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چکیده

یکی از اصول موجود در عرصۀ جهانی که مورد تأیید اکثر اندیشمندان است ،حاکم بودن
نظمی خاص برای مدیریت نظام بینالملل در هر دوره تاریخی میباشد که تعیینکنندۀ جایگاه
ً
ملتها و قدرتهاست و معموال از آن تحت عنوان «نظم جهانی» یاد میشود .باتوجهبه این
موضوع ،هر کشوری با تکیه بر تواناییهایش (تقویت قدرت و بنیه داخلی) ،سعی در بهبود و
تقویت جایگاه خود در عرصۀ بینالمللی دارد.
دراینبین جمهوری اسالمی کشوری است که برای نظم کنونی که ماهیتی مطابق با اهداف
لیبرالی غرب دارد ،اعتباری قائل نیست و مدیریت آن را به چالش میکشد .لذا در صدد است
تا با ارتقای جایگاه خود در عرصۀ منطقه و نظام بینالملل ،خود را بهعنوان قدرت نوظهور،
معرفی کند .در این راستا ،مقام معظم رهبری با تعیین سه مولفه راهبردی علم و فناوری،
اقتصاد و فرهنگ به عنوان موتور محرک تقویت قدرت جمهوری اسالمی ایراندر سطح منطقه

مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /عزت ملی و روابط خارجی (جلد دوم)

روحاهلل غالمی ، 1محمد باوندپوری، 2کاظم عالیبیگی
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ای و بین المللی معرفی می نمایند تبیین این مولفه های کالن و نحوه عملیاتی سازی آنها
هدف اصلی این پژوهش را تشکیل میدهد و با استفاده از یک روش تحلیلی  -توصیفی به
آنها پرداخته میشود.
کلیدواژگان

نظم نوین جهانی ،نظام بینالملل ،قدرت ،مقام معظم رهبری ،جمهوری اسالمی ایران.

 . 1استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
 . 2دانشجوی دکتری مطالعات منطقهای دانشگاه جامع امام حسین(ع)
 . 3دانشجوی دکتری مطالعات منطقهای دانشگاه جامع امام حسین(ع)
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مقدمه

درواقع آنچه از تحوالت نظام بینالملل میتوان فهمید این است که در هر برهۀ از تاریخ نوعی
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /عزت ملی و روابط خارجی(جلد دوم)

نظم خاص بر نظام بینالملل حاکم بوده است .از آن نمونه میتوان به نظام چندقطبی تا پیش
از جنگ جهانی دوم اشاره کرد که چند کشور قدرتمند اروپایی مدیریت نظام بینالملل را
برعهده داشتند یا نظام حاکم دوقطبی که بعد از پایان جنگ جهانی دوم و در دوران جنگ سرد
توسط دو قدرت بزرگ جهانی ،یعنی امریکا و شوروی اعمال میشده است .همچنین میتوان
به نظام تکقطبی یا هژمونی که بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی در جهان استقرار
یافت اشاره کرد .حال باتوجهبه این موضوع ،مسئلهای که در اینجا مطرح است ،به استراتژی
امریکا درباره چگونگی نظم نوین جهانی و مخالفت نظام جمهوری اسالمی با ماهیت آن
برمیگردد .درواقع این نظم بعد از وقوع پدیدۀ انقالب اسالمی بهشدت به چالش کشیده شد
و آن نظام بینالملل تکقطبی زیر سلطه و سیطره امریکا یا نظم جهانی که یکی از قطبهای
عمد ه و مؤثر آن امریکاست ،به هیچ عنوا ن نمیتواند مورد قبول و حمایت نظا م جمهوری
ی جهان ،کارنامه
اسالمی ایران قرار گیرد .امریکا با بیش از  54سال حاکمیت در نظام تکقطب 
ی را ازنظر عدالت ،آزادی و استقالل ،در جها ن بهیادگار گذاشته است .امریکا
سیاه و تاریک 
ی و اقتصادی دست زد
ی بلوکبندی جهان ،به ایجاد پیمانها و سازمانهای نظام 
د ر راستا 
ظ کند (نظرپور .)53 :1380 ،اما در مقابل و در
تا بر مبنای آنها ،اقتدار و سلطۀ خود را حف 
گفتمان نوظهور و قدرتمند انقالب اسالمی رابطه تنگاتنگ غرب با رهبری جهان تحت فشار
ت جدی
قرار میگیرد و ب ا ایده غربمداری بهعنوان مدلی پایدار از توسعه و پیشرفت با مخالف 
روبهرو میشود .در گفتمان بعد از انقالب اسالمی و در این تقابل نهتنها غرب را از مرک ز به
حاشیه میکشاند ،بلکه مدعی پیرامونزدایی غرب نیز میشود .بهعبارتدیگر گفتمان اسالم
ی و اسالمگرایی ،گفتمان جهانی را که در طول دویست سال سازماندهی شده بود،
سیاس 
ک زاید به حساب میآورد (محمدی.)48 :1384 ،
این 
در این راستا جمهوری اسالمی ایران باتوجهبه ویژگیهای خاصی که داراست و بهخصوص
پدیدۀ انقالب اسالمی ،مدعی بدیلی برای نظم کنونی در عرصۀ جهانی است .لذا دستیابی به این
مهم به تقویت عناصر و مؤلفههای مختلف قدرت ملی نیازمند است تا موقعیت نظام در عرصه
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منطقه و بینالملل ارتقا یابد .لذا رهبر معظم انقالب اقدام به معرفی یکسری مؤلفهها در جهت

بهکارگیری فاکتورهایی که در تقویت قدرت و جایگاه مؤثر است الزم و ضروری میباشد .این
مسئله محقق نخواهد شد مگر با در نظر داشتن و رعایت اصول و مؤلفههای خاصی که رهبر
انقالب نیز بر آنها تأکید داشتند .لذا شناخت و بهکارگیری این نوع مؤلفهها در جهت دستیابی به
این هدف بزرگ ،اهمیت خاصی دارد و الزم است مورد کنکاش جدی قرار گیرند.
همچنین این پژوهش از چهار قسمت تشکیل شده است که در کنار هم سازماندهی
شدهاند و ساختار پژوهش را بر عهده دارند :در قسمت اول به بررسی مفهوم راهبرد و نیز
قدرت میپردازیم؛ در قسمت دوم به بیان مؤلفه نظم نوین جهانی اشاره میشود؛ قسمت سوم
جایگاه ایران در نظم نوین جهانی را بررسی میکند؛ در قسمت چهارم به تبیین بیانات مقام
معظم رهبری درباره نظم جهانی و نیز مؤلفههایی که درباره تقویت قدرت نظام جمهوری
اسالمی تدوین کردهاند خواهیم پرداخت .قسمت پایانی نیز به بیان یافتههای پژوهش و ارائه
نتیجهگیری بحث اختصاص خواهد یافت.

مهمترین مؤلفههای راهبردی تقویت قدرت جمهوری اسالمی ایران در نظم نوین جهانی از دیدگاه مقام معظم رهبری

تقویت قدرت نظام جمهوری اسالمی برای دستیابی و تبدیل شدن به الگو برای جایگزینی نظم
جهانی کنونی کردهاند .اینکه این مؤلفهها چه نوع مؤلفههایی هستند و چه ویژگیهایی دارند،
سؤال اصلی این پژهش را به خود اختصاص میدهد .سعی میشود در این پژوهش با استفاده
از روش تحلیلی–توصیفی و بهکارگیری منابع اینترنتی و کتابخانهای ،به آنها پرداخته شود و مورد
ً
تحلیل و بررسی قرار گیرند .اما درباره اهمیت این پژوهش نیز میتوان گفت که تبعا در راستای
تبدیل شدن نظام جمهوری اسالمی به الگوی بینالمللی و مقابلۀ آن با نظم حاکم کنونی،

مفهومشناسی راهبرد

ابتدا الزم است قبل از ورود به بحث ،به مفهومشناسی بعضی اصطالحاتی که در این پژوهش
استفاده شدهاند پرداخته شود که از آن جمله میتوان به مفهوم راهبرد اشاره کرد .در خصوص
راهبرد و توضیح آن عقاید و نظریات گوناگونی مطرح است و این موضوع حاکی از آن است
که درک روشن و تصور واحدی از شکلگیری استراتژی یا فرایندهای برنامهریزی راهبردی
ّ
وجود ندارد .مسلم است اصل راهبرد التین است و بیشتر کاربرد نظامی و سیاسی دارد؛
اگرچه امروزه وارد ادبیات کسبوکار نیز شده است .به شیوه حرکت نیروهای نظامی راهبرد
میگویند .راهبرد از کلمه یونانی  Strategosمرکب از  Stratosبه معنای ارتش و  egoبه
معنای رهبر گرفته شده است (اعرابی و دهقان.)198 :1390 ،
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همچنین در معنای دیگر ،راهبرد یا استراتژی به سیاست و برنامهریزی افراد ،سازمانها
و دولتها در مسیر دستیابی به اهداف و مقاصد مدنظرشان گفته میشود .به تعبیر دقیقتر
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /عزت ملی و روابط خارجی(جلد دوم)

راهبرد بهعنوان رابط بین مقاصد (اهداف) ،ابزارها و راهها (شیوهها) تلقی میشود (خدادادی،
 .)192 :1386-1385ازاینرو میتوان ادعا کرد که مفهوم راهبرد یا استراتژی مفهومی
چندبعدی و دربرگیرنده تمام فعالیتهاست .شیوهای است که اهداف بلندمدت را تشکیل
میدهد و برنامههای عمده علمی و منابع ضروری جهت دستیابی به اهداف مذکور را
مشخص میکند .برایناساس در عرصه بینالمللی نیز راهبرد بهعنوان پاسخی به تهدیدات و
موقعیتهای خارجی و ّقوتها و ضعفهای داخلی با هدف دستیابی به برتری رقابتی پایدار
تلقی میشود .طبق این دیدگاه ،هدف عمده راهبرد دستیابی به مزایای پایداری بلندمدت
نسبت به رقبای اصلی است .بهمنظور دستیابی به هماهنگی بین محیط خارجی سازمانها و
ً
قابلیتهای داخلی آنها ،به راهبرد نیاز است .در این زمینه نقش راهبرد صرفا معطوف به پاسخ
دادن منفعالنه به موقعیتها و تهدیدات حاصلشده از محیط خارجی نیست ،بلکه بهعنوان
هماهنگی فعال و مستمر سازمان جهت برطرف ساختن نیازهای ناشی از تغییرات محیطی
تعبیر میشود ( .)220:1386،از سوی دیگر نیز آن را عاملی برای شناسایی وظایف خاص
مدیریتی و الگویی جهت تصمیمات یکپارچه میدانند که بهعنوان ابزاری برای دستیابی به
شکوفایی قابلیتها تلقی میشود.
بااینحال ،فرایندهای تدوین راهبرد ،با طیفی که یک سوی آن برنامهریزی راهبردی و سوی
دیگر آن تفکر راهبردی قرار دارد شناخته میشوند .درواقع ،این دو رویکرد نماینده دو مکتب
متفاوت هستند .برنامهریزی راهبردی به مکتب طرحریزی تعلق دارد که در آن تدوین راهبرد
فرایند رسمی و نظاممند بهشمار میآید و رویکرد تفکر راهبردی بر مکتب یادگیری استوار
است که در آن شکلگیری راهبرد ،روند تکوینی در حین اجرا دانسته میشود (پرهیزگار،
محمودی میمند و دهبانف .)45:1389 ،اما درمجموع میتوان گفت راهبرد و برنامهریزی
راهبردی درباره کشورها جزء سیاستهای کالن بهشمار میرود که برنامه آینده و پیش روی
کشورها با آن قابل تبیین است .درباره جمهوری اسالمی نیز بر اساس اصول قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران ،تعیین سیاستهای کالن نظام ازجمله اختیارات مقام معظم رهبری
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است و تمام قوا و دستگاههای حکومتی موظف به تبعیت و اجرای این سیاستها هستند.

