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چکیده
نظام بینالملل فعلی را نظم سیال نامیدهام؛ و تصور میکنم نظم فعلی آرمانیترین
نظمیاست که بشر از قرارداد وستفالی به بعد در حال تجربه آن است؛ هرچند ممکن
است با مطلوبهای ملتهای مختلف فاصلههای نجومیداشته باشد .البته چندی است
که مختصاتی از آن رجعت به نظمهای گذشته دارد.
معتقدم اثرات سه انقالب موفق یعنی انقالب استقاللطلبانه هند به رهبری ماهاتما
گاندی و انقالب اسالمیایران به رهبری امام خمینی(ره) و انقالب آرام ضد آپارتاید
آفریقای جنوبی به رهبری نلسون ماندال ،هم بر نظام و هم بر نظم بینالمللی فعلی تأثیر
مستقیم و غیرمستقیم بسیار مثبتی بر جای گذاشته و موضوعات اصلی آن را بهسوی
ارزشهای مشترک بشری متحول کرده است.
(ره)
واژگان کلیدی :نظم بینالمللی ،نظام سیال ،امام خمینی  ،اصل دعوت قاعده نفی
سبیل ،امپراتوری
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مقدمه
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نظام بینالملل فعلی را طی مقاالتی که به برخی مختصات آن پرداختهام ،نظم
سیال نامیدهام؛ و تصور میکنم نظم فعلی به دالیلی که ذکر خواهد شد ،آرمانیترین
نظمیاست که بشر از قرارداد وستفالی به بعد در حال تجربه آن است؛ هرچند ممکن
است با مطلوبهای ملتهای مختلف فاصلههای نجومیداشته باشد .البته در دهه اخیر
مختصاتی از آن رجعت به نظمهای گذشته نشان داده که باید آسیبشناسانه مورد
مطالعه قرار گیرد.
معتقدم اثرات سه انقالب موفق یعنی انقالب استقاللطلبانه هند به رهبری ماهاتما
گاندی و انقالب اسالمیایران به رهبری امام خمینی(ره) و انقالب آرام ضد آپارتاید
آفریقای جنوبی به رهبری نلسون ماندال ،هم بر نظام و هم بر نظم بینالملل فعلی تأثیر
مستقیم و غیرمستقیم بسیار مثبتی بر جای گذاشته و موضوعات اصلی آن را بهسوی
ارزشهای مشترک بشری متحول کرده است.
در قبال سؤال مقدری که آیا چنین انقالبهایی علت تحول نظام بینالملل بوده،
یا نظم بینالمللی شرایط را برای این به ثمر رسیدن آنها فراهم ساخته؟ کوتاهترین
پاسخ آنکه عالوه بر «قاعده تأثیر متقابل» ،چون هر نظم بینالمللی ذاتاً و دائماً در
حال تغییر است ،برای تأثیرگذاری مثبت ،باید با اندیشه مثبت و تعیین اهداف فراملی
با آن مواجه شد که خمیرمایه منظومهای اندیشه رهبران این سه انقالب مثبتنگر،
امیدوارانه و دارای اهدافی با ارزشهای متعالی فراملی بوده است .ضمن آنکه تحول در
بخشهای عمدهای از ساختار نظام بینالملل تابع تحول در ساختار عناصر متشکله آن
است که هزاران فرد و نهاد بهقدر سعه وجودی خود در آن سهم دارند.
توجــه بــه ســاختار نظــم و نظــام بینالملــل و تعقیــب جایــگاه انقــاب اســامیدر
غیــر قطبــی و ســیال شــدن آن مســبوق بــه ســوابقی اســت کــه بــا عنــوان تاریخچه
 120بــه آن اشــاره میکنــم.

مبانی سیاست خارجی اسالم

سال  65برخی مسئولین کشور احساس نیاز کردند که پژوهشی نسبتاً جامع برای
کشف «مبانی سیاست خارجی اسالم» آغاز شود و شروع این مهم در دفتر مطالعات
سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه بود .افرادی یاری کردند تا طرح جامع آن را
سامان دهم .اولین مقاله این پژوهش در بهار سال  66در مجله سیاست خارجی با

ی و تحوالت نظام سیال بینالملل؛ از نظریه تا عمل
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عنوان «طرح تحقیق سیاست خارجی اسالم» (قادری )1366 ،منتشر گردید که مطلع
شدم امام خمینی(ره) با نظر مثبت به آن عنایت داشتند.
در آن طرح ،اصل «رابطه» با دیگر ملل و دولتها برای هر واحد سیاسی و در هر
شکل آن (اعم از ملت  -دولت یا بلوک-های سیاسی و امت) بهجز موارد استثنایی
امری طبیعی و قهری فرض؛ و انواع رابطه در کلیترین شکل ،به «آرمانی  -انسانی»،
«اقتصادی» و «امنیتی» قابلتقسیم بیان شده بود و اما محور اصلی اینکه مبانی
مشترک فقهی سیاست خارجی در اسالم دارای سه اصل «دعوت»« ،نفی سبیل» و
«حفظ داراالسالم» میباشد.
(ره)
بهموازات پژوهش فوق ،کشف امهات اندیشهای امام خمینی باألخص درزمینه
مبانی ایشان به موضوعات فراملی مورد توجه بود؛ لذا هر از گاهی مواضع ایشان را با
سه اصلی که بهعنوان مبانی سیاست خارجی اسالم از میان منابع فقهی شیعه و سنی
انتزاع شده بود ،در بوته تطبیق قرار میدادیم و دریافتمان این بود که در سیاست
خارجی ،تمام رفتار و مواضع امام بهتناسب موضوع ،با یکی از آن سه اصل منطبق
است .بهعنوان مثال در موضوع اصل «دعوت» قلههای بارز را در رفتار امام در دوم
دیماه سال  57در «پیام به مسیحیان جهان» و ده سال بعد ارسال «پیام به آقای
گورباچف» را در  11دیماه  67میتوان برشمرد .ضمن آنکه در این میان موارد دیگری
مانند موضوع «صدور انقالب» نیز وجود دارد.
در مورد قاعده فقهی «نفی سبیل» ،موضعگیری امام علیه کاپیتوالسیون در 4
آبان  1343که منجر به تبعید ایشان گردید و نیز ابرام بر شعار «نه شرقی نه غربی»
مثالهای بارزی بر پایبندی به این اصل میباشد.
از مصادیق روشن «حفظ داراالسالم» مواضع روشن امام قبل و بعد از انقالب در
قبال رژیم اشغالگر قدس ،مواضع روشن ایشان در قبال تجاوز نیروهای نظامیشوروی
121
سابق به خاک افغانستان و نیز دفاع از تمامیت ارضی کشور در قبال تجاوز عراق به
ایران را میتوان نام برد.

