .تشی به منزله سافتاری نمادین که برای مردم معنـی ایجـاد
میکرد ،زبانی با گویشهای مختلف و آیینی بود که رفتار و جهان بینی آنان را تعیین میکرد و بـرای
تمام مشکالت اساسی شان پاسخ مناس ی داشت ،در روند بسیج سلطه ایدئولوژیک یافت و مهـر فـود
را بر پیشانی انقالب حک کرد (افوان مفـرد .)119 - 111 :2982 ،در وا،ـ فضـای کلـی موجـود در
اندیشههای انقالب اسالمی ،عقاید و آرمانهای شیعی بوده و به طور ط یعی ،گسترش این اندیشـههـا
همراه با بستر اصلی آن ،یعنی تشی ،ابل تحق بوده است (طاهری.)239 - 231 :2988 ،
مذهب شیعه با توجه به اندیشهها ،آموزهها و اعتقادات فود ضمن دعوت از دیگران برای آرامـش،
همزیستی و صلح ،همواره با نظام سلطه و استعمار م ارزه کرده است .در نتیجه ایـن افتخـار جاودانـه
شیعه که در عین یلم ستیزی و روحیه جهادی ،همواره با اشغالگری مخـالف بـوده و صـلح طل ـی و
حمایت از مظلومین و مستضعفین را از آرمانهای فود میداند آن را از دیگران متمایز مینماید .مذهب
شیعه به دلیل اینکه فرهنگ عاشورایی و شهادت را او کمال فود میداند همواره بـه م ـارزات علیـه
یلم به عنوان منفعت افروی مینگرد و امر به معرور را از م انی فود میشمارد و الگوی این م ـارزه
را کربال و عاشورای حسینی میداند .شیعه م تنی بر آیات ،رآن در توصـیف ،یـام فـود علیـه یلـم و
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برپایی عدالت ،نجات دنیوی و فوز افروی را در سایه جهاد و شهادت میپنـدارد کـه در ایـن اندیشـه
چون مناف مادی و فردی وجود ندارد همواره با تقدس همراه است .تقدسی که انسان را در چـارچوب
ارزشهای دینی مهار نموده و مژده سعادت افروی و بهشت جاودان را در پی دارد ،بنـابراین مـذهب
شیعه بر سه رکن عقالنیت ،معنویت و عدالت استوار است و جهان اسالم و بشریت را با توجه به ایـن
ارکان برای نجات دنیوی و افروی توصیه و دعوت میکند (همان .)11 - 6 :اسالم شیعی بـا داشـتن
مجموعهای از ایدهها و نگرشهای اعتقادی ارائه دهنده یک ایدئولوژی اسالمی بـرای تعـالی انسـان و
حرکت او به سوی کمال حقیقی است .این سعادت و کمال بر فـالر وعـده ایـدئولوژیهـای مـادی
نمیتواند صرفا اهدار دنیوی و مادی گروهی را در بر گیرد بلکه م تنی بر اهدار دینی و افروی تمام
جامعه بشری است (امرایی.)279 :2981 ،
از دیگر آموزههای انقالب اسالمی می بایست بـه تفکـر اجتهـاد در تشـی اشـاره نمـود کـه امـام
فمینیبا توجه به آن ،تغییرات اساسی در تفکر اجتهادی شیعه نس ت به سیاسـت را طـرح ریـزی
نمود .م نای این تغییرات ،تفسیر جدیدی بود که حضـرت امـام از مفـاهیم ،آمـوزههـا و نمادهـای
اسالمی شیعی گرفته بود .بر این اساس اهدار اصلی انقالب اسالمی و جن شهای اسالمی از دیدگاه
حضرت امام ع ارتند از:
م ارزه با نظام سلطه ،استعمارگران و استثمارگران سرزمینهای اسالمی،
م ارزه با یلم در راستای حمایت از مظلومان و مستضعفان جهان،
کمک به نهضتهای اسالمی و حرکتهای رهایی بخش در سطح جهان و
تالش برای استقرار صلح و آرامش در جهان از طری یلـم سـتیزی و سـلطه سـتیزی و دفـاع از
مظلومین (عزتی.)902 :2982 ،
مارتین کرامر محق اسالم ستیز آمریکایی بر این باور است که ژئوپلیتیک شیعه در دوران معاصر
برفی از ،ویترین مفاهیم طغیان انقالبی را پدید آورده است .جن شهای شیعی امروزه استراتژیهای
سیاسی فوق العاده اصیلی ابداع کردهاند که غال ا موجب شگفتی و حیرت دنیای اسالم و غـرب شـده
است .این شیوه در ایران از عظیمترین موفقیتها برفوردار است و الهام بخش سایر شیعیان در دنیای
عرب و جنوب آسیا نیز شدهاند .کمربندی از تشی  ،حیات ا،تصادی ،استراتژیکی و تاریخی اسالم را در
برمیگیرد و بخشهایی از ل نان ،سـوریه ،عـراق ،عربسـتان ،کویـت ،ایـران ،افغانسـتان ،پاکسـتان و
هندوستان را میپوشاند .این کمربند که در کشورهای مختلف بـه اکثریـت و ا،لیـت شـیعه تقسـیم م
شود ،فود دنیایی است که تاثیرات گوناگون در آن به سرعت انتقال مییابد (کرامر.)12 :1021 ،
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نهضتی که از 21فرداد  2991آغاز شد و در 11بهمن  2917به ثمر نشست ،از همان ابتدا ویژگی
فراملی بودن فود را با حمایت آشکار از مسلمانان مظلوم جهان به ویژه فلسطینیان آشکار نمود .ایجاد
ارت اط و تاکید بر وجود درد و حس مشترک میان مسلمانان از نژادهـا و زبـانهـا و مـذاهب مختلـف،
نخستین استراتژی این نهضت در بین المللی سافتن یک حرکت دینی بود .مهـمتـرین شـیوه بـرای
اجرای این سیاست ،بسیج اعتقادی ملتها بود که مرز بندی میان دارالسـالم و دارالفکـر را مشـخص
میکرد (محمدی.)166 :2983 ،
تحقیقی که در مورد روابط میان امام با حرکتها و م ارزان اسـالمی در سـالهـای  2999تـا
( 2917سالهای ت عید ایشان به فار از کشور) بر اساس اسناد سـاواک صـورت گرفتـه ،گویـای آن
است که ایشان در آن دوران با م ـارزان اسـالمی بـا ملیـتهـای مختلـف شـامل فلسـطین ،عـراق،
افغانستان ،پاکستان ،مصر ،کشورهای حاشیه فلیج فارس ،ترکیه ،ل نان ،سوریه و لی ی در ارت اط بوده-
اند (یهیری نژاد .)2981 ،اما آن چه با پیروزی انقالب اسالمی و حاکمیت جمهوری اسالمی در ایران
به و،وع پیوست ،پشتوانه جهانی پیدا کردن جن ش امام بود که حکومتهـای مخـالف را وادار بـه
جدی تلقی کردن دارالسالم میکرد .یهور حرکتهای اسالمی در سراسر منطقـه فاورمیانـه ،شـمال
آفریقا و آسیای مرکزی نه تنها کمربند س زی از اسالم گرایی به دور اتحاد شوروی بـه وجـود آورده و
مان از نفوذ کمونیسم در کشورهای منطقه شده بود ،بلکه دولتهای وابسته به غـرب در منطقـه نیـز
آن را تهدیدی جدی برای مشروعیت فود تلقی میکردند زیرا این نگرش در برفی از اصول سیاسـت
فارجی ایران از دیدگاه ،انون اساسی نظیر موارد زیر تصریح شده بود:
حمایت از م ارزه ح طل انه مستضعفان در برابر مستک ران در هر نقطه از جهان
تعهد برادرانه در برابر همه مسلمانان
ائتالر و اتحاد ملتهای اسالمی و وحدت جهان اسالم
نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی
عدم تعهد در برابر ،درت هیا سلطه گر (ایزدی.)7 :2980 ،
نویسنده عقیده دارد ،کارآمدی و گستردگی ابزارهای مفهومی ،جغرافیایی و ژئـوپلیتیکی در افتیـار
انقالب اسالمی و ژئوپلتیک تشی در کل ،س ب شده است کمتر بازیگری در منطقه با این توانمندی-
ها دیده شود .بر این اساس ،مولفههای موثر در توسعه نفوذ انقالب اسالمی ع ارتند از :ج هه مقاومت،
ژئوپلیتیک شیعه . ،ا  .ایران و یرفیت های شـیعه .بنـابراین ج هـه مقاومـت موجـب تولیـد ،ـدرت
بازدارندگی و آفند راه ردی و توسعه نفوذ انقالب اسالمی؛ ژئوپلیتیک شیعه موجب تولید مناب ،ـدرت
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سافتاری؛  .ا  .ایران بستر تحق اهدار انقالب اسالمی و ارائه دهنـده الگـوی حکـومتی موفـ و
یرفیتهای ژئوپلیتیک شیعه مولد گفتمان معنویت ،عدالت ،امید ،جهاد و شهادت است .مولفههایی کـه
با گذشت سالها از انقالب اسالمی ایران ،نه تنها به فراموشی سپرده نشدهاند بلکه در سالهای افیـر
با او گیری مجدد ،س ب شروع روند تغییر و تحوالت جدیدی در منطقه را پیریزی نمودهاند کـه در
،الب «بیداری اسالمی» نمودی آشکار یافت.
پ) انقالب اسالمی واسالمِ سیاسی

بسیاری از متفکرین تاثیرات متقابل انقالب اسالمی بر هویت سیاسی شیعی را هم ردیف با اثرگـذاری
این هویت بر انقالب اسالمی میدانند چنان که کایمی دینان معتقد است ،انقالب اسالمی از هویـت
سیاسی شیعه که  ،ال شکل گرفته بود ،حمایت کرده ،کانونی برای تمرکز پیرامون آن به وجـود آورد،
شیعیان از حالت افراد یا گروههای منزوی و در حاشیه فار شدند ،به تع یر دیگر به شیعیان جرات داد
هویتشان را بیان کنند و ابزاری در افتیار آنان گذاشت تا حضور فود را برای دیگران محسوس نمایند
(کایمی دینان .)83 :2988 ،حضوری که نه تنها در سالهای ابتدایی پـس از انقـالب در ،الـبهـای
مختلفی نظیر شکل گیری انتفاضه فلسطین ،حماس ،حزب اهلل ل نان و سایر گروههای مقاومت دیـده
شده بود بلکه در تحوالت سالهای افیر منطقه در ،الب پیروزیهای افیر مردم فلسـطین و غـزه در
ن رد با اسرائیل، ،درتیابی شیعیان در عراق ،حفظ حکومت بشار اسد در سـوریه و سـایر تحـوالت در
مو «بیداری اسالمی» باری دیگر نمایان گشت.
تحوالت مذکور نشان میدهد انقالب اسالمی به عنوان نیروی محرکی در جهت گسترش حـوزه
نفوذ ایدئولوژی اسالمی در جهان عمل کرده و طـرح رهـایی از سـلطه حـاکم و هژمـونی غـرب ،در
بازگشت به اسالم و گذشته اسالمی با ،درت پیگیری شده و با توجه به انط اق آن با نیازهای مادی و
معنوی جامعه در ،رن حاضر و رشد مق ولیت و مشروعیتش در میان مردم ،انقـالب اسـالمی توانـایی
اثرگذاری بر مسلمانان را پیدا کرده و بر ،وام ،دوام ،کارایی و تحرک فـود افـزوده و در حـال افـزودن
است.
تحوالت افیر جهان اسالم جدای از تحلیل در ،الب هر یک از تئوریهای غربی و شر،ی روابـط
بین الملل ،بیانگر این حقیقت است که گروهها و جنـ شهـای اسـالمی و مردمـی بـا بهـره بـردن از
تجربیات انقالب اسالمی تالش دارند با فعال نمودن جن ههـای بـالقوه سیاسـی و همچنـین انسـجام
سافتاری فود ،هژمونی دیرینه حکام عرب و رژیمهای دست نشـانده غـرب را از بـین بـرده و مـردم
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ساالری دینی به عنوان شاه بیت جمهوری اسالمی ایران را مطال ه و پیگیری نمایند .در ایـن زمینـه،
افشردی و اک ری نیز معتقدند ،جمهوری اسالمی ایران بر اساس اصول و م انی شیعه و بـا محوریـت
مرجعیت دینی عالوه بر اینکه توانسته است در حوزه بین المللی حضور فعال داشته باشد در ارائه مدل
حکومتی م تنی بر مردم ساالری دینی پیوند جدیدی را بین دیـن و سیاسـت بر،ـرار نمـوده و نمونـه
جدیدی از اندیشه حکومت اسالمی را طی سه دهه با موفقیت تجربه کرده است (افشـردی و اک ـری،
.)92 :2932
با توجه به مطالب فوق و با نگاهی به شرایط منطقه و جهان اسالم ،جانِ دوباره دیکتاتورسـتیزی،
غرب ستیزی ،م ارزه با استک ار و است داد دافلی ،تالش برای حـاکم کـردن اسـالمِ نـاب و  ...توسـط
گروههای اسالمی و جن شهای آزادی بخش و  ...همه و همه در ،الـب تجلـی اسـالمِ سیاسـی و بـا
استعانت از تجربه انقالب اسالمی ،حقیقتی است که اهمیت توجهات و هجمههـای گونـاگون غربـی
عربی به جمهوری اسالمی را تعریف نموده و تالش برای ممانعت از این روند را بـرای محـور غربـی
عربی ط یعی مینماید .محمدی در این باره بیان میدارد ،استراتژی نه شـر،ی ،نـه غربـی مح وبیـت
بسیاری را برای ایران در میان توده های عرب سـنیی مـذهب بـه وجـود آورده و تـالش ایـران بـرای
حمایت از نهضتهای آزادی بخش در کشورهای مختلف ،زمینهساز حاکمیت مالک و مـدل انقـالب
اسالمی در اذهان مسلمانان گردید که مخالفان ایران آن را سیاسـت صـدور انقـالب بـه کشـورهای
مسلمان دیگر نامیدند (محمدی.)167 :2983 ،
د ر ادامه نویسنده تالش دارد با بررسی نقش انقالب اسالمی در ترویج گفتمان اسالمِ سیاسی بـه
این سوال پاسخ دهند که انقالب اسالمی ایران چه تاثیری بر گفتمان «اسالمِ سیاسی» داشته اسـت؟
در پاسخ به سوال فوق ،آثار انقالب اسالمی ایران در سه محور اهمیت یافتن ،احیای هویت و ،درت-
یابی در سطح ملی و بین المللی برای اسالمِ سیاسی شناسایی و معرفی شده است .نکتـه ،ابـل توجـه
در این باره این است که هرچند بسیاری از متفکرین گفتمان اسالمِ سیاسی را در ،الب هویت شـیعی
تعریف مینمایند اما در مقاله حاضر ،هویت شیعی به عنوان بخشی از گفتمان اسالمِ سیاسـی طـرح و
بررسی شده است.