مفهومشناسی قدرت

درواقع مفهوم قدرت از مباحث مهم در علوم سیاسی و روابط بینالملل است که درباره آن
(چگونگی تعریف و مشخص کردن مؤلفهها و چهارچوبهای قدرت) مباحث و دیدگاههای
مختلفی در میان اندیشمندان مطرح شده است؛ به نحوی که میتوان ادعا کرد حتی امروزه
نیز تعریف و توافق واحدی درباره مفهوم قدرت وجود ندارد .افرادی چون پروفسور پوچاال،
کراب ،برتراند راسل ،مورگانتا و السول هریک از دیدگاه خود به بررسی این مفهوم پرداخته و
معانی گوناگونی برای آن بهکار بردهاند .بااینحال به برخی از این تعاریف میپردازیم:
ماکس وبر یکی از تعاریف شاخص را درباره قدرت بیان میدارد .وی معتقد است« :قدرت
امکان خاص یک عامل (فرد یا گروه) بهخاطر داشتن موقعیتی در روابط اجتماعی است که
بتواند گذشته از پایۀ اتکای این امکان خاص ،ارادۀ خود را با وجود مقاومت بهکار بندد»
(عالم .)89 :1386 ،همچنین برتراند راسل معتقد است که قدرت را میتوان به معنای پدید
آوردن آثار مطلوب تعریف كرد .بهاینترتیب قدرت مفهومی است ّ
كمی (جمشیدی.)1395 ،
بشیریه نیز دراینباره میافزاید که قدرت مجموعۀ منابع و ابزارهای اجبارآمیز و غیراجبارآمیزی
است که حکومتها برای انجام کارویژههای خود از آنها بهرهمندند و آنها را بهکار میبرند
(بشیریه .)33 :1382 ،همچنین کراب ،محقق و استاد سیاست خارجی ،معتقد است که

مهمترین مؤلفههای راهبردی تقویت قدرت جمهوری اسالمی ایران در نظم نوین جهانی از دیدگاه مقام معظم رهبری

اما در کنار راهبرد مفهوم دیگری که در این پژوهش به آن پرداخته شده مفهوم قدرت است.

مقصود از قدرت در سیاست خارجی ،توانایی ملت است در اینکه رفتار و اعمال کشورهای
دیگر را به نفع خود تحت تأثیر قرار دهند (بهزادی.)187 :1352 ،
ّ
اما مسلم است که انسانها چه بهصورت فردی و چه بهصورت گروهی ،برای کسب و
توسعه قدرت تالش میکنند .یکی از جلوههای مهم مبارزه برای قدرت ،مبارزه دولتها در
عرصه سیاست بینالملل است .دولتها به انحای مختلف تالش میکنند با تقویت عناصر
و مؤلفههای مختلف قدرت ملیشان ،موقعیت خود در عرصه بینالملل را ارتقا دهند.
بدیهی است صرف آگاهی از اهمیت قدرت نمیتواند پشتوانه مطمئنی برای صعود از نردبان
قدرت باشد ،بلکه الزم است مالک صحیحی از مفهوم قدرت ،عناصر قدرت و سازکارهای
تقویت موقعیت قدرت وجود داشته باشد (قنبرلو .)46:1388 ،درواقع ،در روابط بینالملل
به قدرت ،هم بهصورت وسیله و هم بهصورت هدف نگریسته میشود .دولتها در پی
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قدرتاند؛ چون هم منافع خود را در قالب آن تعریف میکنند و هم آن را وسیلهای برای
پیگیری منافع میدانند .قدرت متشکل از عناصری است که این عناصر منافع ملی دولتها را
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /عزت ملی و روابط خارجی(جلد دوم)

تشکیل میدهند .صنعت ،درآمد ،ثبات سیاسی ،بازدارندگی نظامی ،پرستیژ و وحدت ملی،
همگی عناصر قدرت را تشکیل میدهند (همان.)47-46 :
درمجموع عالوه بر دیدگاههای مختلفی که از سوی اندیشمندان درباره قدرت مطرح شده،
آنچه از بحث قدرت میتوان برداشت کرد ،این است که قدرت دارای نقش و جایگاه مهمی
در عرصههای مختلف و بهخصوص محیط بینالملل و در جهت پیگیری و تحقق اهداف
کشورهاست .دولتهایی که خواهان حفظ یا ارتقای جایگاه و موقعیت خود هستند ،باید در
بهبود و تقویت هرچهبیشتر آن با در نظر گرفتن مؤلفههایی که در این خصوص تأثیرگذارند
بکوشند .درواقع نقش و تأثیر قدرت و توان داخلی در ارتقای جایگاه هر کشور در محیط
بینالمللی و بهخصوص در ایجاد نظم حاکم بر این محیط ،که بیشتر تحت عنوان نظم جهانی
از آن تعبیر میشود موضوعی مهم و بااهمیت است.
نظم نوین جهانی

نظم جهانی منظومهای هنجاری ،ساختاری و تشکیالتی است که الگوی زیستن دولتها و
ملتها را تعیین میکند و تضمین آن در زمره ضمانت اجراهای سیستم یا نظامی قرار خواهد
گرفت که پشتوانه ایجاد و حفظ این منظومه را تشکیل میدهند (www.tasnimnews. :1393

 .)comدرواقع از خصوصیات جهان سیاست فعلی این است ک ه هرازچندگاهی شاهد
ی در دیدگاهها و
پیدایش دکترینها و اظهار نظرهایی هستیم کـه آثار و پیامدهای گوناگون 
ث پرجاذبه نظم نـوین
همچنین در جهتگیری اعمال و برخوردها دارد ،و از این نمونهه ا بح 
جهانی است (گروه سیاسی بنیاد پژوهشهای اسالمی .)139 :1374 ،البته در هر برههای از
تاریخ سیاسی جهان نظم و ساختار خاصی بر جهان سیاست حاکم و برقرار بوده است :زمانی
محیط بینالملل شاهد حاکمیت چندقطبی مابین قدرتهای بزرگ است ،و گاهی دوقطبی
بودن بهمثابه آنچه را در دوران جنگ سرد اتفاق میافتاد به خود میبیند ،و گاهی هم حاکمیت
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تکقطبی بر محیط بینالملل بروز و ظهور میکند.

ن عبارت از واژههای «نظم»« ،نوین» و «جهانی»
اما درواقع چنانکه مشهود است  ،ای 
گرفتن آنها در کنار هم این بار ارزشی را سنگینتر مـیکند .شاید بتوان به دور از هر پیرایهای،
در تعریفی ساده گفت :نظم نوین جهانی عبارت است از« :تزی که ارائهکننده نوعی
هماهنگی ،همسویی ،یکرنگی و انسجام در ابعاد مختلف جهانی  ،اقتصادی ،سیاسی،
فرهنگی و حتی روانی و تربیتی و ...برای انسانهاست؛ بهطوریکه تازگی و جدید بـودن
از ویژگیهای بارز آن است (البته به مقتضای زمان و مکان ،تازگی نسبی است)» (گروه
سیاسی بنیاد پژوهشهای اسالمی .)141:1374 ،بااینحال از میان دورانهای تغییراتی که
به برقراری نظم در جهان منتهی میشود ،قرن بیستم به لحاظ خاصتری حائز اهمیت و مورد
توجه است .قرن بیستم اغلب شاهد تغییرات مهمی در جهان بود که ترتیبات استراتژیک و
ی بینالملل را دچار دگرگونی ساخته است .اولین تغییر ناشی از جنگ جهانی اول
نظم سیاس 
بود که به اضمحالل امپراتوریهای عثمانی و اتریش منتهی شد و نظم نوینی را در عرصه
بینالملل پدید آورد .دومین تغییر مهم که توسط جنگ جهانی دوم ایجاد شد  ،سیستمی
دوقطبی را در عرصه بینالملل به وجود آورد .درنهایت تغییر سومی که در سالهای پایانی
دهه هشتاد روی داد ،تأثیری عمده بر جغرافیای سیاسی جهان و سیستم بینالملل داشت.
این تغییر موجب حذف اتحاد جماهیر شوروی و پدیدار شدن کـشورهای جدیدی در نقشه

مهمترین مؤلفههای راهبردی تقویت قدرت جمهوری اسالمی ایران در نظم نوین جهانی از دیدگاه مقام معظم رهبری

ترکیب یافته است که هریک بهتنهایی از نظرگاههای گوناگون دارای بار ارزشی است و قرار

جغرافیایی دنیا شد (اشتریان .)25:1382،درواقع پس از سقوط شوروی در جریان «جنگ
محرمانه» که براثر دستیابی امپریالیسم امریکا به تکنولوژی نظامی برتر حاصل شد ،زمینه
برای واژگون شدن نظام بینالمللی کهن که از سال ( 1648کنفرانس وستفالی) تا  1985بر
فضای روابط بینالمللی حاکمیت داشت ،و استقرار نظم نوین جهانی فراهم شد (یادگاری،
 .)23:1378البته عالوه ب ر نظری ه فوق ،نظریههای دیگری مثل نظریۀ برخورد یا جنگ
تمدنها) (The clash of Cinilizationتوسط ساموئل هانتینگتون ،پایان تاریخ و آخرین
انـسان) ، (The End ofhistory and the lastmanتوسط فرانسیس فـوکویاما ،بهسوی
تمدن جدید ) (Creating a new cinilizationتوسط الوین و هایدی تافلر ،گفتوگوی
فرهنگها و تمدنها  و نیز نـظریه جهانی شدن) (Globalizationبرای قرن  21ارائه شده
است (نظرپور .)53:1380 ،اما رئیسجمهور وقت امریکا در  1990میالدی و پس از
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شکست عراق در جنگ کویت بهوسیله امریکا و متحدانش ،نظم نوین جهانی را مطرح کرد.
او در  21شهریور  1369شمسی و پیش از نشست مشترک کنگرۀ امریکا استقرار نظم نوین را
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /عزت ملی و روابط خارجی(جلد دوم)

پس از فروپاشی شوروی سابق نوید داد و گفت :نظم نوین جهانی منوط و وابسته به رهبری
امریکا ،قدرت امریکا و ارزشهای امریکاست (همان.)52 :
بااینحال میتوان چنین برداشت کرد که نظم مطرحشده از جانب بوش نظم امریکایی
است که ازلحاظ ارزشی به دنبال حاکمیت ارزشهای امریکا و تحقق منافع و خواستهای
آن و در کل رهبری و سیطرۀ امریکا بر جهان است .درحقیقت ،عبارت رهبری امریکایی
همیش ه ِور د زبان رهبران امریکا بوده است .ازنظر آنها نهتنها طبیعی بلکه ضروری است که