اثرگذاری قهری و اثرپذیری انتخابی

سال  66با مشاهده سؤال و پاسخی در صحیفه امام نظرم به موضوعی معطوف شد
که بیانگر عمق نگاه امام به جوهره نظام بینالمللی بود که در آستان سیال شدن قرار
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داشت .آن سؤال در  19آبان  57توسط خبرنگار مجله آمريكايى «نيوز ورلد ريپورت»
در مصاحبه با امام خمینی(ره)چنین طرح شد« :آيا هيچ احتمال مىرود كه يك انقالب
موفق در ايران ،كشورهاى خليج فارس را نيز تحت تأثير قرار دهد؟»
پاسخ« :هيچ حادثهاى در جهان امروز در هر نقطهاى كه اتفاق مىافتد ،بدون تأثير
در نقاط ديگر نيست .لكن ميزان اثرپذيرى مردم در نقاط ديگر بستگى به آگاهى و
انتخاب خود آنان دارد( ».صحيفه امام ،ج.)434 :4 .
در آن زمان استقالل آن کشورها در ابعاد مختلف بسیار محدود بود و قدرتها در
آن سرزمینها دارای نفوذ حداکثری و دارای برنامه برای ممانعت در مقابل تأثیرپذیری
از انقالب اسالمیبودند .با این وصف ،امام کمتر از یک سال بعد در  8مهرماه  58در
موضوع صدور انقالب به نحو زیر هم به موردی اشاره دارند که به عنوان عامل مانع
تأثیرپذیری کشورهای خلیج فارس از انقالب است و هم از سوی دیگر تا حدودی
امیدوارانه به موضوع ابراز نظر کردند ولی مهمتر اینکه عالوه بر آگاهی و انتخاب مردم
آن کشورها عامل مهم دیگری را که رفتار جمهوری اسالمیباشد مشروط به شرطی
بر آن افزودند« :اگر چنانچه اسالم به آن معنايى كه هست در ايران تحقق پيدا بكند،
مطمئن باشيد كه كشورها يكى بعد از ديگرى همين رويه را پيدا مىكنند .اآلن هم
نمونههايش هست  ...و مشغولاند؛ از خوف اينكه مبادا از ايران به آنجا سرايت بكند و
بيخود دستوپا مىزنند؛ ناچار سرايت مىكند( »...صحيفه امام ،ج.)180 -181 :10 .

پیگیری اثرات پیام امام به آقای گورباچف

پس از پیام امام خمینی(ره) به آقای گورباچف در  11دیماه سال  1368الزم بود تا
اثرات آن پیام در جامعه بینالمللی پیگیری شود .بدیهی است پژوهشهایی از این نوع،
محتاج امکانات زیادی است که زحمت جمعآوری و ارسال اطالعات را نمایندگیهای
 122خارج از کشور میکشیدند.
عالوه بر موهبت فوق ،دفتر مطالعات با برگزاری همایشهای مختلف بینالمللی
که از شخصیتهای اندیشمند داخلی و دیگر کشورها دعوت به عمل میآورد؛ امکان
مناسبی بود که برخی مکنونات آنان را در برخی زمینهها ازجمله موضوع فوق ،دریافت
نماییم.
اگر بخواهیم برآیند نگرشهای مثبت توأم با بیم و امید اندیشمندان مختلف از

انقالب رومانی علیه نیکوال چائوشسکو

ی و تحوالت نظام سیال بینالملل؛ از نظریه تا عمل
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سراسر جهان را در مورد پیام امام در کوتاهترین عبارت بیان داریم ،شاید جمله زیر وافی
به مقصود باشد« :پیام امام خمینی(ره) به آقای گورباچف با عوامل دیگری پیوند خورد
و بر امکان بازسازی کمونیسم در شوروی نقطه پایان گذاشت( ».قادری.)38 :1380 ،

نیکوالی چائوشسکو (ژانویه  ۲۵ - ۱۹۱۸دسامبر  )۱۹۸۹دبیر کل حزب کمونیست
رومانی و دومین رئیس دولت آن کشور از سال  ۱۹۶۵زمام کشورش را به دست
گرفت .دوران حکومت او در رومانی هم با پیشرفتهایی به سبک بلوک شرق توأم بود
و هم با سرکوب و روشهای خشن ملهم از روشهای استالینی .او در  28آذر  69به
ایران آمد و در ایران بود که اخباری از اعتراضات علیه سیاستهای او روی تلکسهای
خبری نقش بست و وقتی دو روز بعد به رمانی بازگشت برای محکوم کردن اعتراضات
مبادرت به سخنرانی نمود که مردم او و همسرش را دستگیر و تحویل دادگاه دادند و
در  5دیماه  69اعدام شدند.
سال  69سفیر جمهوری اسالمیایران در رومانی آقای محمد جمشیدیگوهری بود
و وقتی وزارت امور خارجه توسط برخی نمایندگان مجلس در خصوص چنین دعوتی
مورد سؤال واقع شد ،ایشان سپر قرار گرفت اما در سال  92روزنامه شرق با ایشان
مصاحبهای انجام داد که به نظر میرسید ایشان سرنگونی چائوشسکو را بیشتر یک
توطئه که در بیرون از رومانی طراحی شده بود ،میداند( :جمشیدیگوهری)۱۳۹۲ ،
چندی بعد از انقالب رومانی سفری به آن کشور داشتم .در مالقات با آقای «آدریان
ناستاسه» وزیر امور خارجه اسبق که پسازاین سمت ،نخستوزیر شد ،متوجه شدم به
مباحث نظری در مورد نظم نوین جهانی پس از فروپاشی شوروی عالقه نشان میدهد
و دوست دارد در این مورد بحث مفصلتری داشته باشیم .آقای ناستاسه مقدمات زیر
123
را برای بیان سؤالی مقدر به زبان آورد:
انقالب اسالمیبا شعار نه شرقی نه غربی به پیروزی رسید و باید پیروزی انقالب
اسالمیدر ایران را سرآغاز تحوالتی در نظم بینالمللی دانست ،الاقل در نظم منطقهای؛
پیام آیتاهلل خمینی به آقای گورباچف موجب شد که رهبران شوروی با جرأت و
جسارت بیشتر دست از ایدئولوژی کمونیسم بردارند و همین امر موجب آزادی اقمار
شوروی شد.