تصویر شماره  :9ارت اط انقالب اسالمی ایران و «اسالمِ سیاسی»
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آ) اهمیت یافتن اسالمِ سیاسی:

انقالب اسالمی ایران و فرایند تمدن سازی آن از طری ارائه یک شیوه زنـدگی سیاسـی و اجتمـاعی
متفاوت و تعریف و پیگیری تمدنی متمایز از نظم سیاسی و اجتماعی و تمدن غـرب ،باعـ بازگشـت
مذهب تشی در کانون روابط بین الملل شده است (درفشه .)981 - 6 :2930 ،بنا به تحلیل فوکو ،در
انقالب اسالمی تشی  ،با تکیه بر موضوع مقاومت انتقادی همیشگی فود در برابر ،درت سیاسی حاکم
و نیز نفوذ عمی و تعیین کننده فود در دل انسانها توانست هم چون یک مکتب م ارزه و فـداکاری،
ت دیل به زبان ،آیین و صحنه نمایش پیوسته و دائمی شـود (افـوان منفـرد .)30 :2982 ،بـر همـین
اساس بسیاری از صاحب نظران معتقدند به دن ال انقالب اسالمی ایران بود که ارزشهای اسالمی و
به ویژه شیعی در جهان احیا شد؛ هرایرد کمیجیان در این باره مـینویسـد جهـان تنهـا پـس از ورود
ناگهانی انقالب اسالمی به ،لمرو سیاست و امور بین الملل بود کـه متوجـه اسـالم گردیـد (دهقـان،
.)119 :2989
شرق شناسان و اسالم شناسان غربی که تا این زمان توجه چندانی بـه مکتـب تشـی نداشـتند و
اسالم را از دریچه اکثریت میدیدندو مطالعات و تحقیقات فود را بیشـتر بـر پایـه شـنافت اسـالم از
دیدگاه اهل سنت و جماعت ،رار داده بودند ،ناگهان متوجه این غفلت بزرگ فود گردیـده و احسـاس
کردند که از نظر شنافت مکتب تشی در تاریکی و ابهام شدیدی به سر مـیبردنـد (طـاهری:2988 ،
.)209بر همین اساس و به دلیل نقش انکارناپذیر تشی در پیروزی انقالب ایران ،جایگاه ایـن مـذهب
در جهان اسالم از حاشیه و پیرامون به مرکز انتقال یافـت و از اهمیـت و اولویـت بسـیاری برفـوردار
گشت .مذهب تشی که تا آن زمان فا،د جایگاه مطلوبی در میان سـایر مکاتـب اسـالمی بـود ،مـورد
توجه ،رار گرفت و تالشهای گستردهای در جهت شنافت د،ی تر و بهتر این مکتب صورت گرفـت.
دانشمندان مختلف نیز تحت تاثیر همین مسئله ،به مطالعـه و بررسـی ابعـاد گونـاگون مـذهب شـیعه
عال،همند شدند .این توجه و تمرکز آنان که باع فل آثار مختلف شد فود به فـود پدیـده شـیعه را
معرفی نمود (احمدی و حافظ نیا .)200 : 2983 ،در بسیاری از کشورهای اسالمی نیز شاهد گسـترش
مذهب تشی در فاصله زمانی بعد از انقالب اسالمی هستیم ،از جمله در نیجریه بیش از ده میلیون نفر
به پیروان مکتب تشی افزوده شده است و در بسیاری از جوام اسالمی همچون مالزی و اندونزی در
فاور دور که  ،ل از پیروزی انقالب،نامی و اثری از مکتب تشی دیده نمیشد ،به تدریج ا،لیت شـیعه
شکل گرفته و جایگاه مطلوبی در میان مکتبهای مختلف اسالمی پیدا نمودند (همان.)201 ،
با شرایط فوق ،انقالب اسالمی ایران توانست گفتمان اسالمِ سیاسی را از حاشیه به مـتن آورده و
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تو جهات ملی و بین المللی را در ،رن بیستم به سوی فود جلب نماید .توجهاتی کـه هـم چنـان و در
،رن بیست و یکم نیز نه تنها از آنها کم نشده است بلکه بر آنها بسیار زیاد نیـز افـزوده شـده اسـت و
روابط بین الملل فود را مواجه با مکت ی نو در معادالت سیاسی دیده است.