امریکاییها رهبری جهان را بر عهده گیرند و جهان به رهبری امریکا گردن نهد؛ زیرا نخست و
پیش از هر چیزی ،امریکاییها از تمام انواع بدیها و شرارتهایی که دنیای قدیم (در مقابل
دنیای جدید یعنی امریکا) آ کنده از آن بود بری هستند .امریکاییها همیشه خود را «ملتی
آمرزیده» و بهترین ملتی که شایستگی رهبری جهانی را دارد میپنداشتند و اکنون نیز خود را
اینچنین میپندارند (اشتریان)20:1382،؛ به نحوی که دراینباره میتوان به دیدگاه برخی
نویسندگان و سیاستمداران ازجمله جوزف نای ،نوآم چامسکی و حتی ادوارد اس .اشاره کرد
که درباره اهداف نظم نوین مطرحشده توسط امریکا سخن گفتهاند .جوزف نای ،رئیس مرکز
بینالمللی دانشگاه هاروارد ،دراینباره مینویسد« :نظم نوین جهانی امنیت دستهجمعی،
ی متقابل کشورها به یکدیگر ،متوقف ساختن اقدامات سلطهجویانه منطقهای برای
وابستگ 
جلوگیری از فروافتاد ن امریکا در سراشیب سقوط است .گاه کلمات پرطمطراق راه را بر افکار
ّ
ن سد میکند» (گروه سیاسی بنیاد پژوهشهای اسالمی)142-143:1374،
ساده و روش 
یا شاید در خصوص نظم ارزشی ارائهشده در نظم نوین جهانی از سوی سران امریکا بتوان
بر اصطالح نوآم چامسکی ،نظریهپرداز سیاست خارجی امریکا ،صحه نهاد که میگوید:
«نظم نوین جهانی یعنی نام تازه «توسل بـه زور»» (همان .)144 :اما ادوارد اس .نیز با
بیان اینکه واژههای کلیدی باعث عقالنی شدن تاختوتاز امریکا شده بیان میدارد :بسیارى
از لغات مشعوفكننده و تكرارى نظیر «دمكراسى ،توانمندسازى ،آزادى ،اصالحات و
مسئولیت مدنى» از سوى حاكمان نظم نوین جهانى ،در برابر سیاستها و اصولى كه آن
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را «ضددمكراتیك ،تضعیف قدرت ،سلب آزادى و مسئولیتگریزى» مىخوانند ،بهكار برده

مىشود (ادوارد اس .)5:1384 ،.اما در کل اهداف اصلی و مهم امریکا از ارائه نظم نوین
 .1آنگونه که جورج بوش در سخنرانی خود گفت ،یکی از اهداف نظم نوین به وجود
آوردن دورانی جدید است« :یک دوران جدید عاری از خطر کشتوکشتار ،پیگیریهای
قانونی با قدرت بیشتر و امنیت بیشتر ،تالش برای صلح ،دورانی که در آن ملتهای
جهان ،شرق و غرب ،شمال و جنوب میتوانند کامیاب شده ،در هماهنگی زندگی کنند».
جورج بوش در جای دیگری نیز بر ایـن امـر تأکید کرد« :یعنی نظم نوین جهانی که در
آن کشورهای مختلف بهواسطه داشتن یک هدف مشترک ،به سمت یکدیگر جذب شده تا
بدین طریق بتوانند آرزوهای جهانی بشریت را کـه همانا صلح ،امنیت  ،آزادی و حاکمیت
قانون میباشد بهدست آورند» .ولی این اهداف مطرحشـده از سوی بوش از اهداف اصلی
امریکا نیست ،بلکه امریکا تا هنگامی به این اهداف پایبند است کـه بـا منافع ملی او سازگار
باشد .در غیر این صورت ،هیچیک از این اهداف برای امریکا معنایی نخواهند داشت .به
همین دلیل ،اهداف دیگری را میتوان در نـوشتههای نویسندگان مـشاهده کرد که نشان از
این مطلب دارند؛
 .2حفظ موجودیت و تقویت رژیم صهیونیستی بهعنوان عامل وحشت و وسیله مانورهای
ی که به اعتبار امریکا و غرب قادر نخواهد
سیاسی و نظامی در میان کشورهای عرب؛ عامل 

مهمترین مؤلفههای راهبردی تقویت قدرت جمهوری اسالمی ایران در نظم نوین جهانی از دیدگاه مقام معظم رهبری

جهانی را میتوان در قالب زیر از دید سیاستمداران و نویسندگان دستهبندی کرد:

بـود بـخش قابل مالحظهای از درآمد کشورهای ثروتمند غرب را در برابر سالحهایی که
گ آنها خارج کند و
پیشرفتهترینش نخست در اختیار رژیم صهیونیستی قرار میگیرد ،ا ز چن 
امکان پیشرفت و سرمایهگذاری درزمینه توسعه همهجانبه منطقه را محدود سازد؛
ل همرا ه ب ا حفظ ارزشهای
 .3بقا و ادامه حیات خویش بهعنوان کشور آزاد و مستق 
بنیادی و امنیت نهادها و مردم امریکا د ر جهت تأمین این هدف :جوزف نای ،رئیس مرکز
بینالمللی دانشگاه «هاروارد» ،میگوید« :نظم نوین جهانی ،امنیت دستهجمعی ،وابستگی
ل کشوره ا به یکدیگر ،متوقف ساختن اقدامات سلطهجویانه منطقهای برای جلوگیری از
متقاب 
فروافتادن امریکا در سراشیب سقوط است .در این زمینه ،امریکا تالش خواهد کرد تا هرگونه
تالشی را کـ ه میتواند امنیت آن کشور را تهدید کند مانع شود ،با تهدیدهایی مانند تروریسم،
ک ه متوج ه امنیت امریکا ،اتباع و منافع آن است مقابله کند ،ثبات راهبردی را بهبود بـخش د و
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ن تالش برای حفظ قدرت انحصاری هستهای ،از انتقال فناوری و منابع حساس نظامی،
ضم 
بـهویـژه تسلیحات هستهای ،شیمیایی و بیولوژیکی به کشورهای غیردوست جلوگیری کند؛
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /عزت ملی و روابط خارجی(جلد دوم)

 .4رسیدن به اقتصادی غنی ،سالم ،پویا ،درحالرشد و قابل رقابت؛
 .5برقراری روابطی سالم و مبتنی بر همکاری در موقعیت برتر سیاسی بـا متحدان و
کشورهای دوست؛
ی امن و باثبات که در آن آزادیهای سیاسی و اقتصادی و اصول و معیارهای
 .6ایجاد دنیای 
حقوق بشر و دمکراسی رعایت و برقرار شوند (شباننیا.)40:1382 ،
ولی نکتهای که الزم است در اینجا مطرح شود این است که نظم نوین جهانی ،نه
تعریفی با مصدایق ّ
معین بلکه راهبردی برای جهانسازی مطلوب یا جهانیسازی الگویی
است که هر بازیگر یا بلوک قدرت دنبال کرده است .ازاینرو ،اگر از نظم نوین امریکایی،
غربی ،شرقی ،تمدن زرد ،همگانی ،عدم تعهد یا اسالمی و نظایر آن یاد شود ،در این
گستره معنادار خواهد بود .بهعنوان نمونه ،امریکا نظم نوین جهانی مدنظر خود را بر پایه
عناصر زیر مطالبه کرده است :هژمونی سیاسی تکقطبی امریکا بر جهان (عنصر عملی
نظم نوین)؛ و غلبه ارزشهای فرهنگی لیبرالدمکراسی بر فرهنگ و تمدنهای سایر ملل
(عنصر ارزشی و فکری نظم نوین) .اما وجود بازیگرانی در صحنه رقابت یا تقابل با امریکا،
آرزوی تحقق این نظم نوین را به سراب تبدیل کرده است .قدرتهای جهانی نظیر روسیه و
چین ،قدرتهای جدیدی نظیر هند و ایران ،و فرایندهایی مردمی همانند بیداری اسالمی
و جنبشهای مردمی در امریکای شمالی ،اروپا و آسیا ،کانونهای قدرت جدید بهویژه در
قالب تشکلهای کشورهای ضدامریکایی یا غیرامریکایی همانند شانگهای ،بازگشت اروپا به
هویت منطقهگرایی منبسط ،از عوامل ناممکن شدن آرزوی امریکا بودهاند (www. :1393

 .)tasnimnews.comبااینحال آنچه از این بحث میتوان برداشت کرد این است که وجود
ً
نظم جهانی تقریبا بهعنوان قاعدۀ کلی که سیستم بینالملل مستعد پذیرش آن است ،تثبیت
شده و تاریخ روابط بینالملل بنا به شرایط خاصی که در طول این مدت و بهخصوص بعد از
قرارداد وستفالی تجربه کرده ،با نظمهای خاصی روبهرو بوده است .حال طرح نظم جدید
برای آیندۀ سیستم جهانی نیز برگرفته از همین قواعد و اصول است و اینکه امریکا بهعنوان
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قدرت جهانی خواهان این است که نظم آینده نیز مطابق با منافع و اهداف آن طرح شود و

همچنان در مسیر سلطه و حاکمیت امریکا قرار گیرد .با وجود این ،قدرتهای دیگر حاضر

جایگاه ایران در نظم نوین جهانی

باتوجهبه مطالبی که درباره نظم نوین جهانی مطرح شد ،میتوان گفت که شرایط حال حاضر
در نظام بینالملل و روند پیشرفت اتفاقات آن به نحوی است که میتوان اینگونه برداشت کرد
که وضعیت کنونی آن گرایش به سمت نظمی جدید دارد و دوران حاضر بیشتر به دورۀ گذار
و انتقال شبیه است .با این حال دراین بین الزم است به وضعیت کنونی کشور ایران و نظام
جمهوری اسالمی در نظام بینالملل و نقشی که میخواهد در آیندۀ تحوالت جهانی و منطقه
و همچنین در نظم آیندۀ جهانی دارا باشد پرداخته شود.
بر همین اساس برای شناخت وضعیت کنونی ایران و نقش آن در تحوالت جهانی ،ابتدا
باید به اهمیت منطقه خاورمیانه که کشور ایران در آن واقع شده است اشاره کرد .درواقع
یکی از مناطق حساسی که در نظم جهانی آینده بسیار حائز اهمیت است منطقۀ خاورمیانه
میباشد .بهنظر میرسد هدف غایی نظم نوین مطرحشده از سوی امریکا نیز به همین منطقه
معطوف شود .امریکا با مطرح کردن طرحهایی چون طرح خاورمیانه بزرگ و خاورمیانه
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در نظام بینالملل و نیز قدرتهای نوظهور میتوانند مانعی در این راستا برای امریکا باشند و
در اجرایی شدن و چگونگی ّ
کم و کیف نظم آینده بنا به توان خود نقشآفرینی کنند.