با این وصف چگونه تأثیر دموکراسی اسالمیبر کشورهای مسلمان اطراف شما
چندان قابل مشاهده نیست؟

فروپاشی قطب شرق و تحول مفاهیم
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آنگاه که نشانههای فروپاشی شوروی بارزتر شد ،مطالبی که از سراسر جهان به دفتر
مطالعات سیاسی و بینالمللی میرسید داللت میداد که اکثر موضوعات مرتبط با
نظام بینالملل بهگونهای در تالطم قرار گرفته که اذهان بسیاری از اهل اندیشه را
نیز طوفانی کرده است؛ و به نظر میآمد که بسیاری از واژههای سیاسی یا تحول
مفهومییافته و یا در حال تغییر است .در چنین شرایطی کثیری از اساتید علوم
ش آمده و پیشبینی و ترسیم
سیاسی و روابط بینالملل کشورمان برای تحلیل وضع پی 
شمای آتی به منابع جدیدی احساس نیاز میکردند و به همین سبب مراجعات آنان
به دفتر مطالعات روزافزون و مباحثی که با کارشناسان آن دفتر داشتند غالباً پرحرارت
و پیگیرانه بود.
در فضای پرالتهاب تحلیلی آن برهه وقتی با برخی اساتید دانشگاهها موضوع
«تحول مفاهیم» را مطرح کردم ،استقبال زائدالوصفی از آن به عمل آوردند و در اولین
همایش پیرامون این موضوع  30مفهوم به بحث گذاشته شد که توسط  27دانشمند
ایرانی و  3سه نظریهپرداز از آمریکا ،انگلیس و روس طی چهار روز در مهرماه  69مورد
بحث قرار گرفت و مجموعه مقاالت آن پس از دوبارهنویسی در سال  70در کتابی با
همین عنوان منتشر گردید (قادری.)1370 ،
در خالل مباحثی که از منظر تحول مفاهیم در موضوعات مرتبط با نظام بینالملل
پیش میآمد ،به نظر رسید که پرداختن به تحول خود «نظام بینالملل » نیز اهمیت
فوقالعاده دارد .چرا که از یکسو مختصات آن در هر عصر ،هم برآیند و منتجه
 124تحول روندها است و هم ظرفی است که موضوعات مرتبط با آن ممزوج شده و همان
روندهای جاری را تحت تأثیر جدی قرار میدهد .لذا با پیشزمینهای که با پیگیری
تأثیر پیام امام خمینی(ره) به آقای گورباچف در ذهن داشتم ،پس از تنظیم کتاب تحول
مفاهیم ،شناخت تحوالت نظام بینالملل را بهعنوان یکی از جدیترین موضوعات برای
مواجهه با نظم پیشآمده و نظام نوینی که در آتیه نزدیک شکل خواهد گرفت ،در
اولویت قرار دادم که حاصل اولیه آن مقالهای شد با عنوان «نظام سیال بینالملل ».

طرح نظام سیال در برخی کشورها

ی و تحوالت نظام سیال بینالملل؛ از نظریه تا عمل
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منظور از نظام سیال اینکه پس از فروپاشی شوروی نظام بینالمللی دیگر قطبی
الیت آن از چه هنگام آغاز شده ،پاسخی یک جملهای
سی ّ
نیست؛ ولی سؤال از اینکه ّ
ندارد؛ زیرا نظام بینالملل نه تک عنصری است و نه موضوعات مطرح در آن تک ساختی
میباشد؛ بنابراین هر بخشی از آن بهصورت طیفی از قطبی بودن خارج شده است.

به پیشنهاد آقای دکتر علی خرم که همزمان هم مسئول دبیرخانه پیگیری قطعنامه
 598بودند و هم مسئولیت گروه مطالعاتی شرق آسیا در دفتر مطالعات سیاسی و
بینالمللی را به عهده داشتند و قب ً
ال سفیر جمهوری اسالمیدر کشور چین بودند ،مقاله
نظم سیال را در چند کشور آسیایی ازجمله چین ،دو کره و اندونزی مطرح کردم که
مورد استقبال قرار گرفت .سپس مقاله دیگری در این زمینه ازجمله «جایگاه طبیعی
کشورها در نظام سیال بینالملل » نوشتم که ابتدا در همایشی بینالمللی در تهران
و سپس در هند ،پاکستان ،جمهوری آذربایجان و تانزانیا ارائه شد .همچنین طی 27
دوره برای آن دسته از گروههایی که از کشورهای نواستقالل جهت گذراندن دورههایی
که در مرکز آموزشهای دیپلماتیک وزارت امور خارجه برگزار میشد در خالل درس
شناخت نظام بینالملل به بحث گذاردم .شگفت اینکه وقتی نظم و نظام سیال را در
کالسها به بحث میگذاشتم ،درصد باالیی از دانشجویانی که از کشورهای نو استقالل
فارغالتحصیل شده بودند ،بهرغم آنکه در دانشگاههای بلوک شرق با ادبیات نظم و نظام
قطبی متصلب خو گرفته بودند ،نیز میتوانستند با مثالهایی که عنوان میداشتند
در جهت نظم سیال همفکری کنند؛ و جالبتر اینکه اکثرا ً سهم قابل توجهی را جهت
تحول نظام قطبی به سیال ،برای انقالب اسالمیایران قائل بودند و بسیاری از آنها
نیز ابراز میداشتند که اگر پیام امام خمینی(ره) به آقای گورباچف نبود ،شاید آقای
125
گورباچف میتوانست با برنامههای اصالحی که تحت عنوان گالسنوست و پروستاریکا
طراحی شده بود ،مجددا ً به حیات نظام کمونیستی شوروی و بلوک شرق ادامه دهد.