بـ) احیای هویت اسالمِ سیاسی:

از مهمترین آثار انقالب اسالمی ،احیای اندیشه و هویت اسالمِ اصیل در جوام اسالمی اسـت .عـزت
نفس شیعی و ،درت شیعیان برای غل ه بر یلم ،در انقالبی متجلی گردید که اسالم گرایان و شـیعیان
سکوالر و نیز بسیاری از سنیها را به سوی فود کشاند .فاضلی نیا مینویسد ،پس از انقالب ایـران و
علی رغم دیدگاه غرب نس ت به ایران ،دیگر کسی از ایهار اثرگذاری و دفالت در امور سیاسی نگران
ن ود؛ ایران به شیعیان جرات داد تا هویتشان را بیان کنند و ابزاری در افتیار آنها گذاشت کـه فـود را
معرفی نمایند (فاضلی نیا .)229 :2986 ،به گفته فرانسوا توال ،ـرن بیسـتم بـرای طرفـداران اسـالمِ
سیاسی، ،رن کسب آگاهی بود .آنها از فمودگی اجتماعی و سیاسی فود فار شده ومو،عیـت درجـه
دومی را که غالب کشورهای سنی تا کنون برای آنها ،ائل بودند ،نفی نمودنـد (تـوال- 279 :2989 ،
.)279
فواجه سروی و نوری در این باره معتقدند که پس از پیروزی انقالب اسالمی و به دن ال مرکزیت
یافتن تشی در جهان اسالم ،شیعیانی که تا آن زمان در انزوای سیاسی به سر مـیبردنـد و بـه دلیـل
ممانعت حکومت از آزادی مذه ی ،تقیه را در پیش گرفته بودند ،دیگر از ابراز شیعه بودن فود نگـران
ن ودند و جرات یافتند نس ت به ت عیضهای فراگیر سیاسی ،اجتماعی و ا،تصادی دسـت بـه اعتـراض
بزنند .این اعتراضات که به دن ال باال رفتن سطح آگاهی اجتماعی شیعیان مت لور شده ،در حال حاضر
ابعاد گستردهتری به فود گرفته است ،مناط گوناگون جهان از جمله کشورهای حـوزه فلـیج فـارس
(بحرین، ،طر ،عمان ،امارات متحده عربی ،عربسـتان ،کویـت و عـراق) ،کشـورهای شـرق مدیترانـه
(فلسطین ،ل نان و سوریه) ،کشورهای آفریقایی (تونس ،مصر ،لی ی ،سودان و الجزایر) ،آسیای مرکزی
(افغانستان) ،ش ه ،اره هند (هند و پاکستان) و بسیاری نقاط دیگر ،شاهد فیزشهای طرفداران اسـالمِ
سیاسی به سمت اثرگذاری سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی است (فواجه سروی و نـوری.)219 :2932 ،
همچنین ،مسلمانانی که در سافتار سیاسی کشورهایشان نقشی نداشتند ،نظـام سیاسـی حـاکم را بـه
چالش طل یدند و فواهان نقش آفرینی در فرآیند تصمیمسازی شدند که نمونههـای آن را میتـوان در
یهور احزاب شیعی «حزب الدعوه ،سازمان عمل اسـالمی ،مجلـس و جنـ ش الجـیش المهـدی» در
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عراق« ،سازمان انقالب اسالم ،جزیره العـرب و حـزب اهلل حجـاز» در عربسـتان و فعالیـتهـایی در
کشورهای کویت ،بحرین ،عمان و امارات متحده و همچنین ناآرامیهای استانهای شر،ی عربسـتان
مشاهده نمود (متقی زاده.)236 - 237 :2989 ،
با تفاسیر فوق ،هویتیابی و تالش برای رسیدن به هویت اسالمِ سیاسی بر اساس تجربه انقالب
اسالمی ایران ،دومین اثر حرکت انقالبی در ایران بر مسلمانان در سایر نقاط جهـان بـود؛ اثـری کـه
مسلمانان را از پیگیری هویت فود در سطح ملی و بین المللی بسیار مصممتر از گذشته کرده است.
پـ) قدرت یابی اسالمِ سیاسی در سطح ملی و بین المللی:

تشکیالتی شدن ،تاسیس احزاب گوناگون ،تالش برای ورود به بدنه نظامهای مدیریتی کشورهایشان
و  ،...از دیگر اثرات انقالب اسالمی ایران پس از هویتیابی است.حضور سافتارمند شیعیان در عـراق،
هزارهها در افغانستان ،شیعیان در پاکستان و  ...تنها نمونه-هایی از ،درتیابی اسالمِ سیاسی در سطح
ملی بهشمار میآیند .در این باره توال مینویسد ،با نزدیک شدن به سـالهـای پایـانی ،ـرن بیسـتم،
تشی دست کم از نظر افکار عمومی کشورهای غربی ش ح هولناکی شده اسـت (تـوال.)271 :2989 ،
چرا که به صورت یکی از بازیگران اصلی در جامعه بین الملل و جهان درآمده (همـان )282 :و منشـا
تحوالت عمی سیاسی و اجتماعی در بسیاری از کشورهای جهان شده که این امر در تغییر معـادالت
،درت به نف شیعیان در روابط بین المللی تاثیر به سزایی داشته است به گونهای که ،درتهای بزرگ
دیگر نمیتوانند حضور چشمگیر شیعیان را نادیده گرفته و از ورود آنها به صحنه سیاست بـین المللـی
جلوگیری کنند.
ت) انقالب اسالمی ایران و بیداری اسالمی

در اوایل سال  1022بن علی از تونس به عربستان پناهنده شد و راشد الغنوشی ره ر حزب النهضه به
حکومت دست یافت؛ غنوشی نویسنده کتاب حرکت امام فمینی و تجدیـد حیـات اسـالم ،معتقـد بـه
بازگشت مسلمانان به فویشتن اسالمی و لزوم بازنگری مسلمانان به فـود در مقابـل یکـدیگر اسـت
( .)Hounshell, 2011: 4پس از انقالب تونس ،موجی از نا آرامیها در جهان اسالم آغاز شـد و در
تاریخ 22فوریه  1022پـس از 28روز اعتـراض ،م ـارک ،ـدرت را تسـلیم کـرد .انقـالب دیگـری در
27فوریه در کشور لی ی آغاز شد و مردم این کشور پس از  8ماه مقاومت و درگیری با اتکا به امکانات
فود جنگ را ادامه دادند و در نهایت به پیروزی رسیدند .در یمن و بحرین نیز حرکتهـای مردمـی بـه
وجود آمد کـه همچنـان ادامـه دارد .دامنـه ایـن اعتراضـات بـه عربسـتان و دیگـر کشـورهای غیـر
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دموکراتیک نیز کشیده شده است (افشردی و اک ری .)91 :2932 ،در این انقالبها موض ایـران بـه
عنوان پایگاه شیعیان منطقه و حامی اصلی جن شهای اسالمگرا در سـه دهـه افیـر همسـو بـا ایـن
حرکتها بود (.)Lutz, 2011
مو اعتراضات در کشورهای عربی موسـوم بـه بیـداری اسـالمی بـرفالر انقـالبهـای  ،لـی
کودتایی و ،ومی در این کشورها دارای ویژگیهای مشترکی اسـت کـه ع ارتنـد از :پیشـتازی مـردم،
نقش آفرینی ویژه جوانان ،پیوستن علما و احزاب در ادامه ،شناسایی دین محوری در شـعارها ،مطال ـه
اسالمِ اصیل ،آزادی و نفی سلطهگری ،مواض ضداسرائیلی و ضدعربی و . ...