جدید بهخوبی به اهمیت این منطقه واقف است .از برآورد کارشناسان راهبردی امریکا نیز
میتوان به این نتیجه دست یافت که تنها راه رسیدن ایاالت متحده به مدیریت انحصاری
بینالمللی و استقرار نظام تکقطبی ،داشتن سلطه انحصاری بر خاورمیانه (غرب آسیا)
است؛ چراکه خاورمیانه ،هم در نظام جهانی گذشته و هم د ر نظم نوین آینده ،از مناطق
مهم و حساس دنیا بوده و خواهد بود .اهمیت اقتصادی خاورمیانه ازلحاظ منابع زیـرزمینی،
بهویژه منابع غنی نفت و گاز برای کشورهای صنعتی انکارناپذیر است .کانال سوئز بهعنوان
ن منطقه برخوردار
نزدیکترین راه دریایی مدیترانه به اقیانوس هند ،از اهمیت استراتژیک در ای 
است .فزونی جمعیت مسلمانان در این منطقه ،نهضتها و جنبشها ،احزاب و گروههای
ی ب ه منطقه بخشیده
اسالمی و انـقالبی در مـیان ملتها ازنظر سیاسی ،حساسیت ویژها 
است .تواناییهای بالقوه کشورهایی مانند جمهوری اسالمی ایران ،ترکیه ،مصر ،پاکستان،
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عراق و عربستان سعودی میتواند مانع منطقهای مهمی بر سر را ه تحقق نظم نوین ادعایی
امریکا باشد (نظرپور .)58:1380 ،همچنین سوای وجود منابع انرژیدر منطقه خاورمیانه،
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /عزت ملی و روابط خارجی(جلد دوم)

مهمترین مسئلهای که غرب در راستای پیاده کردن ایدۀ نظم نوین جهانی مدنظر خود با آن
روبهروست وجود ایدئولوژی اسالم و انقالب اسالمی ایران در این منطقه است .به دلیل
اینکه اسالم و ایدئولوژی اسالمی با نظم نوین جهانی و استکبار در تضاد کامل است ،غرب
در تالش برای ریشهکن کردن اسالم و مسلمانان برای پیشبرد اهداف خود و استقرار جهانی
نظم سیاسی و اقتصادی خود است .اکنون این ایران است که به کانون اصلی توجهات تبدیل
شده است؛ چراکه نظم نوین جهانی در مرحله پایانی خود است و تنها ایران است که در برابر
آن مقاومت میکند .افزایش روزافزون قدرت ایران در منطقه ،بیداری اسالمی اعراب ،افزایش
نفوذ و روابط تهران با کشورهای مختلف جهان و بنبستهایی که انقالب اسالمی برای غرب
و صهیونیسم در خاورمیانه کنونی به همراه داشته ،توطئه غرب برای تشکیل حکومت جهانی و
جهانیسازی را به چالش کشیده است (.)www.mashreghnews.ir ،1391

درواقع وقوع انقالب ایران ابتدا راهبردهای منطقهای دو ابرقدرت را دچار تغییر کرد
ی آنها شد (ملکوتیان .)79:1384،انقالب
و سپس باعث تغییراتی در راهبردهای جهان 
اسالمی ایران که امتیاز اساسیاش ،اتکای به جهانبینی اسالمی بود ،در زمانی به وقوع
پیوست که حرکتهای لیبرالی و سوسیالیستی جاذبۀ خو د را از دست داده بودند؛ گرچه
بسیاری از روشنفکران چپگرا همچنان القا میکردند که تنها ایدئولوژی بسیجکنندۀ ملتها
مارکسیسم است .انقالب اسالمی مردم ایران این پیام را به دنیا عرضه کرد که بسیجکنندهترین
ایدئولوژیها اسالم است و اسال م مکتبی است که نهتنها توانایی سازماندهی مبارزه عظیم
را دارد ،بلکه در دوران پیچیده عصر ماشینی با همۀ معارضهها و تضادهایی ک ه سیاستهای
جهانی دارد ،قادر به حل مشکالت جامعه و ادارۀ آن است و بقا و ماندگاریاش را تضمین
میکند (شفیعی .)13-12 :1385،اما خطر بزرگ درواقع از آنجا نشئت گرفت که این
انقالب در سرزمینی که در حوزه نفوذ غرب بـود در کما ل عظمت پیروز شد و سیطره گفتمان
ش کشید .در گفتمان نوظهور و قدرتمند انقالب اسالمی رابطه تنگاتنگ
غربمحور را به چال 
غرب با رهبری جهان تحت فشار قرار میگیرد و با ایده غربمداری بهعنوان مدلی پایـدار از
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ت جدی روبهرو میشود .از این منظر میتوان ظهور اسالمگرایی
توسعه و پیشرفت با مخالف 

ی مورد توجه قرار داد .ازاینرو گسترش
را در تخریب و فرسایش اروپامداری و غربمرکز 
عصر پستمدرنیسم ،اسالمگرایی یک هست ه د ر دنیای چندهستهای است و این تصور که
اروپا (غرب) مدار حرکت عالم است ب ه تزلز ل گرایید (محمدی.)48:1384،
ً
اما در کنار تفکر انقالب اسالمی ،مسئله دیگری که غرب و بهخصوص امریکا شدیدا از
آن هراس دارند و آن را مانعی در جهت رسیدن به اهداف خود میدانند ،تبدیل شدن ایران به
قدرت تأثیرگذار در منطقه و جهان است .برنامه هستهای ،نقض حقوق بشر و دیگر بهانههای
غرب برای حمله به ایران را فراموش کنید .آنها فقط میخواهند ایران را از سر راه خود بردارند
تا بدون هیچ مزاحمتی بر دنیا حکمرانی کنند.تالشها و تشدید فشارهای اخیر غرب مبنیبر
تحریمهای یکجانبه امریکا و اروپا ضد تهران ،فقط در راستای تسلیم کردن ایران و پذیرفتن
نظم نوین جهانی است .نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که ایران هستهای مساوی
است با قدرت جهانی شدن و به بیانی شفافتر کابوسی برای غرب .ایر ِان سرشار از منابع

طبیعی و فسیلی با هستهای شدن ،به یکی از قدرتمندترین و ثروتمندترین کشورهای جهان
تبدیل خواهد شد و بدینگونه معادالت غرب را از ریشه ویران خواهد کرد.اما نگرانی غرب
به همین جا ختم نمیشود .ایران دامنه نفوذ و تأثیرگذاری خود در منطقه را به شکل پیچیدهای
گسترش داده است :از چین و روسیه گرفته تا عراق و سوریه و لبنان و کشورهای امریکای
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ی د ر برابر افزونخواهی غرب در جهان محسوب شد .در
اسالمگرایی مانعی بنیادین و اساس 

التین .ایران توانسته با بهکارگیری دیپلماسی ویژه خود ،همپیمانان و متحدان راهبردی خوبی
در خاورمیانه و حیاطخلوت امریکا پیدا و جبهه جدیدی را در مقابل غرب صفآرایی کند.
این مسئله معادالت غرب را با چالش مواجه کرده و موجب بینظمی در نظم نوین یا دولت
جهانی شده است .به همین دلیل است که غرب در تالش است ایران را به هر طریق ممکن از
سر راه خود بردارد؛ چراکه منافع امریکا و متحدانش و نظام تکقطبی را بهشدت تهدید میکند
(.)www.mashreghnews.ir ،1391

درحقیقت نظام بینالملل تکقطبی زیر سلطه و سیطره امریکا یا نظم جهانی کـه یکی از
چ عنوان نمیتواند مورد قبو ل و حمایت نظام
قطبهای عمد ه و مؤثر آن امریکاست ،ب ه هی 
جمهوری اسالمی ایران قرا ر گیرد .امریکا با بیش از  54سال حاکمیت در نظام تکقطبی
جهان ،کارنامه سیاه و تاریکی را ازنظر عدالت ،آزادی و استقالل در جهان بهیادگار گذاشته
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ی و اقتصادی
است .امریکا د ر راستای بلوکبندی جهان به ایجا د پیمانها و سازمانهای نظام 
دست زد تا بر مبنای آنها اقتدار و سلطۀ خود را حفظ کند .ا ز اسرائیل غاصب در مقابل اشغال
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /عزت ملی و روابط خارجی(جلد دوم)

کشور فلسطین و کشتار وحشیانه مسلمانا ن مناطق اشغالی حمایت کرد ه و میکند .همچنین
بااینکه رژیم اشغالگر قدس از رعایت قوانین بینالمللی سرپیچی میکند ،پیمان دفاعی و
ی یا
ت اهدای 
ی فراوانی بهصور 
استراتژیک ب ا آ ن منعق د کرده و کمکهای نظامی و اقتصاد 
بهصورت وام درازمدت به آن کشور میدهد .مهمتر از همه ،از خواستههای غیرقانونی و
زورمدارانۀ آن کشور در کنفرانس صلح خاورمیان ه بدون چونوچرا حمایت میکند (نظرپور،
 .)53:1380اما با وجود این تهدیدات ،موضوعی که اهمیت دارد این است که موقعیت
استراتژیک و تواناییهای بالقوه و بالفعل اقتصادی و نظامی جمهوری اسالمی ایران ،نقش
ی کـشورمان در نظم نـوین بینالمللی فراهم آورده است .ایران در منطقه
قابل مالحظهای را برا 
خاورمیانه و خلیج فارس از اهمیت ژئوپلتیک برخوردار است .همچنین همسایگی ایرا ن با
کشورهای تازهاستقاللیافته آسیای میانه که مشترکات فرهنگی و عمیقی با ایران دارند ،به این
اهمیت افزوده اسـت .مجموعۀ عوامل فوق به اضاف ه ذخایر زیرزمینی ،نیروی انسانی سرشار،
بنادر ،راهآهن و جادههای مهم ارتباطی و تجارب نظامیهشت سال دفاع مقدس و دستیابی
ش مه م در نظم نوین
به فناوریهای پیشرفته نظامی ،ایران را بهطور محوری ،آماده ایفای نق 
میکند (همان .)54 :بههرحال ،نکته مهم این است که ایفای نقش فعال و مؤثر در تحوالت
و بهخصوص در نظم جدید هم ،الزامات و ضرورتهای خاص خود را میطلبد .بهنظر
میرسد مهمترین آنها نیز تالش برای افزایش سطح اقتدار کشور باشد .رسیدن به این هدف
خود به تالش و مجاهدت تمام آحاد ملت نیازمند است .نباید فراموش کرد که شکلگیری
نظم خاورمیانه بر محوریت ایران ،هرچند با سختی و چالشهای زیادی روبهروست ،این امر
یعنی تبدیل منطقه راهبردی غرب آسیا به بلوک قدرت در نظم جدید جهانی که از مختصات
آن تشکیل چند بلوک قدرت است .این مسئله میتواند جایگاه ایران را در نظام بینالملل
بهشدت ارتقا بخشد.
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دیدگاه مقام معظم رهبری درباره نظم نوین جهانی و تقویت قدرت جمهوری اسالمی

شرایطی که نظام جمهوری اسالمی در آن واقع شده است ،اینک در نظر داریم به دیدگاه
مقام معظم رهبری دراینباره و نظر ایشان درباره چگونگی آیندۀ نظام جمهوری اسالمی ،که
درواقع هدف اصلی این پژوهش نیز هست بپردازیم .بنابراین باتوجهبه شرایطی که هماکنون
در محیط بینالملل در حال وقوع است و آیندهای که نظام جهانی پیش رو دارد ،کشورهایی که
خواهان تغییر در جایگاه خود هستند و میخواهند در تحوالتی که در حال رخ دادن است تنها
نظارهگر و منفعل نباشند ،چارهای جزء تقویت خود ندارند .این مسئله نیز خود نیازمند توجه
به فاکتورهای خاصی است .حال باتوجهبه موضعی که جمهوری اسالمی درباره نظم کنونی
دارد و آیندهای که برای خود ترسیم کرده است باید به این موضوع توجه و دقت بیشتری شود.
برایناساس رهبر انقالب نکتهای را که همواره دراینباره به مسئوالن و آحاد مردم گوشزد
کردهاند ،این است« :ما به مسائل جهان و مسائل منطقهای و مسائل کشورمان باید نگاه کالن
ً
و جامع داشته باشیم .این نگاه کالن به ما معرفت و بصیرتی را عطا میکند که اوال موقعیت
خودمان را ،جایگاه خودمان را ،ایستگاه خودمان را در وضع کنونی بازیابی کنیم ،بفهمیم در
چه وضعی قرار داریم ،بعد هم به ما تعلیم میدهد که برای آینده چه باید بکنیم» (بیانات در
دیدار با اعضاى مجلس خبرگان رهبرى .)1393/6/13 ،این دیدگاه ایشان حاکی از دقت نظر
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بعد از به دست آوردن شناختی اجمالی درباره محیط بینالملل و نظم حاکم بر آن و همچنین