مقایسه رفتار بازیگران اصلی نظامهای قبل با نظام سیال

اگر بخواهیم فصل مشترک نظامهای پس از پیمان وستفالی را تا نیم قرن قبل از جنگ
جهانی اول را انتزاع کنیم ،امپراتوریها بهعنوان بازیگران اصلی آن نظامها خودنمایی
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میکنند و مختصه مشترک نظم حاکم بر آنها ،رقابت در گسترش قلمرو سرزمینی
بوده است .منظور از امپراتوری آن دسته از حکومتها است که توانستهاند بر چند قلمرو
که قب ً
ال مستقل بوده حکمرانی یا آنها را ضمیمه قلمرو خود کنند (کولب و گولد.)93 :
در نیمقرن قبل از جنگ جهانی اول امپراتورهای زیر بهعنوان بازیگران اصلی نظام
بینالملل روابط بینالمللی را تحت سیطره خود داشتند ولی با جنگ جهانی اول و
دوم بهرغم حفظ خمیرمایههای فرهنگ سیاسی مایل به خصایص امپراتوری ،ازلحاظ
ساختار و نوع بازیگری متحول شدهاند که به  7مورد آنها اشاره میشود.
 -1عثمانی :امپراتوری عثمانی از  1299تا 1922م .به مدت  623سال بر بخش
عمدهای از جهان اسالم شامل بخشی اندکی از اروپا ،قسمت عمدهای از خاورمیانه در
آسیا و نیز بر سرزمینهای شمال آفریقا حکمرانی کرد و با پایان جنگ جهانی اول
فروپاشید.
قلمرو عثمانی در اوج اقتدار  5/6میلیون کیلومتر بود که گاه بخشهایی توسط
دیگر امپراتوریها دستبهدست میشد .چون عثمانی با نام خالفت بر بخشهای از
سرزمینهای مسلماننشین حکمرانی میکرد ،نوعی وحدت الاقل ظاهری در میان
جمعیت زیادی از مسلمانان سنی مذهب ایجاد نمود و لذا یکی از بازیگران اصلی و فعال
نظام بینالملل با روش بهظاهر اسالمیقلمداد میشد .چنانکه امام خمینی(ره) بهرغم
آنکه چنین حکومتی را از نظر معیارهای اسالمیمقبول نمیدانستند و سال 1349
در نامهای به انجمنهاى اسالمى دانشجويان اروپا به نحو زیر این معنا را بیان داشتند:
«حکومتهای جائرانه ضد اسالمى اموى و عباسى و عثمانى را به اسم خالفت اسالمى
به جامعهها تحويل دادهاند و چهره واقعى اسالم را در پشت اين پردهها پنهان نگاه داشته
بهطوریکه امروز مشكل است ما بتوانيم حكومت اسالم و تشكيالت اساسى و سياسى
و اقتصادى و اجتماعى آن را بر جوامع بشرى حتى مسلمين -بفهمانيم( »...صحيفه امام،
 126ج .)282 :2 .با این وصف در سال  43که موضوع فروپاشی مرتبط با بازیگران استعمارگر
بوده به جهت آنکه عثمانی نوعی وحدت در میان کثیری از مسلمانان در مقابل
امپراتوریهای غربی ایجاد کرده بود ،برای انذار به مسلمانان تحت تسلط بیگانگان ،با
این بخش از تبعات وجودی آن ،به نحو مثبت برخورد کردهاند ...« :دولت عثمانى يكى
از دولى بود كه اگر با شوروى طرف مىشد ،گاهى او را زمين مىزد؛ ساير دول حريف
ميدان او نبودند .دولت عثمانى يك دولت اسالمى بود كه سيطرهاش گرفته بود تقريباً
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از شرق تا غرب را .آنها ديدند كه با اين دولت اسالمى به اين قوىاى نمىشود چارهاى
كرد؛ نمىشود ذخاير را برد .بعدازاینکه در آن جنگ  -با آن بساط غلبه پيدا كردند،
تجزيه كردند دولت عثمانى را به دول بسيار كوچك كوچك ...اين دولت عثمانى در
تحت ظل خالفت اسالمى ،در تحت ظل اتكاى به قرآن مجيد ،آن مجد را داشت»
(صحيفه امام ،ج..)375 :1
اگر بپذیریم که سابقه تاریخی ملتها در ساختار فرهنگی آنها مانند ضمیر ناخودآگاه
عمل میکند ،آنگاه ادبیات سردمداران حزب عدالت و توسعه ترکیه فعلی را بنگریم،
درمییابم که آرزوی امپراتوری شدن دوباره در آنها قابل کشف و بر رفتار سیاسی فعلی
آنها نیز تأثیر گذارده است.
 -2بریتانیا :قلمرو بریتانیا در اوج اقتدار  33/7کیلومتر مربع بود که حدود یکسوم
خشکیهای جهان را شامل میشد و قبل از جنگ جهانی اول بر یکچهارم جمعیت
جهان که حدود  450میلیون نفر میشد تسلط یافته بود.
امپراتوری بریتانیا از جهات مختلف ازجمله موارد زیر با امپراتوری عثمانی متفاوت بود:
 :1-2انگلیسها اگرچه اکثرا ً مسیحی بودند ولی امپراتوری آنها سکوالر یا مبتنی
بر الئیسم بود.
 :2-2متصرفات بریتانیا برخالف عثمانی در اطرافو اکناف جهان پراکنده بود.
 :3-2جمعیت مستعمرات بریتانیا برخی بهعنوان برده و برخی دیگر نیروی کار؛ و
حاکمان محلی آنها نیز مباشر و کارگزار محسوب میشدند.
 :4-2در اکثر متصرفات خود مروج زبان انگلیسی بودند.
 :5-2عثمانی ازلحاظ جغرافیایی حائل بین اروپا ،آسیا و افریقا بوده ولی بهرغم
چنین حائل عینی نتوانست مانع دستاندازی امپراتوریهای غربی نظیر پرتغال،
اسپانیا و بریتانیا به سرزمینهای شرقی گردد اما انگلستان بهرغم جزیره بودن توانست
127
بر یکسوم سرزمینهای دارای تمدنهای کهن دستاندازی کند.
 :6-2در جهان اسالم حتی در امپراتوری عثمانی زمانی که بردهداری شرف اشراف