هرچند پس از شروع روند تحوالت در آفریقا و فاورمیانه ،برفی در پی اث ات و برفی هـم در پـی
نفی ،اثرپذیری مستقیم این تحوالت از انقالب اسالمی رفتند اما نویسندگان معتقدنـد فـار از بحـ
فوق که پردافتن به آن مجالی دیگر میطل د ،اثرپذیری غیرمستقیم تحوالت فوق از انقالب اسـالمی
و حرکت در مسیر آرمانهای اصیل اسالمی امری ،طعی به نظر میرسد که در نهایت س ب افـزایش
نقش ایران در معادالت منطقهای و بین المللی فواهد شد .جالب توجه اینکه ،نگـرشهـا و تحـوالت
کشورهای عربی که نظام جدید را پایه ریزی کردهاند،در زمره شعارهای انقالب اسالمی ایـران نهفتـه
است؛ اگرچه غرب با تمام توان تالش میکند بین ایران و انقالبها فاصله ایجاد کند اما بـه محـض
تث یت انقالبها و حاکمیت مردم بر جامعه فـود ،منـاف مشـترک ،ائـتالر بـین انقـالب اسـالمی و
انقالبیون مسلمان را ایجاد فواهد کرد .زیرا آنها برای بـه دسـت آوردن آزادی ،اسـتقالل و حاکمیـت
اسالم از الگوی انقالب اسالمی ایران درس فواهند گرفت .ال ته در شرایط کنونی ره ـران حـاکم بـر
مصر ،تونس و لی ی با اندیشهها و تجربیات  ،لی سعی میکنند روابط با غرب را حفظ کنند و فود نیز
حاکم باشند .در حالی که مطال ات جوانان چیز دیگری است که به مرور زمـان در ایـن کشـورها بـه
حکومت فواهند رسید .بدیهی است غرب از هی تالشی برای مصادره انقالبها دریغ نخواهد ورزیـد
و چون نمیتواند نقش مستقیم داشته باشد و کارت سعودی نیز سوفته است،ناچارا از ،طر و امـارات و
اموالشان در حجم گسترده استفاده می کنند و به شـدت نیـز علیـه شـیعه و ایـران ت لیـغ مـینماینـد
(افشردی و اک ری .)99 - 99 :2932 ،در بسیاری از تحلیلهای ژئوپلیتیکی ،ادامـه تحـوالت رخ داده
در پس از انقالب اسالمی ایران ،از جمله تحوالت کشورهای عربی و منطقه فاورمیانـه متـاثر از روح
انقالبیگری موجود در فرهنگ شیعه ،تفسیر شده است (،الی ار و ،دسی)1 :2932 ،
در این زمینه اسپیندل مینویسد ،ریاض در طول دهههای افیر ره ری مصـر و ،ـدرت صـدام را
فاکریز کلیدی عربها بر سر نفوذ ایران میدید که بخشی ازاین دیوار سال  1009با حمله آمریکا بـه
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عراق و سرنگونی صدام فروریخته بود .در نتیجه از دست دادن م ارک بدین معناست که سـعودیهـا
هم اکنون فود را آفرین غول سنی با،ی مانده در منطقه میبینند .با از میان رفتن دو سد سنی مـورد
حمایت آمریکا یعنی صدام و م ارک ،ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری فرصت یافته اسـت بـدون
دغدغههای  ،لی به بسط و نفوذ فود در منطقه بپردازد (.)Spindle, 2011
ث( مفهوم نوین استراتژیک ناتو و اسالمِ سیاسی

سلطه جویی ناتو در ،الـب حفـظ امنیـت ایـدئولوژی لی ـرال دموکراسـی و سـرمایهداری و گسـترش
حاکمیتی آن ها ،ویژگی اصلی هویتی مفهوم نوین اسـتراتژیک نـاتو اسـت کـه تفکیـک فـود در برابـر
دیگری را به عنوان رویکرد اصلی مفهوم نوین استراتژیک ناتو در دهه پیش رو پدید میآورد.
تدوین کنندگان مفوم نوین استراتژیک با تفسیری ژئوپلیتیکی ،به این امر وا،ف بودهاند که تغییـر
سافتار ،درت جهانی با نقش بازی ،درتهای جدید هویتی از وا،عیتهـای سـالهـای آغـازین ،ـرن
بیست و یکم فواهد بود .تاکید آنها بر محیط امنیتی جدید و بح مداوم از «چالش هـای امنیتـی در
حال یهور» نشان از نگرانی های هویتی آن ها در برابر سلطه حاکمیت ارزشهای لی رال دموکراسی
و سرمایهداری به عنوان «فود» اعضای سازمان پیمان آتالنتیک شمالی دارد .تاکیداتی که اشـاره بـه
«دفاع جمعی»« ،امنیت مشترک» و «مدیریت بحران» در بخشهای  ،ل ،راهکارهای نـوین امنیتـی
ناتو برای حفظ حاکمیت «فود» آنهاست و این یعنی بازگشت کامل نـاتو بـه هـدر اولیـه تاسیسـش
یعنی« ،ر،ابت ایدئولوژیک».
بسیاری از متفکرین فلسفه ایدئولوژک وجودی ناتو را که در زمـان جنـگ سـرد بـرای آن شـکل
گرفت را فراموش کرده اند و با تغییر و تحـوالت در شـرایط بـین الملـل ،گذشـت زمـان و همچنـین
تغییرات سافتاری و عملکردی در این سازمان ،فلسفه اصلی شکل گیـری نـاتو کـه حتـی بـا تمـامی
تغییرات پس از آن نه تنها از بین نرفت بلکه حتی محکمتر بر آن تاکیـد مـیورزد ،توجـه بـه آن بـه
حاشیه رانده شده است .موضوعی که ناتو هم چنان هرچند ر،یـب اصـلی ایـدئولوژیک دوران جنـگ
سردش از بین رفته است اما با بازتعریف مفاهیم مورد نظرش بار دیگر بر سـلطه جـویی ایـدئولوژیک
فود در دهه دوم ،رن بیست و یکم نیز تاکید ورزیده است.
اسال ِم سیاسـی بـه ره ـری جمهـوری اسـالمی ایـران بـه عنـوان دایـهدار انقالبـی فرهنگـی و
ایدئولوژیک که سعی در  ،ض و بسط تفکـر اسـالم و اصـول اساسـی و اصـیل آن در پیشـ رد امـور
سیاسی ،نظامی ،اجتماعی ،ا،تصادی ،فرهنگی و  ...در ،رن حاضر نموده است و با ایجـاد یـک مـردم
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ساالری دینی ،نوید مدل سیاسی جدیدی برای اداره جامعه برفالر مدلهای موجود مـادی غربـی را
میدهد ،توانسته است پس از استقرار و ث ات اولیه ،به فکر ترویج ارزشهای مدنظر فـود بـا سـایرین
نماید و همین موضوع ،نقطه تضاد مناف امنیتی ناتو با گسترش اسـالمِ سیاسـی بـه عنـوان یکـی از
اصلیترین ر ،ای ایدئولوژی لی رال دموکراسی غربی است.