مقام معظم رهبری به وضعیت کنونی و نیز این مسئله است که نظم مستقر حاکم بر دنیا در
حال تغییر و تبدیل است .درواقع ایشان بر این اعتقادند:
«آن نظم قبلی دو پایه اساسی داشت :یک پایه فکری و ارزشی و یک پایه عملی ،یعنی
نظامی و سیاسی .این هر دو پایه امروز دچار چالش شده ،دچار تزلزل شده است .اما آن پایه
فکری عبارت بود از ادعای برتری فکری و ارزشی غرب شامل اروپا و امریکا بر بقیه مناطق
جهان و بقیه ملل عالم .شعارهایی را مطرح کردند مثل شعار آزادی ،شعار دمکراسی ،شعار
حقوق بشر ،شعار دفاع از ملتها ،از آحاد انسانها .در بخش دوم که بخش عملی است،
که پایه دوم قدرت غرب و تسلط غرب بر مدیریت جهان بود ،مسئله تواناییهای سیاسی و
نظامی بود» (بیانات در دیدار با اعضاى مجلس خبرگان رهبرى.)1393/6/13 ،
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حالاینکه هر دو عامل امروز در دنیا بهتدریج ضعیف شده است .دالیلی که رهبر انقالب
برای اثبات این منظور بر آن تأکید دارند ،به چند مورد مربوط میشود:
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /عزت ملی و روابط خارجی(جلد دوم)

«یکی از این عواملی که نظام ارزشی غرب را و سلطه این نظام را متزلزل کرده ،بحران
روبهافزایش اخالقی و معنوی در غرب است؛ عامل دوم میل به مذهب [در بین جماعات
گوناگون کشورهای غربی است] ،که این درواقع واکنش به همین عامل اول است؛ عامل
سوم بروز تعارضهای عملی با شعارهای غربی است؛ یعنی اینها در دنیا دم از آزادی ،دم از
دمکراسی و دم از حقوق بشر و این حرفها میزدند در عمل آنقدر دولتهای غربی با این
ً
شعارها عمال مخالفت کردند و نقض کردند این شعارها را که امروزه طرح این شعارها در
دنیا از سوی غربیها بهصورت یک امر مستهجن درآمده است؛ عامل چهارم پناه بردن به زور
و خشونت و سرکوب [است]؛ عامل پنجم جریانسازیهایی از قبیل همین جریان القاعده و
داعش و اینها .اما عامل دوم که عامل اقتدار سیاسی و نظامی بود ،این هم به چالش کشیده
شد .مهمترین چیزی که این عامل اقتدار نظامی را و سیاسی را به چالش کشید ،برپایی نظام
جمهوری اسالمی بود» (بیانات در دیدار با اعضاى مجلس خبرگان رهبرى .)1393/6/13
بنابراین باتوجهبه این جایگاهی که مقام معظم رهبری درباره نظام جمهوری اسالمی در
نظر گرفتهاند ،ایشان اقدام به تدوین برخی اصول مهم کردهاند ،که بر اساس آن:
«اول این است که این واقعیتهایی که امروز مشاهده میکنیم ،این واقعیتها واژگونه،
غلط تحلیل نشود؛ غلط فهمیده نشود .همچنانیکه هست فهمیده شود؛ [یعنی بدانیم نباید
در مقابل غرب تسلیم شد و نباید فکر کرد که غرب قدرت مسلط است؛] کار دومی که مهم
است این است که خودمان را آماده کنیم برای ایفای نقش در پدید آوردن نظم جدید .کشور
را آماده کنیم برای اینکه نقشآفرینی کند و این هم ممکن نخواهد شد مگر با قوی کردن
کشور .کشور را باید قوی کنیم .تقویت کشور متوقف است با استفاده از همه ظرفیتها و
تواناییهایی که ما در داخل کشور داریم و در بیرون کشور .توانایی ما فقط آن چیزی نیست
که ما در داخل داریم .ما در بیرون کشور هم ظرفیتهای مهمی داریم .عمق راهبردی داریم
در منطقه ،در کشور [در کشورهای دیگر مثل امریکای التین ،قسمتهای مهمی از آسیا]؛
برخی بهخاطر اسالم ،برخی بهخاطر زبان ،بعضی بهخاطر مذهب شیعه .اینها عمق راهبردی
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کشور هستند .اینها جزء تواناییهای ما هستند .از همه این تواناییها باید استفاده کنیم .اینها

کشور را قوی خواهد کرد» (بیانات در دیدار با اعضاى مجلس خبرگان رهبرى .)1393/6/13
نظام جمهوری اسالمی و دستیابی آن به جایگاه اقتدارآمیز در نظم جهانی آینده نقش محوری
داشته باشد معرفی میکنند که عبارتاند از .1 :مسئله علم و فناوری؛  .2مسئله اقتصاد است؛
 .3مسئله فرهنگ .در ادامه به توضیح هریک از این موارد خواهیم پرداخت.
قدرت ملی و مؤلفههای آن

پیش از تشریح مؤلفههای مدنظر مقام معظم رهبری در تقویت قدرت ملی جمهوری اسالمی
ایران ،الزم است به مبحث قدرت ملی و مؤلفههای مربوط به آن همراه با دیدگاه اندیشمندان
غربی دراینباره اشارهای بکنیم .درواقع وقتی واژه قدرت با صفت ملی آورده شود ،مفهوم
ی را بیان میدارد .قدرت ملی به مجموعهای از تواناییهای مادی و معنوی گفته
مشخصتر 
مـیشود که در قلمرو واحد جغرافیایی و سیاسی به نام کشور یا دولت وجود دارد .در تعریف
دیگری از قدرت ملی بهطور ساده آمده است« :قدرت عبارت است از ظرفیت یک کشور در
ت عمدی» (جوانی .)39:1387 ،بااینحال رشد و تعالی
پیگیری اهداف کاربردی با اقداما 
کشورها در عرصههای داخلی و خارجی ،حاکی از اقتدار و قدرت ملی باالی آنهاست .اقتدار
حکومت در مقابل تحوالت داخلی و خارجی ،از کیفیت تعامل تشکیلدهنده قدرت ملی

مهمترین مؤلفههای راهبردی تقویت قدرت جمهوری اسالمی ایران در نظم نوین جهانی از دیدگاه مقام معظم رهبری

عالوه بر این موارد ،ایشان سه مؤلفۀ اساسی و مهم را که میتواند در تقویت قدرت ملی

نشئت میگیرد و قدرت ملی از همافزایی مؤلفههایش در ابعاد اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و
ی برایند
اجتماعی برخاسته از مبانی و الیههای ارزشی حاکم بر جوامع تشکیل میشود؛ یعن 
این فعالیتها در حوزههای مختلف ،میزان قدرت ملی را مشخص میسازد؛ بهطوریکه شدت
ش ک ه بین
و ضعف قدرت ملی بستگی کامل به شدت و ضعف این مؤلفهها و نوعی همافزای 
آنها حاکم است ،دارد .ازاینرو ،هرچه این مؤلفهها از توانایی ،هماهنگی و همافزایی بیشتری
برخوردار باشند ،کشور از قدرت و اقتدار بیشتری برخوردار میشود (بابایی .)7 :1388 ،اما
باتوجهبه اینکه ماهیت قدرت ملی انتزاعی است کـه از کیفیت تعامل مؤلفههای اجتماعی،
فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و نظامی بهوجود میآید و جایگاه آنها در این تعامل متفاوت است
و رهبران و نخبگان باتوجهبه رویکرد و مبانی ارزشی و فکری خود میزان توانمندی آنها را متفاوت
میشناسند (همان .)6 :برایناساس دیدگاههای مختلفی درباره مؤلفههای قدرت ملی در میان
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اندیشمندان مطرح میشود؛ ﺑﻪﻃﻮﺭیکه هانس مورگنتا از پایهگذاران مکتب رئالیسـم در روابط
بینالملل عوامل اصلی شالوده قدرت ملی را به هشت جزء تقسیم میکند که عبارتاند از:
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /عزت ملی و روابط خارجی(جلد دوم)

موقعیت جغرافیایی؛ منابع طبیعی (بهویژه غذا و مواد خام)؛ ظرفیت صنعتی؛ آمـادگی نظـامی
(بـهویژه تکنولوژی ،رهبری ،کمیت و کیفیت نیروهای مسـلح)؛ جمعیت (بهویژه پراکندگی و
گرایشها)؛ صفت ملی و روحیه ملی؛ کیفیت حکومت؛ کیفیت دیپلماسی .همچنین در بحث
مبانی و سرچشمههای قدرت ملی از دید مارتین گالسنر یکی از عوامل قدرت ملی ،روابط
خارجی است که تجارت بینالملل روابط فرهنگی ،مـشارکت در توزیع و انتقال ذخایر توسعه،
مشارکت در سازمان مل ل و سایر سازمانهای بینالمللی و موقعیت و پرستیژ بینالمللی را
دربرمیگیرد (پورمنافی؛مفخمی شهرستانی.)173-172 :1395 ،
درحقیقت ،در چهارچوبی کلی ،رویکردهایی را که درباره مؤلفههای قدرت ملی توسط
اندیشمندان مطرح شده است میتوان در دو دسته تقسیم کرد؛ بهطوریکه برخی رویکردهای
تکمتغیری به موضوع قدرت ملی دارند و برخی دیگر نیز دارای رویکردهای چندمتغیریاند.