تلقی میشد ،آزادسازی بردگان بهعنوان ارزش دینی مطرح بود اما در اغلب امپراتوریهای
غربی ،شرافت اشراف با تعداد در اختیار گرفتن بردگان نیز سنجیده میشد.
 :7-2بریتانیا برخالف عثمانی در دوران مدرنیته تبدیل به امپراتوری شد و نهایت
سلطه فرهنگی خود را بر سرزمینهای اسالمیبسیار پررنگتر از سلطه عثمانی مانا
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نمود.
 -3فرانسه :این کشور در تصرف سرزمینهای دیگر بزرگترین رقیب برای
بریتانیا ،عثمانی و روسیه بود و قلمرو آن در سال  1740بالغبر  24/5میلیون کیلومتر
مربع بود که پس از جنگ جهانی دوم نیز برخی متصرفات خود را در اختیار داشت.
در خالل جنگ جهانی اول در نهم ماه مه  1916موافقتنامهای سری بین بریتانیا
و فرانسه و با اطالع و رضایت روسیه برای تقسیم سرزمینهای تحت سلطه امپراتوری
عثمانی برقرار گردید که به سایکس  -پیکو یا موافقتنامه آسیای صغیر مشهور و
پس از جنگ به منصه اجرا درآمد .اجرای این توافقنامه بهتنهایی هم میتواند بیانگر
یکی از مهمترین مختصات نظم بینالمللی قبل و بعد از جنگ جهانی باشد؛ زیرا
در آن نظم ،اشرافی از امپراتوریها برای مردم سرزمینهای دیگر سرنوشت سیاسی
تعیین میکردند .یکی از اثرات بسیار منفی این قرارداد این بود که وقتی ملتهای
مسلمان رها شده از یوغ عثمانی ،مجبور به قیام علیه کشورهایی میشدند .که رفتاری
ستمگرانهتر از عثمانی داشتند ،با حکومتهای نظامیبهظاهر خودی ولی دستنشانده
مواجه میشدند.
مهمترین دستاورد فرانسه در جهت مثبت اینکه خاستگاه اولیه موضوع حقوق بشر
که پس از جنگ جهانی دوم بهصورت اعالمیه حقوق بشر طرح گردید ،متعلق به آن
کشور میباشد که در سالهای آخر نظم پس از جنگ جهانی دوم جزو موضوعات
مهم نظم سیاسی بینالمللی قرار گرفت و در نظم سیال فعلی تا حد ایدئولوژی نظم
بینالمللی ارتقاء جایگاه یافته است.
امپراتوری فرانسه مانند اکثر امپراتوریهای دیگر در متصرفات خود جنایات زیادی
مرتکب شد اما چون ایران کمتر تحت سلطه سیاسی فرانسه بوده ،تاریخ ایران خاطرات
(ره)
تلخی از سیاست خارجی فرانسه را نشان نمیدهد و یکی از دالیلی که امام خمینی
 128پس از فشار رژیم عراق بر ایشان جهت توقف فعالیت سیاسی و برخورد نامناسب
کویت ،فرانسه را انتخاب کردند ،این بود که فرانسه در ایران سابقه سیاسی سیاه پررنگ
از خود باقی نگذاشته بود .با این وصف پس از پیروزی انقالب اسالمیسیاست خارجی
فرانسه در بسیاری از موارد در تعارض آشکار با انقالب اسالمیبوده است .با این وصف
تأثیر نفوذ فرهنگی فرانسه بر روشنفکران و نویسندگان ایرانی و نیز تأثیر آن در قانون
اساسی مشروطه قابل انکار نیست که البته اگر از بخش غربزدگی آن صرفنظر شود،
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تأثیر فرهنگی این کشور را نمیتوان نسبت به دیگر کشورهای اروپایی چندان منفی
تلقی کرد .با این وصف تاراج اشیاء موزهای از ایران که در حکومت قاجار و پهلوی
بیشتر سهم فرانسویان شده بود نیز ازجمله رفتارهای منفی این کشور در قبال ایران
میباشد.
 -4امپراتوری روسیه :بعد از بریتانیا ازلحاظ وسعت خاک ،روسیه بزرگترین
امپراتوری میباشد که از  22اکتبر  1731تا انقالب بلشویکی در فوریه  1917به مدت
 186سال عالوه بر اینکه بخش عمدهای از قطب شمال کره زمین را در اختیار داشت،
با شرقیترین کشورها مانند چین و ژاپن و با غربیترین قاره یعنی آمریکا همسایه شده
بود .همچنین بر بخشهای عمدهای از اروپا ،آسیا و آمریکا حکومت میکرد .پادشاهان
این امپراتوری که تعداد آنها  14نفر بود تزار نامیده میشدند .سه تن از تزارهای این
امپراتوری از شهرت جهانی برخوردارند اولی «پطر» که لقب کبیر گرفت؛ دومینیکالی
ی کاترین
دوم که بهعنوان مقتدرترین امپراتور زمان خود محسوب میشد و سوم 
کبیر که به مدت  34سال حکومت کرد و بیشترین دوران سلطنت را در میان تزارها
داشت .در میان ژاپنیها نیکالی دوم شهرت بسزایی دارد زیرا در سال  1904به ژاپن
اعالم جنگ داد و سال  1905شکست سختی خورد و این پیروزی برای ژاپن نوعی
غرور ملی ایجاد نمود که موجب شد در جنگ جهانی اول و دوم کثیری از مردم ژاپن
در جنگ بهصورت تهاجمیشرکت فعال داشته باشند و از سوی دیگر موجب گردید
انقالب بلشویکی در روسیه سرعت بگیرد.
امپراتوری روس دو جنگ نیز با ایران داشت که اولی مدت ده سال به طول انجامید
و با عهدنامه گلستان بخشیهایی از خاک ایران ضمیمه خاک روسیه گردید .در دومین
جنگ ( )1828-1826که با تحریک بریتانیا انجام شد دوباره ایران شکست خورد و
با میانجیگری مزورانه بریتانیا بخشهایی از قلمرو ایران طی دو قرارداد ترکمانچای
129
برای صدسال به روس واگذار گردید .یکبار دیگر در سال  1907انگلیس و روس طی
قراردادی بین خود ایران را به شمال و جنوب تقسیم کردند که جنوب سهم انگلیس و