محمدی معتقد است ،دو رویکرد در مورد نقش آفرینی اسالمِ سیاسی در تحوالت افیر بـه چشـم
میفورد .در رویکرد نخست بر پیشینه تاریخی م ارزات علیه حضور بیگانگان در جوام اسالمی تاکید
میشود و آن را تهدیدی برای گسترش الگوهای لی رال دموکراسی میداند و در رویکرد دوم ،یرفیت
بالقوه و پویایی اسالمِ سیاسی در پذیرش الگوهای جدید مردم سـاالری و نیـز مقاومـت آن در برابـر
شیوههای مست دانه حکومت مورد توجه ،رار میگیـرد و بـه عنـوان عـاملی در جهـت پیشـ رد طـرح
فاورمیانه بزرگ از آن یاد میشود .از سوی دیگر ،با اشاعه نظریه «برفورد تمـدنهـا» کـه در آن بـه
اتحاد تمدنهای اسالمی و کنفوسیوسی و برفورد آنها با تمدن غرب اشاره شده ،تاکید اصلی بـیش از
هر چیز بر آن ،رار گرفت که ایران در این برفورد تمدنها ،در مرکـز تمـدن اسـالمی ،ـرار گرفتـه و
تمدن اسالمی نیز فود در وسط جهان وا ،شده و از شمال آفریقا تا جنوب فیلیپین را در بر میگیـرد
(محمدی.)168 :2983 ،
اسالمِ سیاسی توانسته است با حرکت در مسیر ارزشهای ضدغربی ،ایدئولوژیهای موجود را بـه
چالش کشیده و با طرح نظام های سیاسی م تنـی بـر مـردم سـاالری دینـی و یلـم سـتیزی ،منـاف
کشورهای بزرگ جهان را به فطر اندافت و به همین دلیل تاثیرات و پیامدهای بسیاری بر معـادالت
،درت در منطقه استراتژیک فاورمیانه بر جای گذاشته و همچنان به عنوان یکی از مهمترین عوامـل
موثر بر معادالت ،درت در منطقه فاورمیانه محسوب میشود (افشردی و اک ری .)12 :2932 ،فرانسوا
توال معتقد است ،اسالمِ سیاسی و مذهب تشی نه تنها بر رسالت مذه ی آن ،بلکه در فلسفه معارضـه
با ،درتمندان و وفاداری بر سنت ن رد علیه بیعدالتیها استوار است .این شـعار جهـانی بـرای رهـایی
تمام بشریت ن ردی را دن ال میکند که عالمگیر است ،به همین دلیل بر عهده ره ران سیاسی جهان
است که وا،عیت شیعه را درک کنند .چون استقرار صلح در فاورمیانـه و جهـان بسـتگی بـه برفـورد
صحیح با این نیروی جدید بین المللی دارد که همان جوام شـیعی اسـت (تـوال .)16 :2989 ،تـوال
همچنین بر این باور است که پدیده اسالمِ سیاسی در حقیقت رفته رفته درکانون بیشتر درگیریهـای
منطقهای و بین المللی ،رار گرفته اسـت چـرا کـه اکثـر طرفـداران آن در مراکـز و منـاط حسـاس
ژئوپلیتیکی جهان ساکن هستند و این مسئله ،درتی به آنها بخشیده است که میتواننـد جهـان را بـا
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چالش جدی روبرو کنند (احمدی)96 :2930 ،؛ مسئلهای که ناتو در رویکرد مفهـومی نـوین فـود بـه
د،ت به آن توجه کرده و تالش دارد با راهکارهای مختلف سعی به مهار و مقابله با آن بپردازد.
ناتو درک کرده است که گسترش ارزشهای اسالمِ سیاسی ،بـازی در زمـین منـاف اسـتراتژیک
غرب و تهدیدی آشکار در برابر امنیت پیمان آتالنتیک شمالی بهشـمار مـیرود؛ چـرا کـه یرفیتهـای
متعدد اسالمِ سیاسی در ابعاد مختلف س ب شکل گیری ج هه مقاومت در رویارویی با ،درتهای بزرگ
شده و همین عوامل همچنان بسترهای مناسب برای توسعه ،نفوذ و تداوم آموزههای انقالب اسـالمی
در منطقه را در برابر اصول مورد نظر لی رال دموکراسی و سرمایهداری پدید فواهد آورد .وا،عیتـی کـه
ناشی از ارزشهای بالقوه و بالفعل اسالمِ سیاسی است تا جایی که نتـایج یـک نظرسـنجی غربـی در
منطقه نشان داد ،مح وبیت ره ر حزب اهلل ،سید حسن نصراهلل ،به عنوان مح وبترین ره ـر در جهـان
عرب ( )%16افزایش یافته است ( .)Telhami, 2008همچنین ،در نظر اغلب آمریکـاییهـا ،ایـران
برنده اصلی جنگ  1009عراق است (.)podhoretz, 2007
بعضی تحلیلگران تندرو در آمریکا استدالل میکنند که تکامل نقش منطقهای ایران در تضـاد بـا
مناف آمریکا ،رار میگیرد و باید به هر نحو ممکن از آن جلوگیری شود .نگرشهای تندرو در ایـاالت
متحده به عنوان سکاندار اصلی سازمان پیمان آتالنتیـک شـمالی هرگونـه ،ـدرت گـرفتن ایـران در
منطقه را در تضاد با امنیت و مناف ملی آمریکا میداند (.)Rubin, 2007
معرفی ایران به عنوان یک ،درت و یا ابر ،درت منطقهای ،ابتدا در غرب به صورت اغراق آمیـزی
برای معرفی نمایش ا،تدار ایران در صحنههای مختلف به عنوان «جـاه طل ـیهـای فرصـت طل انـه
ایران» و تالش ایران جهت پر کردن فال ،درت در شرایط پس از جنگ عـراق بیـان شـد« .از ایـن
نگاه ،از نیم ،رن پیش ،سیاست آمریکا در فاورمیانه و به فصو

در فلیج فـارس ،م تنـی بـر حفـظ

یک توازن ،درت و جلوگیری از هرگونه تفوق و برتری منطقهای به وسیله یک بـازیگر بـوده اسـت»
( .)Kissinger, 2006آنها معتقدند« :تحت شرایط جدید منطقـهای و از طریـ ایجـاد یـک هـالل
شیعی ،ایران ،ادر به گسترش ،درت منطقهای و به ت آن ،به هم زدن توازن ،وای سنتی فواهد بـود
و اگر این امر محق شود ،ایران ،ادر به دیکته کردن شرایط و سیاسـتهـای فـود بـه جامعـه بـین
المللی و به فصو

به ایاالت متحده در موضوعات حیاتی چون امنیت جهانی انرژی، ،یمت نفـت و

حتی در رابطه با سیاست محکم هستهای فود فواهد بود» ( .)Nasr, 2006عالوه بر ایـن «افـزایش
حضور ایران در مسائل جهان عرب ،همچون حمایت از حزب اهلل در جنگ تابستان  1006با اسرائیل،
به اصطالح من عی از تنش مداوم بوده است و به فودی فود ،یک فطر جدی برای امنیـت جهـانی و
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منطقهای است» (.)Inbar, 2007
همچنین ،بر م نای ژئوپلیتیک انتقادی« ،فضای مقاومتی» جایگزین «مکان مقاومتی» شده است
و هر حرکت م تنی بر مقاومت در منطقه ،به ،درت افزایی شیعیان و گفتمـان اسـالمِ سیاسـی کمـک
فواهد کرد .به ع ارت دیگر ،اسالمِ سیاسی با اشتراک و توسعه گفتمانی مواجه شده است کـه موجـب