ﺭﻭﻳﮑﺮﺩﻫﺎﻱ ﺗﮏمتغیره ﺳـﻨﺠﺶ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﻠﻲ ﺭﺍ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮﺩ :ﺩﺳﺘﻪ ﺍﻭﻝ
صاحبنظرانی ﮐﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺭﺍ ﻣﻈﻬﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﻠﻲ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪﺍﻧﺪ ،ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻳﻨﻴﺲ ﻛﻼﺩ ﻭ

ﻛﺎﺭﻝ ﺩﻳﻮﭺ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﻧﻮﺭﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻙ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﺟﻮﺭﺝ ﻣﺪﻟﺴﻜﻲ

و ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ﺗﺎﻣﭙﺴﻮﻥ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺪﺭﺕ
ﻣﻠﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩهﺍﻧﺪ؛ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ صاحبنظراناند ﻛﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﺍ مهمتر ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ

ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ معیار ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺪﺭﺕ ملی ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪﺍﻧﺪ .ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻛﻴﻨﺮﻟﻲ

ﺩﻳﻮﻳﺲ ﺟﻤﻌﻴﺖﺷﻨﺎس ﻭ ﺍﺭﮔﺎﻧﺴﻜﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﻠﻲ ﺭﺍ
ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻮﺷﺎ ﮔﻠﺪﺍﺷﺘﻴﻦ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﮏﻣﺘﻐﻴﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﻠﻲ ﺩﺍﻧـﺴﺘﻪ ﺍﺳـﺖ (حافظنیا و دیگران،
ً
 .)48:1385اما در کنار این افراد ،برخی اندیشمندان نیز بر اساس چند متغیر محدود و تقریبا
ی کردهاند؛ بدین صورت که نیوکمب بر سه
در یک زمینه خاص اقدام به سنجش قدرت مل 
متغیر تولید ناخالص داخلی ،سرانه جمعیت و تراکم جمعیت ،دیوید سینگر بر متغیرهای
جمعیت ،مصرف انرژی ،تولید فوالد ،هزینه و تعداد نیروهای نظامی ،وینه فریس ب ر وسعت
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سرزمین ،جمعیت ،درآمد حکومت ،هزینههای دفاعی ،حجم تجارت بینالمللی و اندازه

نیروهای مسلح و سرانجام ریچارد مویر بر وسعت ،جمعیت ،تولید فـوالد ،تعداد نفرات
مدل فوکس و سایر مدلهایی که چند متغیر محدود را مالک قدرت ملی کشورها دانسته و بر
اساس امتیاز ناشی از آن متغیرها ،به رتبهبندی قدرت ملی کشورها پرداختهاند .البته این انتقاد
بر این مدلها وارد است که قدرت ملی کشورها جامعتر از آن است که فقط با انتخاب چند
متغیر محدود و آنهم با تأکید بر یک یا دو جنبه خاص مانن د جمعیت ،هزینههای نظامی و
تولید فوالد بتوان به آن دست یافت (رزقانی.)169:1389 ،
اما در کنار دیدگاههای اندیشمندان غربی درباره قدرت ملی و مؤلفههای مربوط به آن،
دیدگاه مقام معظم رهبری مطرح است .درواقع تأکید ایشان بر یکسری مؤلفههای خاص
است که در تقویت قدرت ملی جمهوری اسالمی و رسیدن آن به اهداف و آرمانهای واالی
خود ،نقشی مهمتر نسبت به سایر مؤلفهها دارند؛ مؤلفههایی که بیشتر نقش شاخص را در
کنار سایر مؤلفهها و توصیههای ایشان دارند .این مؤلفهها شامل مؤلفه علم و فناوری ،مؤلفه
فرهنگ و نیز مؤلفه اقتصادند.
علم و فناوری

از مهمترین مؤلفههایی که مقام معظم رهبری درباره تقویت قدرت ملی نظام جمهوری

مهمترین مؤلفههای راهبردی تقویت قدرت جمهوری اسالمی ایران در نظم نوین جهانی از دیدگاه مقام معظم رهبری

ی قدرت ملی تأکید کردهاند؛ همانند
ارتش و تعداد موشکهای قارهپیما بهعنوان شاخصها 

اسالمی بر آن تأکید کردند ،مؤلفۀ رشد و پیشرفت علمی و فناوری است .درواقع اگر کشوری
به دنبال قدرت و اقتدار ملی است ،باید در مسیر دستیابی به مسائل علمی و ابعاد نوین آن
گام بردارد.
جمهوری اسالمی ایران کشوری است که استقالل سیاسی و فرهنگی و استقالل اقتصادی
و علمی را در همه حوزهها دنبال میکند .ازاینرو ،به دنبال دستیابی به علوم اقتدارآفرین است.
اقتدار ملی در سایه توجه به علم و فناوری بهدست میآید (صالحی نصرآبادی .)1393 ،رهبر
انقالب دراینباره میفرمایند:
«علم مایه قدرت است؛ هم امروز و هم در طول تاریخ .در آینده هم همینجور خواهد
بود .این علم یک وقت منتهی به یک فناوری خواهد شد ،یک وقت هم نخواهد شد .خود
دانش مایه اقتدار است؛ ثروتآفرین است؛ قدرتنظامیآفرین است؛ قدرتسیاسیآفرین

215

است .یک روایتی هست که میفرماید« :العلم سلطان»؛ علم قدرت است« .من وجده صال

به ومن لم یجده صیل علیه»؛ یعنی مسئله دو طرف دارد :اگر علم داشتید ،میتوانید سخن برتر
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /عزت ملی و روابط خارجی(جلد دوم)

را بگویید ،دست برتر را داشته باشید« .صال» یعنی این .اگر نداشتید ،حالت میانه ندارد؛
«صیل علیه» .پس کسی که علم دارد ،او دست برتر را بر روی شما خواهد داشت» (بیانات
در دیدار وزیر علوم و استادان دانشگاه تهران 13 ،بهمن .)1388
همچنین ایشان در جای دیگر میافزایند:
«عرض کردیم که کشور باید به عزت علمی برسد .هدف هم باید مرجعیت علمی
باشددردنیا؛ همین .اینی هم که یک روزی کشور ماوملت ما کاروان دانش را آنچنان پیش ببرد
که بتوانددردنیا مرجع علمی باشد ،چیز ممکنی است .البته مقدماتی دارد ،که این مقدمات
بایستی طی شودواین مقدمات شروع هم شده .یکی از این مقدمات ،همین خودآگاهی ماست
که احساس کنیم که «باید»واحساس کنیم که «میتوانیم» .یکی دیگر از مقدمات ،تهیه نقشه
علمی جامع کشور است که کشور ازلحاظ تحصیل علموطلب علوم مختلف دچار سردرگمی
نباشد» (بیاناتدردیدار اساتیدودانشجویاندردانشگاه علموصنعت24 ،آذر .)1387
اما سوای این مسئله ،موضوعی که امروزه بهشدت متأثر از پیشرفت علمی کشور است،
به موضوع وجهۀ بینالمللی ایران برمیگردد .درحقیقت توانمندی علمی ایران عالوه بر
اعتبار و وجهۀ علمی ،زمینۀ همگرایی ،نفوذ و اثرگذاری در سایر عرصههای فرهنگی و
سیاسی را فراهم میکند (محسنی سهی .)110:1394 ،درواقع پیشرفتهای علمی کشور
بهخصوص در حوزۀ علوم نوینی همانند فناوری ساخت و ارسال ماهواره ،فناوری نانو،
فناوری هستهای ،داروهای نوترکیب و سلولهای بنیادین سبب شده است نظام جمهوری
اسالمی ازنظر بینالمللی در جایگاه بسیار مطلوبی قرار بگیرد .فناوریهای نوین و نوظهور
فرصتهای بیبدیل رقابتی را با خود به همراه میآورند .استفاده از فناوریهای نوین بهطور
مؤثر و چشمگیری ،کیفیت محصوالت تولیدی را متناسب با نیاز بازار ارتقا میبخشد.
فناوری هستهای و نانو بینرشتهایاند و در ابعاد مختلف نیازهای بشری کاربرد دارند .این دو
صنعت موجب خودباوری و اقتدار ملی میشوند و استقالل علمی را به همراه دارند (صالحی
نصرآبادی .)1393 ،همچنین درباره دو حوزه فناوری هستهای و نانو فناوری میتوان گفت

216

که این دو حوزه از فناوریهای مهم و تأثیرگذار در آینده اقتدار ملی هر کشور خواهند بود و

در تقسیم کار بینالمللی آینده ،کشوری موفق خواهد بود که به مزیت نسبی در این حوزهها
کند (همان).
بر همین اساس ،مقام معظم رهبری در اوج فشارهای قدرتهای هستهای و کشورهای
غربی به ایران ،حفظ فناوری هستهای و نهادینه کردن آن را از زاویه اعتقادی و ملی وظیفه
همگانی دانستند و هرگونه عقبنشینی از آن را به معنای شکستن استقالل کشور برشمردند:
«تالش برای دستیابی به فناوری هستهای و دیگر فناوریهای دیگر که ایران را به اوج قله علم
نزدیک کند ،امری واجب و وظیفهای ملی است و ملت و دولت ایران برخالف خواست
خائنینی که اهداف امریکا را دنبال میکنند ،با پایداری در برابر فشارهای مراکز سلطه جهانی،
این هدف اساسی را دنبال خواهد کرد» (حاتمی راد .)128-129 :1386 ،همچنین درباره
فناوری نانو نیز میتوان گفت از دستاوردهایی است که جمهوری اسالمی ایران در میان
کشورهای جهان اسالم ،رتبۀ اول را به خود اختصاص داده است .ایران یکی از چهار کشوری
است که توانسته است بر پایه دانش بومی خود به استانداردهای نانو دست یابد .سطح علم و
فناوری نانو در ایران ،همسطح با کشورهای مطرحی مانند آلمان ،ژاپن و امریکاست .همین
دستاوردها بود که برزیل را در همکاری علمی و فناوری با ایران مشتاق کرد .نانو یکی از
حوزههایی است که به دلیل نو بودن ،اعتبار بسیاری را برای جمهوری اسالمی ایران کسب
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دست یابد و اقتصاد دانشبنیان و توسعه پایدار مبتنی بر این حوزهها را در کشورش نهادینه

کرده است .دستگاه نانوسکوپ ،تنها یکی از دستاوردهای حوزۀ نانو بهشمار میآید (محسنی
سهی.)111:1394 ،
اما در کنار این دستاوردها ،جا دارد به فناوری ساخت و ارسال ماهواره هم اشارهای بکنیم.
امروزه فناوری ساخت و ارسال ماهواره بهعنوان یکی از دستاوردهای مهم علم و فناوری کشور
لحاظ میشود .درواقع ،توانایی ساخت و ارسال ماهواره ،به معنای دست یافتن به سطح
باالیی از توانایی علمی و فناوری است .ازآنجاکه این فناوری یکی از انواع پیچیده فناوریها
محسوب میشود و کشورهای محدودی بدون حمایت کشورهای توسعهیافته و غربی به آن
دست یافتهاند ،جمهوری اسالمی ایران اولین کشور اسالمی است که توانسته این فناوری را
کسب و عملیاتی کند .این موفقیت تأثیرات زیادی بر وجهه بینالمللی جمهوری اسالمی
ایران داشته است .در گزارشی که مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی امریکا به قلم جیمز
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لوییس منتشر کرد ،به تأثیر این موفقیت در تثبیت مشروعیت و قدرت جمهوری اسالمی ایران
اذعان شده است (همان .)110 :بااینحال درمجموع میتوان گفت نظام جمهوری اسالمی
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /عزت ملی و روابط خارجی(جلد دوم)

اگر خواهان دستیابی به جایگاه مطلوب و اقتدارآمیز در محیط بینالملل است و آیندۀ بهتر را
برای خود طلب دارد ،چارهای جزء این ندارد که در مسیری که در بعد علمی و فناوری شروع
کرده و موفقیتهای زیادی نیز در آن بهدست آورده است بهطور جدی و بابرنامه پیش برود تا
بتواند جایگاه خود را تثبیت کند و همچنین به الگویی مؤثر تبدیل شود.
مؤلفۀ فرهنگی