شمال بهعنوان سهم روس در نظر گرفته شد که البته این قرارداد در عمل بهنحویکه
آن دو امپراتوری میخواستند به اجرا درنیامد.
روسیه در  500سال اخیر بهجز دو جنگ جهانی اول و دوم مبادرت به  68جنگ
با همسایگان خود داشت که در تعدادی از آنها بر قلمرو خود افزود و به میزان
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جایگاه ژئوپلیتیکی خود سهم بازی داشت اما پس از تبدیل شدن به شوروی ،سهم
تعیینکنندگی بیشتری در نظم بینالمللی یافت؛ زیرا عالوه بر آنکه  15کشور را تابع
خود کرد ،بر تعدادی اقمار در حوزه بالکان و اروپای شرقی و نیز در چند کشور قاره
آمریکا نفوذ داشت و لذا یک قطب بسیار مؤثر در نظام بینالملل محسوب میشد.
ضمن آنکه پس از انقالب چین ،بهرغم رقابتی که بین این دو وجود آمد ،جمعیت
مجموعه کشورهای کمونیستی حدود یکسوم جمعیت کره زمین را شامل میشد که
این جمعیت بهظاهر کمونیست به قدرت ظاهری شوروی نیز میافزود.
سابقه امپراتوری روسیه بهعالوه سابقهای که بهعنوان مادر بلوک شرق بر آن قلمرو
قابل حمل بود ،موجبی است که پس از نظام سیال ،میل به بازگشت بهنظام قطبی در
این کشور ،میلی نسبتاً آشکار و قابل توجه باشد .با این تفاوت که چون نظام حکومتی
روسیه دیگر تبلیغگر مارکسیسم نیست ،سهلتر میتواند در کشورهای دیگر ازجمله
کشورهای اسالمیدر زمینههایی رقیب بلوک غرب محسوب شود.
 -5امپراتوری چین :چین از قبل از میالد تاکنون کموبیش تاریخ پیوسته داشته
و تا سال 1911م  25سلسله بر کل و گاه بهطور موازی بر بخشهایی از آن حکومت
کردهاند .پادشان ،شهریاران ،فرمانروایان و امپراتورهای چین را گاه خاقان یا فغفور
مینامیدند .چنانکه در شاهنامه فردوسی  409بیت در مورد رزم افسانهای خاقان با
رستم آمده است (شریفی و جعفری.)۱۳۸۷ ،
غ بر
چین از زمان ساخت جاده ابریشم تا  1790که گسترش قلمرو نفوذ آن بال 
 14/7میلیون کیلومتر مربع شد از لحاظ اقتصادی کموبیش موقعیت ممتازی در
تجارت کسب کرد اما با قوامگیری کمپانی هند شرقی و استعمار هند توسط بریتانیا
و معاوضه تریاک هندی با کاالی چینی ،وضعیت اسفباری بر آن امپراتوری حاکم شد
و نهایت چهار سال پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال  1949با پیروزی حزب
 130کمونیست به رهبری «مائو تسه تونگ» و چیرگی سوسیالیسم در قلمرو فعلی آن،
چین در بلوک شرق سیاسی قرار گرفت ولی استقالل سیاسی  -نظامیخود را در
هماهنگی با شوروی سابق از دست نداد.
انقالب چین دو سال بعد از انقالب هند یعنی در سال  1949به ثمر نشست اما آن
انقالب را نمیتوان مانند انقالب هند از عوامل تسهیلکننده نظم سیال بهحساب آورد،
چرا که اگر چه انقالب آن کشور به امپراتوری «چیانگ کای شک» پایان داد و کشور
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چین را روی ریل توسعه در ابعاد سیاسی ،اقتصادی و نظامیقرار داد تا جایی که پس
از چندی رقیب سیاسی  -نظامیغرب محسوب شد و توانست در شورای امنیت دارای
حق وتو شود؛ اما حرکت پرشتاب آن کشور در ارتباط با ایدئولوژی مائوئیسم بود که به
نحوی خواسته و ناخواسته هم رقیب و هم مکمل و پشتیبان ایدئولوژیکی مارکسیسم
 لنینیسم در منظومه ساختاری و اندیشهای نظم قطبی قرار گرفت .البته پس از مائووقتی سیاست «درهای باز» مطرح شد آن کشور توانست به رقابت سازشی با غرب
بپردازد و پسازآن با نیروی کار ارزان یکی از قطبهای مهم تولیدی در جهان شود؛ اما
چون مانند آمریکا و شوروی نظم قطبی را مطلوب خود میداند و آن را هدف قرار داده
و بهسوی آن گام بر میدارد ،نمیتوان آن انقالب را یکی از عوامل شتابدهنده نظم
سیال بهحساب آورد ،بلکه بهعکس باید تثبیتکننده نظام قطبی قلمداد نمود .ضمن
اینکه چین درزمینة مردمساالری چند گام بلند به عقب برداشته ،زیرا در نیمه دوم
اسفند سال ( 1396ش) پارلمان آن کشور محدودیت برای نامزدی ریاست جمهوری
را برداشت و مطبوعات چین از این تصمیم حمایت کردند( .ایسنا 22 ،اسفند .)1396
 -6امپراتوری ژاپن :ژاپن یکی از امپراتوریهای قدیمیجهان میباشد که گویا
در سال  660قبل از میالد تأسیس شده و تاکنون  28سلسله امپراتوری بر آن حکومت
کردهاند و باآنکه هماکنون جزو کشورهای دمکراتیک محسوب میشود ،بهصورت
نمادین همچنان دارای امپراتور میباشد.
ژاپن از سویی در اوج اقتدار یعنی در سال  1942بر حدود  7/4میلیون کیلومتر
مربع حکمرانی میکرد و از سوی دیگر قلمرو اصلی و فعلی آن جزو سرزمینهای
نامرغوب ،زلزلهخیز و بسیار تهی از حیث معادن و منابع طبیعی است و از سوی دیگر
سومین اقتصاد برتر جهان را به خود اختصاص داده است.
تاریخ ژاپن نشان میدهد که مردم آن سرزمین بسیار جنگجو و توسعهطلب و گاه
131