از میان رفتن ایدههایی نظیر هالل شیعی گردیده اسـت (،الی ـار و ،دسـی .)27 :2932 ،بـر همـین
اساس ژئوپلتیک مقاومت به اعتقاد میشل فوکو واکنش در مقابل ،درت سلطهگـری اسـت و همـواره
سلطه استک اری عامل ایجاد مقاومت بوده است (حافظ نیا.)79 :2981 ،
همسو بودن ج هه مقاومت علیه اسرائیل متشکل از عراق ،ل نان ،احزاب حماس و جهاد اسـالمی
در فلسطین با ایران عالوه بر تحت فشار ،رار دادن رژیم صهیونیسـتی ،منـاف آمریکـا و غـرب را در
منطقه با چالش جدی مواجه نموده است .با گذشت زمـان طـوالنی از شـکل گیـری ج هـه مقاومـت
همچنان در سالهای افیر شاهد تقویت و توسعه این ج هه بـوده و ایـن در شـرایط فعلـی وحشـت از
،درت مقاومت تمام دشمنان انقالب اسالمی را در ج هه متحد غربی و عربـی علیـه مقاومـت متحـد
نموده و این ج هه به ویژه پس از شکست اسرائیل در جنگ با حـزب اهلل و حمـاس بیشـتر احسـاس
نگرانی کرده و متحدتر شده است و در آفرین تالشهای فود با تمسک بـر ایـران هراسـی و دامـن
زدن به فتنه مذه ی میان شیعه و سنی تالش میکند ج هـه مقاومـت را در تقابـل بـا جهـان اسـالم
معرفی نماید و برای تحت شعاع ،رار دادن حرکت بیداری اسالمی هجمه گسترده ج هه غربی وعربی
را در جهت اسقاط رژیم سوریه به کار گرفته است تا از این طری بتواند عالوه بر تاثیرگذاری بر روند
حرکت بیداری اسالمی کشورهای عربی تحت سلطه را از فطر بیداری اسالمی نجات دهـد .بنـابراین
ج هه مقاومت به عنوان دست دراز و ،درت بازدارنده فود را به دشمنان مقاومت تحمیل نموده اسـت
(افشردی و اک ری.)91 :2932 ،
لذا در نهایت نویسنده معتقد است که ناتو 9.0به ره ری آمریکا ،تالش فود را معطور به ممانعت
از رشد الگوی اسالمِ سیاسی در منطقه ،تقابل با گسترش ارزشهای معنوی اسـالمی و شـیعی ،فتنـه
انگیزی و رفوت در  ،ض و بسط ژئوپلتیک تشی  ،به زانو درآوردن ج هـه مقاومـت ،مقابلـه در برابـر
شکل گیری «فضای مقاومتی» و  ...نموده است .دهقانی فیروزآبادی در ایـن بـاره معتقـد اسـت کـه
آمریکا به دن ال جلوگیری از شکلگیری الگوی حکومت اسالمی در منطقه و به دن ال ایجـاد الگـوی
جهانی لی رال دموکراسی در منطقه است (دهقانی فیروزآبادی .)199 :2930 ،درهمین راستا ،ابل ذکـر
است در وا ،آنچه مایه نگرانی غرب از انقالب اسالمی است فکر جدید و مناس ات انسانی و معنـوی
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جدیدی است که انقالب اسالمی مطرح کرده است که این تفکر ارت اط مستقیمی بـا اسـالم سیاسـی
شیعی دارد (شفیعی فر .)916 :2978 ،بر اساس تحلیـل بسـیاری از کارشناسـان فاورمیانـه ،تحـوالت
سالهای افیر در منطقه فاورمیانه ،به ضرر مخالفین ایران است .بنابراین آمریکا از یکسو تالش می-
کند مهره هایش را حفظ کند و از سوی دیگر مج ور اسـت در ،ابـل دموکراسـی مـردم سـکوت کنـد
(افشردی و اک ری.)99 :2932 ،
مفهوم نوین استراتژیک سازمان پیمان آتالنتیک شمالی بـرای دهـه پـیش رو ،نـاتو را جامعـهای
منحصر به فرد از ارزشها ،متعهد به اصول آزادی فردی ،دموکراسی ،حقوق بشر ،حاکمیـت ،ـانون و
اصول بازار آزاد میداند (ماده )1و فدشه به این اصول را فدشه به امنیت شهروندان فود تلقی نمـوده
و مستوجب دفاع جمعی میداند .در مقابل ،اسالمِ سیاسی با ،رائت جدید دینـی فـود از حکومـت ،در
مورد تک تک موارد فوق حررهای تازه و برفالر میل غرب را دن ال کرده و تـرویج مـینمایـد .در
این باره ،ابل ذکر است که برای مثال ،مرج امنیت برای نـاتو در دهـه پـیش رو ،ارزشهـایی نظیـر
اصالت فرد ،لی رالیسم ،سکوالریسم ،آزادی ،کاپیتالیسم و  ...است در حالی که مرج امنیـت در کـنش
گفتاری امام فمینی به عنوان یکی از اصلی ترین مروجان اسالمِ سیاسی ،اسالم مکت ـی ،والیـت
فقیه و مردم میباشد .همچنین ،مفهوم نوین اسـتراتژیک ،در عـین تـرویج جـدایی دیـن از سیاسـت،
اسالمِ سیاسی را با ترویج دولت اسالمی ،در مقابل فود میبیند و  . ...لذا ناتو برای سالهای پیش رو
اسالمِ سیاسی را به عنوان «ر،یب ایدئولوژیک» و دیگری مورد شناسایی ،رار داده و تمام تالش فود
در مفهوم نوین استراتژیک را دف این موضوع از محیط امنیتی فود در «منطقه» و «فار از منطقه»
میداند.
با تفاسیر فوق ،هدر ناتو در سالهای پـیش رو حضـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم در محـیطهـای
امنیتی «دیگری» برای ایجاد سد نفوذ در برابر گفتمان اسالمِ سیاسی به عنوان یکـی از اصـلیتـرین
ر،ی انش در دهههای پیش رو است .عضویت ترکیه در ناتو ،که در همه عملیـاتهـای نـاتو در دهـه
جاری ،ازجمله حمالت متعدد انگلستان و آمریکا به عراق و حمـالت نـاتو علیـه یوگسـالوی و بـدون
توجه به مشروعیت و عدم مشروعیت حقو،ی حمالت مذکور ،امکانات و پایگاههای فویش را به طـور
کامل در افتیار هم پیمانانش ،رار داده است؛ ایجاد مناط ممنوعه پروازی در شمال و جنـوب عـراق،
حمالت مکرر به آن کشور توسط اعضای درجه یک ناتو ،کـه بـدون مجـوز شـورای امنیـت و بـدون
توجیه حقو،ی و به هر بهانهای صورت گرفته است؛ حضور نظامی تمـام عیـار اعضـای درجـه اول در
منطقه فلیج فارس و دریای عمان و انعقاد پیمانهای دفاعی متعدد با کشورهای حاشیه فلیج فارس،
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همکاریهای نزدیک و در حال توسعه ناتو با کشورهای مستقل مشترکالمناف به ویژه روابـط رو بـه
گسترش ناتو با جمهوری آذربایجان ،حضور در کشور افغانستان ،عملیات نظامی در لی ـی و  ...نمونـه-
هایی از تالشهای ناتو برای حضور در منطقه در جهت کنترل «ر،یب ایدئولوژیک» فود است.