دیگر مؤلفههای راهبردی مورد تأکید مقام معظم رهبری در تقویت قدرت نظام و دستیابی به
جایگاه اقتدارآمیز ،به بحث فرهنگ برمیگردد .درواقع قدرت تأثیرگذاری فرهنگ در ابعاد
مختلف جوامع مورد تأکید بسیاری از اندیشمندان حوزۀ علوم اجتماعی و رفتاری است.
فرهنگ بهعنوان میراث مشترک بشر همواره عامل انسجام ،ارتباط و گفتوگوی مسالمتآمیز
میان تمدنها بوده است .با ارزشهای فرهنگی است که زمان گذشته و حال به هم پیوند
میخورد و دنیای حال که حالت سطح داردُ ،بعد و ژرفا خواهد یافت .این مفهوم فرهنگ
ث مشترک بشری است ،با مفهوم تمدن همنوایی دارد و هرجا بحثی از
که در کلیت امر میرا 
ً
فرهنگ میشود ،تمدن نیز مطرح است .برای همین فرهنگ و تمدن را معموال مترادف هم
بهکار بردهاند؛ بهویژه در تاریخ تمدن ،هرجا سخن از تمدن میرود ،مراد از آن فرهنگ است و
در مجاورت سیاسی -اجتماعی نیز این دو کلمه به جای یکدیگر استفاده شده است (پنجی،
.)123:1381
به همین دلیل ،مقام معظم رهبری نیز برای مسئلۀ فرهنگ نسبت به دو مؤلفۀ راهبردی دیگر،
اهمیت بیشتری قائل هستند .ایشان دراینباره معتقدند:
«میتوان گفت کهفرهنگیک ملت و یک کشور ،درحقیقت شاکله معنوی این ملت است؛
یعنی اگر ما در یک کشور ،وضع اقتصادی ،نظام اقتصادی و نظام سیاسی را شاکله جسمی
برای یک ملت بدانیم ،روح این مجموعه عبارت است ازفرهنگ .درحقیقتفرهنگاست که
ً
هویت و شاکله معنوی یک ملت را ّ
معین میکند .طبعا اینفرهنگ شاخصهای مصداقی
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دارد .شاخصهای مصداقیاش عقاید است ،اخالق است ،آداب است ،رفتارهای اجتماعی

است ،رفتارهای فردی است ،خلقیات و خصال ملی است .اینها شاخصهای آن هویت
چیست ،شاکله معنویاش چیست ،شخصیت این ملت کدام است .حتی اگر چنانچه فرض
کنیم درزمینه شکل سیاسی یا شکل اقتصادی دچار مشکالتی باشد ،امافرهنگغنی و عمیقی
داشته باشد ،این ملت ،بالقوه ملت مقتدری است» (بیانات در دیدار اعضای شورای عالی
انقالبفرهنگی.)۲۳/۳/۱۳۹۰ ،

ً
حال اگر فرهنگ را بهعنوان یکی از ابعاد قدرت کشورها در نظر بگیریم ،قطعا نقش این

نوع قدرت نهتنها مذموم نیست ،بلكه هم د ر چهارچوب مشخصههاى اقتدار ملى سركرده و
مانند مویى به طناب خواهد بود ،هم ضمن نظم بخشیدن به قدرت ،راه رسیدن به اهداف
ملى را واقعىتر و نزدیكتر خواهد ساخت و این در صورتى میسر خواه د شد كه فرهنگها و
ارزشها همانگونهاى كه در نهادهاى قدرت جایگاه دارند قادر باشند ،روى زشت و خشن
قدرت را به روى نظمدهنده آن ،همراه با صالبت و استحكام تبدیل نمایند و به باورهاى
تاریخى (كه قدرت را سیالبى برخاسته از كوه سیاسى و نظامى مىدانسته است) ،پشتپا زنند
و طرحى نو براى آن دراندازند .پاسخ این سؤال در كمك گرفتن از اهرمهاى قدرت ملحوظ
در فرهنگ و ارزشها خالصه مىشود كه اگر درست و هدفمند و همراه با آرمانهاى اصلى
ت باشند ،قادر خواهند بود ایدئالترین عنصر قدرت و اقتدار ملى لقب گیرند .البته این
آن مل 
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معنوی است .از روی این شاخصها میتوان کشف کرد و شناخت که این ملت هویتش

نوع اقتدار ملى ،یعنى اقتدار در حوزه فرهنگ ،به میزان آگاهى افراد جامعه و توانمندىهاى
ش و پرورش وابسته است (خدایی1381 ،و-79:1380
مدی ر در اقناع دیگران یعنى آموز 
 .)78بااینحال نویسنده مشهور غربی ،ساموئل هانتینگتون ،بیش از دیگران از اهمیت این
موضوع سخن گفته است .ایشان مؤلفههای فرهنگی را عامل اساسی رشد و توسعه و برخورد
میا ن جوامع بشری دانسته و معتقد است علت اساسی در برخورد میان جوامع در دنیای
ی است .به عقیده وی ،پس از
ل فرهنگ 
کنونی ،نه اقتصاد است و نه ایدئولوژی ،بلکه مسائ 
پایان جنگ سرد ،این فرهنگ است که روشهای پیوند یا برخورد و جدایی میان جوامع را
ن خواهد کرد .گروههای مختلفی از تحلیلگران و پژوهشگران تأکید دارند که ارزشها
تعیی 
ی و اجتماعی و نیز رابطه آنها با
و نیز مؤسسههای فرهنگی تأثیر بسزایی در زمینههای اقتصاد 
نظامهای سیاسی و تصمیمها خواهد داشت (الفنیش.)43-42 :1385 ،
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همچنین فریزر در کتاب تسلیحات اختالل جمعی معتقد است که قدرت نرم از فرهنگ
سرچشمه میگیرد .در این راستا ،توأم ساختن دیپلماسی با روابط فرهنگی گسترده ،موجب تولید
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /عزت ملی و روابط خارجی(جلد دوم)

قدرت نرم میشود؛ چراکه زبان فرهنگ زبان مالیمی است که میتواند روابط رسمی را با تفاهم
زنده و پایدار نگه دارد .روابط میان کشورها چنانچه به حوزه فرهنگ تسری یابد ،پیوندهای
گستردهتری میان ملتها ایجاد میکند که بهراحتی گسستنی نیست .در عرصه فرهنگ ،حوزههای
یزاده،
هنر ،رسانه ،دانش و ورزش از اهمیت بسیار در ایجاد قدرت نرم برخوردار است (کبریای 
)11:1390؛ بهطوریکه درباره اهمیت مسائل فرهنگی و لزوم توجه به آن ،باید اذعان داشت
که یکی از حرکتهای اساسی و زیربنایی استکبار که از اول انقالب تا به امروز با شدت و
ضعف وجو د داشته و ازاینپس هم وجود خواهد داشت ،حمله به بنیانهای فرهنگی و اعتقادی
این انقالب است .آنان درصدد برآمدند خدشۀ فکری و علمی در مبانی انقالب نظیر اسالم
ناب ،تالزم دین و سیاست ،اصل انقالب ،قانون اساسی و والیت فقیه وارد سازند و کوشیدند
با تبلیغات فراوان و ایجاد جنگ روانی ،فتنهگری و شبههافکنی کنند و زیر چتر مسائلی از قبیل
ی و بزرگنمایی حوادث کوچک،
حقوق بشر ،دمکراسی ،مبارزه با تروریسم ،تهدید امنیت جهان 
آنها را نشانه ضعف ،انحطاط و ناکارآمدی انقالب قرار دهند (شفیعی.)21:1385 ،
بنابراین مسئله فرهنگ ،لزوم توجه بیشتر را میطلبد و در تبیین راهبرد ملی ،باید توجه خاص
به مؤلفه فرهنگی داشـت؛ زیرا عنصر فرهنگی همیشه در کنار راهبرد نظامی و اقتصادی هر کشور
قرار دارد .نهادها و مؤسسات آموزشی ،رسانههای گروهی و ارتباطجمعی و بنیادهای فرهنگی
در کشورهای مختلف ارتباط تنگاتنگی با پیشرفت فرهنگ و انتقال باورهای ارزشی و معرفتی
اجتماعی آن جامعه دارند .عنص ر فرهنگی همچنین یکی از عوامل وحدت و یکپارچگی جامعه
بهشمار میآید (پنجی .)129:1381 ،اما نکتۀ مهم دیگر درباره مسئلۀ فرهنگ این است که
فرهنگ میتواند به همان اندازه که قدرتمند و تأثیرگذار است ،آسیبپذیر و شکننده نیز باشد.
به همین دلیل ،اهمیت دادن به این مسئله یا بیتوجهی به آن میتواند خود عواقب متفاوتی را
برای کشور و نظام به همراه داشته باشد .نباید فراموش کنیم که امروزه جبهۀ فرهنگی پرکارترین
جبهههای نظام را به خود اختصاص داده و بسیار مورد توجه بیگانگان قرار گرفته است؛ چراکه
تمام مسائل نظام به نحوۀ خاص به موضوع فرهنگ مرتبطاند و حال اگر ما به دنبال قدرتمند شدن
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و حفظ جایگاه خود در نظام بینالملل هستیم ،بدون شک باید بنیههای فرهنگی را تقویت کنیم.

مؤلفۀ اقتصادی

کشورها در نظام بینالمللی است؛ زیرا مفهوم سنتی قدرت بر پایه قابلیتهای نظامی تا حدود
زیادی تحت تأثیر مضمون جدید قدرت بر اساس تواناییهای اقتصادی و تکنولوژیک قرار
گرفته است ،و حتی برخی ،اطالعات را عنصر قدرت در عصر انقالب انفورماتیک میدانند
(جعفری ولدانی .)62:1373 ،به بیان دیگر ،قدرت دولت به قابلیت اقتصادی آن بستگی زیاد
دارد .امروزه میزان صنعتی شدن کشورها مهمترین معیار قابلیت اقتصادی است .بنابراین برای
ارزیابی توان اقتصادی ،باید به عوامل صنعتی شدن توجه شود :درآمد سرانه ،مصرف انرژی،
تولید روزانه یا ساالنۀ فوالد ،سطح مهارتهای فنی ،نیروی کار ،و شاخص مهم توانایی تبدیل
صنایع مصرفی به تولیدات نظامی (عالم)94:1386 ،؛ همچنین اینکه اقتصاد عامل دیگری
در ایجاد قدرت نرم محسوب میشود .مصداق این امر را میتوان در رشد اقتصاد ،مبادالت
ارزی و تجاری ،میزان تولید سرانه کشورها ،تعداد شرکتهای بینالمللی ،سرمایهگذاری
مستقیم خارجی ،میزان رفاه ،امید به زندگی ،پایین بودن نرخ بیکاری ،مزیت نسبی ،میزان
یزاده.)12:1390 ،
کمکهای مالی به کشورهای نیازمند جستوجو کرد (کبریای 
بنابراین اهمیت مقولۀ اقتصادی و نقش آن در تقویت توان داخلی و جایگاه کشورها سبب
شد این مؤلفه مورد تأکید جدی مقام معظم رهبری قرار گیرد .ایشان دراینباره معتقدند« :به
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درباره مؤلفۀ اقتصادی میتوان گفت در کل قدرت اقتصادی تعیینکننده جایگاه و نقش