بسیار خشن بودهاند و در جنگهایی که حتی با قدرتهای بزرگ زمانه خود مانند
چین ،روسیه و آمریکا داشتهاند ،نائل به پیروزیهای شگفتآوری شدهاند .چنانکه
مشهور است که یکی از علل شکست سزار روسیه و پیروزی بلشویکها که به ظهور
شوروی سابق منجر شد ،شکست مفتضحانه روسیه از ژاپن بود.
شگفتتر اینکه ظرفیت تحولپذیری ژاپنیها بهگونهای است که پس از جنگ دوم
جهانی شکست سختی که از آمریکا خوردند ،ارتش را برای سازندگی کشور منحل و
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اکنون بهعنوان یکی از صلحطلبترین ملل دنیا شهره شدهاند.
ب توجه بین روابط ایران و ژاپن اینکه ایران در هر دو جنگ
یکی از موارد جال 
جهانی اول و دوم اعالم بیطرفی کرد؛ اما در هر دو جنگ توسط نیروهای بیگانه
اشغال شد و در جنگ دوم متفقین به ایران فشار زیادی وارد کردند تا به ژاپن اعالم
جنگ دهد و ایران در  9اسفند سال  1322رسماً به ژاپن اعالم جنگ داد .بااینحال
به علت دوری دو کشور از هم بین ایران و ژاپن حتی یک گلوله ردوبدل نشد .البته
ژاپنیها اجبار ایران در اعالم جنگ را بهخوبی درک کردند و حدود  9سال بعد که
ایران در کنفرانس صلح ورسای شرکت و عهدنامه صلح با ژاپن را امضاء نمود ،بالفاصله
سفارتخانههای دو کشور بازگشایی و روابط اقتصادی از سر گرفته شد.
الزم به یادآوری است که در قرون میانی تاکنون ژاپن یک بازیگر فعال منطقهای و
سپس بینالمللی بوده که پس از جنگ جهانی دوم ظرفیت ملی خود را صرف پیشرفت
اقتصادی و رفاه عمومیکرده و در موضوعات امنیتی و نظامیرفتاری خارج از روال
گذشته و غیرقابل مقایسه با رقبای اقتصادی دیگر نشان داده است .لذا میتوان گفت
چنین رفتاری که پس از جنگ دوم از ژاپن بروز کرده ،در جهت سیال شدن نظم فعلی
دارای اثرات قابل لمس است .ضمن آنکه رفتار مدیران شرکتهای چند ملیتی ژاپنی
موجب بروز نوعی هویت شرکتی بهموازات هویت ملی نیز شده است.
 -7ایاالت م ّتحده آمریکا :با نماد اختصاری ( )USAکشوری چندنژادی،
چندقومیتی و چندملیتی است که بهصورت فدرال با  50ایالت اداره میشود .آمریکا
سومین کشور پهناور و پرجمعیت جهان است و اگرچه خود مستعمره بوده و امپراتوری
را تجربه نکرده اما به امپریالیست بودن شهره شده است و به چهار اعتبار بهعنوان
ابرقدرت از آن نام برده میشود.
الف :تولید ناخالص ملی که در دهههای اخیر بیش از  18تریلیون دالر در سال برآورد
 132شده که حدود  %24تولید ناخالص کل جهان را به خود اختصاص داده است (صندوق
بینالمللی پول.)2016 ،
ب :اولین کشور دارای سالح هستهای است که آن را به کار برده و ترامپ
رئیسجمهور فعلی از تهدید آشکار کره شمالی با سالح هستهای ابایی ندارد .همچنین
دارای سالحهای نوین و نیز ماهوارههای جاسوسی است که روی هم میتوان گفت
ظاهرا ً کارآمدترین تجهیزات جنگی را تولید و با عضویت در سازمان بینالمللی (ناتو)،
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توانایی نظامیکشورهای دیگری را ضمیمه توانایی دفاعی و تهاجمیخود نموده است.
ج :دارای مقام اول در توانایی تولیدات ف ّناوریهای رفاهی نو و توانایی جذب
دانشمندان مختلف از همهجای جهان است.
د :دارای توانایی دسترسی به اطالعات حداکثری از مردم جهان بهوسیله سرورهای
اینترنتی با ادعای آنکه اگر نیمکره چپ مغز در افراد فکور در کشورهای دیگر اطالعاتی
را به نیمکره راست منتقل نمایند ،میتوانیم به آن اطالعات دست یابیم (کوهن،
.)1998
آمریکا دارای جاذبههای است که در کمتر کشوری چنین جاذبههای یکجا باهم
دیده میشود که مهمترین آنها عبارتاند از:
 کثرتگرایی در زمینههای مختلف اجتماعی ،اعتقادی ،فکری و رفتاری .اینخصیصه موجبی است که عالوه بر افراد بومی ،هر مهاجری بتواند ه م سنخهای خود
را در آن کشور بیابد.
 آزادی نسبی در زمینههای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی .به نظر میرسد لیبرالیسمدر آمریکا عالوه بر مشی حکومتی و نیز فلسفه سیاسی تا سرحد یک ایدئولوژی ارتقاء
مفهوم یافته و این معنا حتی در امور عادی تبلور دارد .با این وصف نقض آزادی بیان
در برخی موارد چنان است که شگفتآور مینماید .چنانکه وقتی نیروهای چندملیتی
به عراق حمله کردند ،مطبوعات آمریکایی حق انعکاس اخبار واقعی باألخص تلفاتی
ی وارد میشد را نداشتند .همچنین در موضوع حمله به برجهای
که به مردم غیر نظام 
دوقلو که به فاجعه  11سپتامبر مشهور شد ،اگر کسی بهدرستی اطالعاتی که دولت
در اختیار مطبوعات میگذاشت ،تشکیک میکرد ،حق رسانهای کردن آن را نداشت.
 جاذبههای طبیعی و صنعتی .وسعت خاک آمریکا که با جزایر آن مجموعاً ۹٬۸۲۶٬۶۳۰کیلومتر مربع میباشد ،دارای جاذبههای طبیعی متنوعی است و به علت
133
پیشرفت صنعتی ،وسائل رفاهی و تفریحی آن نیز دارای تنوع میباشد.