درباره حضور ناتو و متحدانش در منطقه برای مقابله غیرمستقیم با الگوی اسالمِ سیاسـی گفتنـی
است ،حضور ناتو و موتور محرکهاش یعنی آمریکا در منطقه حتی اگر با حمله نظامی نیز همراه ن اشد،
میتواند مانعی جدی در برابر نفوذ گفتمان اسالمِ سیاسی در کشورها و منـاط تلقـی شـده و زمینـه
درگیریهای آتی را نیز افزایش دهد .واضح است ،به دلیل این که کشورهای منطقه عموما کشورهای
بیث ات یا ضعیفی هستند ،فواه یا نافواه حضور ناتو در آنها بر سیاستهایشان در  ،ال دیگر بازیگران
منطقهای تاثیر گذار فواهد بود ،به ویژه اگر این کشورها بخواهند از طریـ سـازمانهـا و کشـورهای
،درتمند برون منطقهای بازیگران منطقهای نظیر ایران را محدود نمایند.
لذا با توجه به ماده  11مفهوم نوین استراتژیک که در آن آمده است «ناتو به طور مداوم بر محیط
بین المللی نظارت و آن را تجزیه و تحلیل فواهد نمود تا بحرانها را پیش بینـی و در صـورت لـزوم،
گامهای فعالی به منظور جلوگیری از حادتر شدن آنها بردارد» و همچنین ،مـاده  1کـه «هـر مسـئله
امنیتی که برای هر یک از اعضا ارزشمند به نظر برسد ،میتواند در فهرست تهدیدات کل پیمان ،ـرار
بگیرد و لذا ناتو در این زمینه رویکردی مشترک اتخاذ نماید» و با توجه به بررسی تضاد ایـدئولوژیکی
مناف سازمان پیمان آتالنتیک شمالی و اسالمِ سیاسی به عنوان «فود» و «دیگری» ت یـین شـده از
متن مفهوم نوین ناتو برای دهه پیش رو ،تقابل این دو در سالها و دهههای آتی ،طعی فواهـد بـود.
،طعیتی که دلیلش ،عدم حدا،ل همگرایی ایدئولوژیکی میان دو ر،یب در حتی کـوچکترین افترا،ـات
نیز است؛ و تقابلی که شاید تا امروز ،برتری در آن با گفتمان اسالمِ سیاسی در منطقه بوده است چـرا
که تاکنون تحوالت جهانی و منطقهای شرایط را به نف اهمیت و نقش آفرینی اسالمِ سیاسـی تغییـر
داده است .از جمله فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در شمال و سقوط رژیم بع در جنوب ،سـرنگونی
دیکتاتورهای عرب سنتی غربگرا در منطقه ،پیروزیهای چشمگیر حزب اهلل و جن شهای مقاومـت
فلسطینی در نزاع با رژیم صهیونیستی و  . ...محمدی معتقد است ،این مو،عیـتهـاجمهوری اسـالمی
ایران را در وضعیت بازتعریف نقش و جایگاه منطقـهای فـود بـه عنـوان یـک ،ـدرت منطقـهای بـا
مختصات الزم م تنی بر عناصر مختلفی از جمله ایدئولوژی ،رار داده کـه مـیتوانـد الگـوی مناسـ ی
برای ،لمرو یکپارچه و فضای همگون ایدئولوژیک در فاورمیانه تلقی شود؛ اگرچـه ایـران در سـافتار
کنونی نظام بین الملل با نظم موجود و تحوالت پیش رو سازگاری بـا همکـاری نداشـته و بـه منزلـه
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تهدید و چالش در برابر استراتژی م تنی بر تفکر ژئواستراتژیک نـاتو و سیاسـت فاورمیانـهای آمریکـا
مطرح میشود (محمدی.)197 :2983 ،
نتیجه گیری

مقاله حاضر با هدر شناسایی تغییر در توازن هندسه ،درت جهانی تالش کرد تا با بررسی سند نـوین
ناتو برای دهه پیش رو« ،مشارکت فعال؛ دفاع مدرن» ،به این سوال پاسخ دهـد کـه رویکـرد مفهـوم
نوین استراتژیک سازمان پیمان آتالنتیک شمالی به «اسالمِ سیاسـی» چیسـت؟ نویسـندگان پـس از
معرفی سند نوین ناتو و روند شکل گیری آن و بخشهای مختلف سند ،در ادامه با تجزیـه و تحلیـل
محتوای سند نوین ،امنیت نظامی ،سیاسی و اجتماعی را به عنـوان رویکردهـای ژئـوپلیتیکی نـاتو در
ارت اط با «اسالمِ سیاسی» شناسایی نمودند .همچنین ،با معرفی انقالب اسالمی ایران به عنوان نمـاد
انقالب در ایدئولوژیهای ،رن بیستم و بیست و یکم ،اسالمِ سیاسی به عنوان رویکرد اصـلی من عـ
از این آن معرفی گردید که انقالب اسالمی س ب اهمیت یافتن آن ،احیای هویت آن و ،درتیابی آن
در سطوح ملی و بین المللی گردید که تحوالت سالهای افیر منطقه به عنوان یکـی از اصـلیتـرین
ثمرات انقالب اسالمی مورد اشاره ،رار گرفت.
در نهایت با اذعان به این که ایدئولوژی اسالمِ سیاسی به عنوان یکی از اصـلیتـرین جن ـههـای
چالش برانگیز ژئوپلیتیکی در روابط ایران و سازنان نـاتو فواهـد بـود ،نویسـنده معتقـد اسـت ارت ـاط
ایدئولوژی با رهیافتهای ا،تصادی ناتو در ،الب بازار آزاد و سرمایهداری نیز بـه اهمیـت ژئـوپلیتیکی
ایران در حوزه انرژی ن یز مرت ط است و لـذا چـالش ایـدئولوژی تـوان مضـاعف نمـودن چـالشهـای
ژئوپلیتیکی دو طرر را با امتیاز ژئوپلیتیکی انرژی در افتیار جمهوری اسالمی ایران دارد که به عنوان
زمنیههای بعدی پژوهشی به سایر پژوهشگران معرفی میگردد.
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