نظر من دو مسئله است که اقتضا میکند که ما نگاهمان را به اینها توجه بدهیم :یکی مسئله
اقتصاداست؛ یکی مسئله علم است:اقتصادو علم .این دو به نظر من چیزهایی است که
امروز باید در ردیف اول اولویتهای ما قرار بگیرد؛ هم شما که ّقوه مجریه هستید و هم در
درجه بعد قوای دیگر» (بیانات در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیئتدولت .)1392/6/6
درواقع مقام معظم رهبری به دلیل اهمیت مسائل اقتصادی با ابالغ سیاستهای گوناگون
مثل سیاست انرژی،سیاست تولید ملی،سیاست اصل ،۴۴سیاست امنیت سرمایهگذاری و
سیاستهای آب موافقاند« :در آن سیاستها آنچه کانون توجه در هر بخشی بوده است ،ارائه
ً
نقشه راه بوده؛ یعنی خواستیم مثال درزمینه تولید ملییا مسئله آب یا مسئله انرژی و امثال اینها
ً
نقشهراهی ارائه بشود که بر اساس آن ،مسئوالن کار خودشان را پیش ببرند ».اخیرا نیز ضمن
ابالغ مجموعه سیاستهای اقتصاد مقاومتی درباره این سیاستها میفرمایند:
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«مجموعه سیاستهای اقتصاد مقاومتی درواقع یک الگوی بومی و علمی است که
برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی ماست؛ متناسب با وضعیت امروز و فردای ماست.
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /عزت ملی و روابط خارجی(جلد دوم)

من شرح خواهم داد که این مربوط به وضع کنونی و شرایط کنونی کشور نیست؛ این یک
تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کشور است .میتواند اهداف نظام جمهوری اسالمی را درزمینه
مسائل اقتصادی برآورده کند؛ میتواند مشکالت را برطرف کند؛ درعینحال پویا هم هست
»(بیانات در جلسه تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی.)1392/12/20 ،
درحقیقت میتوان گفت ایشان با ابالغ این سیاستها ،بهنحوی اهتمام خود را در جهت
توجه و نیز تقویت بنیۀ اقتصادی کشور نشان دادهاند .در ثانی باتوجهبه اینکه نظام جمهوری
اسالمی هدف خود را در رسیدن به جایگاه اقتدارآمیز در نظام بینالمللی تدوین کرده است،
باید به اقتصاد و مسائل مربوط به آن اهتمام ویژهای داشته باشد؛ چراکه جایگاه کشورها در
نظم نوین جهانی و بهطور کلی هر نظم جدیدی در آینده بستگی به قدرت اقتصادی آنها دارد.
توسعه اقتصادی هر کشور نیز مستلزم توسعه سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی آن است (جعفری
ولدانی.)85:1373 ،
بااینحال در خصوص امر اقتصادی باید به این نکته نیز توجه داشت که بر اساس دستورهای
اسالم ،نظام اسالمى باید خود را براى دفاع در مقابل دشمنا ن اسال م از هر نظر آماده سازد.

ّ
اگرچه بیشتر مفسران درباره آیه «و اعدوا لهم ما استطعتم من ّقوۀ و من رباط الخیل ترهبون به
ّ ّ
الله و ّ
عدوكم» (انفال )60 :تقویت قواى نظامى را مرا د آیه شمردهاند ،مىتوان استنباط
عدو

وسیعترى داشت؛ زیرا اگر تنها هجمۀ دشمن را از نوع نظامى بدانیم ،تقویت قواى دفاعى هم
بهناچار از جنس قواى نظامى است .اما همانطور كه در طول عمر انقالب اسالمى شاهد
بوده و هستیم ،هجمههاى جبهۀ كفر ،هم از نوع نظامى و هم از نوع فرهنگى و اقتصادى بوده
است .در حال حاضر تقابل سلطۀ اهریمنى با نظا م اسالمى بیشتر از جنس فشار اقتصادى
و اعما ل تحریمهاى اقتصادى است تا بتواند از این طریق با ایجاد جدایى بین ملت و نظام
اسالمى ،پایههاى نظام را متزلزل و زمینه را براى دیگر هجمهه ا فراهم كند .بنابراین نظام
اسالمى مىبایست با پیگیرى اقتصاد مقاومتى ،خود را براى این هجمۀ اقتصادى آماده سازد
(ملکی .)111:1391 ،دراینباره بهنظر میرسد الزم باشد که به موضوع جهانی شدن اشارهای
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بکنیم .مسئله جهانی شدن ) (Globalizationکه در راستای نظم نوین امریکا در حال حاضر

تبدیل به یکی از بحثهای جدی شده است ،اگر شکل بگیرد و به واقعیت بپیوندد ،ازنظر
جهانی شدن اقتصادی ،مرزهای اقتصادی فرومیریزند و شرکتهای بزرگ دنیا با یکدیگر
ادغام میشوند و غولهای نوین اقتصادی را تشکیل خواهند داد و اقتصاد و بازرگانی دنیا را
به دست خواهند گرفت .هزینه ایـن ادغامها و تمرکز ثروت را باید مصرفکنندگان ،اعم از
جهانسومی یا شهروندان معمولی کشورهای سرمایهداری بپردازند (نظرپور.)58:1380 ،
لذا رهبر تأکید فرمودند:
«ما بهخاطر استقاللمان ،بهخاطر عزتمداریمان ،بهخاطر اصرارمان بر تحت تأثیر
سیاستهای قدرتها قرار نگرفتن ،مورد تهاجم و سوءنیت هم قرار داریم؛ یعنی نسبت
به ما ،همچنانکه در شرایط کنونی مشاهده میکنید ،انگیزههای مخالفت و اخاللگری و
اشکالتراشی و ایجاد مشکل ،بیش از بسیاری از کشورهای دیگر است .بنابراین ما بیشتر
بایستی اهتمام بورزیم به اینکه پایههایاقتصادرا محکم کنیم واقتصادمان را مقاومسازی
کنیم .نگذاریم وضعیتی وجود داشته باشد که یا حوادث و تکانههای ناگزیر و یا سوءنیتها
بتواند دراقتصادما اثر بگذارد» (بیانات در جلسه تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی،
.)1392/12/20
اما در مجموع بیان این مطالب ،موضوعی که اهمیت دارد ،این است که رسیدن به جایگاه

مهمترین مؤلفههای راهبردی تقویت قدرت جمهوری اسالمی ایران در نظم نوین جهانی از دیدگاه مقام معظم رهبری

اقتصادی شدیدترین ضربه را به کشورهای جـهانسوم وارد خواهد کرد؛ زیرا در صورت

مطلوب برای نظام جمهوری اسالمی باتوجهبه قابلیتها و همچنین آرمانهایی که مد نظر
دارد ،بدون توجه به مسائل کالن چه در سطح داخلی و چه در سطح بینالمللی و همسو
قرار دادن تمام امور در جهت خواستهای خود امکانپذیر نیست .درباره مؤلفههایی که
مورد تأکید مقام معظم رهبریاند ،باید عنوان کرد که این مؤلفهها عالوه بر اینکه بهصورت
مجزا در تقویت قدرت نظام دارای اهمیت هستند ،توجه صرف به یکی و نادیده گرفتن یا
کماهمیت جلوه دادن مورد دیگر میتواند زیانآور باشد .درواقع این مؤلفهها به نحوی خاص
تکمیلکنندۀ همدیگر هستند.
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نتیجهگیری

درمجموع یافتههای پژوهش را میتوان به این صورت بیان کرد که باتوجهبه تحوالتی که در
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /عزت ملی و روابط خارجی(جلد دوم)

نظام بینالملل در حال وقوع است میتوان این برداشت را داشت که نظم حاکم بر آن در حال
تغییر و تحول است .همین مسئله خود آبستن مسائل زیادی میتواند باشد .نظم کنونی که
مورد نظر امریکا و بسیاری از کشورهاى اروپایى حامى اوست باتوجهبه اینکه نتوانسته است
مشکالت جدى ازجمله مسئله فلسطین ،مسئله تروریسم ،داعش ،مسئله امنیت ،مسئله رفاه
بینالمللى ،مسئله حقوق بشر و مسئله آزادى را که بشر و نظام بینالملل با آن روبهرو هستند
حل کند و نیز با بحرانهای اقتصادی و اجتماعی دستبهگریبان است ،بهشدت از سوی
قدرتهای دیگر حاضر در جهان و بهویژه قدرتهای نوظهوری همچون جمهوری اسالمی
مورد چالش قرار گرفته است .لذا این مسئله منجر شده که الگوهای جدیدی همانند انقالب
اسالمی مقدمات پیدایش نظم جدید جهانی و شکلگیری تمدن اسالمی را فراهم سازند.
اما ایفای نقش فعال و مؤثر در نظم جدید ،همواره به الزامات و ضرورتهای خاصی
نیازمند است و نمیتوان بدون اتخاذ برنامههای بلندمدت و همچنین تقویت بنیههای قدرت
داخلی ،به این هدف دست یافت .جمهوری اسالمی نیز از این قاعده مستثنا نیست و براى
یافتن جایگاه شایسته و درنهایت تبدیل شدن به الگوی مؤثر در منطقه و همچنین نظام
بینالملل بایسته با نگاه کالننگر ،برنامهریزى بلندمدت و آگاهانه و درنهایت قدرتمند کردن
کشور در این مسیر حرکت کند .دراینباره مقام معظم رهبری باتوجهبه اینکه شرایط کنونی را
دورۀ انتقالی میدانند و از آن تحت عنوان «پیچ تاریخی» یاد میکنند و نیز شناختی که درباره
شرایط حال حاضر نظام جمهوری اسالمی ،چه در بعد داخلی و چه در بعد بینالمللی و نیز
تهدیدات و فرصتهای که برای آن وجود دارد ،و اهداف مدنظر ،اقدام به رهنمودهایی در
این زمینه کردند و با تدوین سه مؤلفه مهم که شامل مؤلفههای اقتصادی ،علمی و فناوری و
همچنین مؤلفۀ فرهنگی ،که نسبت به دو مورد دیگر اهمیت بیشتری دارد ،سعی در هدایت
نظام در مسیر اصلی پیشرفت و جلوگیری از انحراف آن دارند.
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http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=7035

 کوشکی ،محمدصادق (شهریور « .)1393گذار به نظم نوین جهانی» ،دسترسی در:http://www.tasnimnews.com/fa/news/489075/15/06/1393

 بیانات امام خامنهای در دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی در تاریخ  23خرداد ،1390دسترسی در:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18292

 بیانات امام خامنهای در دیدار با اعضاى مجلس خبرگان رهبرى در تاریخ  13شهریور ،1393دسترسی در:

مهمترین مؤلفههای راهبردی تقویت قدرت جمهوری اسالمی ایران در نظم نوین جهانی از دیدگاه مقام معظم رهبری

 نظرپور ،مهدی (پاییز « .)1380جمهوری اسالمی ایران و نظم نوین جهانی» ،فصلنامه مربیان،ش  ،3ص .60-51
 یادگاری ،عبدالصاحب (شهریور « .)1378ما و تعارضهای نظم نوین جهانی» ،سیاسی-اجتماعی ،ش .103

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=27356

 دیدار امام خامنهای با استادان و دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در تاریخ  24آذر  ،1387دسترسی در:http://farsi.khamenei.ir/video-content?id=25649

 بیانات امام خامنهای در دیدار با وزیر علوم و استادان دانشگاه تهران در تاریخ  13بهمن ،1388دسترسی در:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8824

 بیانات امام خامنهای در جلسه تبیین سیاستهایاقتصادمقاومتی در تاریخ  20اسفند ،1392دسترسی در:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25795

 بیانات امام خامنهای در دیدار با رئیسجمهور و اعضای هیئتدولت در تاریخ  6شهریور ،1392دسترسی در:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23715

227