امکانات نسبت ًا اختصاصی آمریکا

 نظر به آنکه سازمان ملل متحد و برخی سازمانهای وابسته در خاک آمریکا قراری هیئتهای سیاسی و خانواده آنها از تمام کشورها به آن کشور
دارد و بهطور دائم 
ن جهت حیثیت بینالمللی یافته و از سوی دیگر
رفتوآمد دارند ،از سویی آمریکا از ای 
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با اختیاراتی که در صدور یا عدم صدور ویزا برای ورود هیئتهای نمایندگی دارد ،نوعی
اعمال نظر میکند .ضمن آنکه حضور هیئتهای عالیرتبه سیاسی از همه جای جهان
در آن کشور ،امکان تخلیه اطالعاتی در موضوعات سری را نیز توسط دستگاههای
جاسوسی آمریکا تسهیل میسازد.
 دارای زبانی بینالمللی .با توجه به آنکه امروزه زبان انگلیسی بهعنوان اولینزبان بینالمللی در کل جهان مطرح میباشد و این زبان در آمریکا عم ً
ال جاری است،
بینالمللی بودن زبان متداول در آن کشور بر قدرت نرم آن افزوده است.
 کثرت نژادی و فرهنگی .عالوه بر بومیان سرخپوست ،پس از کشف این قارهبخشهای مهم آن توسط بسیاری از استعمارگران اروپایی اشغال گردید و اروپاییان
از آفریقا و بسیاری از کشورهای آسیایی نیروی کار زیادی چه بهصورت مزدور و چه
بهصورت برده به آن قاره روانه کردند .لذا اکثریت جمعیت فعلی قاره آمریکا باألخص
ایاالت متحده ریشه اروپایی ،آفریقایی و آسیایی دارند؛ و پس از استقالل ایاالتمتحده
در سال  ،۱۷۷۶مهاجرین بسیاری از اطراف دنیا بهصورت پناهنده یا نیروی فکری و
کاری ،به آمریکا سرازیر شدند .لذا هویت ملی آن کشور را میتوان با مسامحه فراملیتی
نامید که موجب شده فرهنگ آمریکایی نسبت به بلوک رقیب راحتتر با فرهنگهای
دیگر سازگاری نشان دهد.

آمریکا در جنگ جهانی اول

آمریکا به علت دوری از کانون بحران ،ابتدا در جنگ حضور نداشت اما به علت خطای
تاکتیکی آلمان در غرق کردن یک کشتی مسافری انگلیسی بنام لوسیتانیا که منجر
به کشته شدن  1201آمریکایی گردید ،آن کشور نیز با تحریک انگلیس و فرانسه
علیه آلمان وارد جنگ شد و موجبات پیروزی متفقین علیه متحدین را فراهم نمود
 134و ازآنپس آمریکا بهعنوان یک قدرت نظامیفعال نظم و نظام بینالملل را تحت تأثیر
قرار میداد.

آمریکا در جنگ جهانی دوم

جنگ جهانی دوم فاجعهبارترین جنگ تاریخ است و آغازگران آن کشورهای اروپایی
باألخص نازیهای آلمان بودند که بهرغم تجربه جنگ اول دوباره دست به ارتکاب

مقدمات سیال شدن نظام بینالملل

اگر قبل از جنگ جهانی را نظام اول فرض کنیم ،اقطاب آن امپراتورهایی فوقالذکر
بودند که به مختصات آنها اشاره شد.
اگر نظام دوم را بین جنگ اول و دوم جهانی در نظر بگیریم ،اوالً بازیگری مهم بنام
امپراتوری عثمانی از صحنه بینالملل حذف شد .ثانیاً شوروی یک قدرت رقیب برای
اروپا و یک قطب برای برخی کشورهای آسیبدیده از استعمار سنتی گردید و سوم
آنکه قدرت تازه نفسی به نام آمریکا نقش بیشتری درصحنه بینالملل یافت.
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جنگی بهمراتب وحشیانهتر زدند که جمعیت کل کره زمین را تحت تأثیر تبعات منفی
آن قرار داد .نکات زیر از مشهورات مشترک مرتبط با جنگ دوم است که هر اهل
پژوهشی که با تاریخ سیاسی معاصر جهان آشنا است ،نسبت به آن آگاهی دارد:
 جرقه جنگ دوم مانند جنگ اول در اروپا زده شد؛ آلمان در این جنگ جنایاتی مرتکب شد که اکنون ملت آلمان آن بخش از تاریخخود را موجب شرمندگی میداند.
 بهجز سوئیس که در جنگ بیطرف ماند و بانکهای آن کشور از بیطرفینفع فراوان بردند ،بخش عمدهای از کشورهای قاره اروپا پس از جنگ چنان با فقر
کمرشکن درگیر گردیدند که محتاج کمکهای آمریکا شدند.
 آمریکا پس از جنگ با ارائه طرح مارشال برای بازسازی به کمک اروپا رفت و ازق َِبل این کمک وضعیت اقتصادی خود را ارتقاء بخشید.
 آمریکا با بهکارگیری سالح هستهای در هیروشیما و ناکازاکی خود را بهعنوانتنها ابرقدرت نظامیآن زمان در سطح بینالمللی مطرح ساخت.
 پس از جنگ ،سازمان ملل متحد شکل گرفت و پس از مدتی در شورای امنیتکه یکی از مهمترین رکن این سازمان میباشد پنج دولت دارای حق وتو شدند ولی
آمریکا فراتر از امکانی که حق وتو در اختیار آن کشور میگذاشت ،رفتاری زیادهخواهانه
از خود نشان داد.
 سالهایی که آمریکا از حیث نظامیو اقتصادی خود را بیرقیب حس میکرد،نوعی از رفتاری سیاسی در پیش گرفت که در میان برخی ملل جهان بهعنوان امپریالیسم
و جهانخوار شهره شد.

135
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سومین نظام بینالمللی را پس از جنگ جهانی دوم باید در نظر گرفت .در این نظام
آمریکا بهعنوان بزرگترین قدرت اقتصادی  -نظامی و صنعتی در صحنه بینالملل
حضور جدیتر یافت و پس از چندی جنگ سرد آغاز شد که گاه با نام صلح مسلح از
آن نام میبرند؛ اما نظم سوم بهرغم قطبی بودن به علل زیر در معرض تحوالت جدی
قرار گرفت:
 در نظم سوم سازمانهای بینالمللی فراوانی اعم از دولتی ،مردمنهاد و تلفیقیتشکیل گردید که کمکم با هویت سازمانی مستقل بهعنوان بازیگران صحنه بینالملل
نقش تعیینکننده به عهده گرفتند.
 همگام با ازدیاد سازمانهای بینالمللی ،شرکتهای چند ملیتی تأثیرگذار تأسیسگردید که برخی از آنها تا آنجا قدرتمند شدند که عالوه بر تأثیرگذاری درزمینه
اقتصادی در موضوعات اساسی سیاست بینالملل نیز قادر به اثرگذاری هستند.
 رشد و توسعه رسانههای ارتباطجمعی باعث شد حوزه نفوذ نخبگان مستقل هرکشور در زمینههای مختلف از مرزهای دولتهای خود فراتر رود و دامنه تأثیرگذاری
آنها در اکثر موضوعات بینالمللی بهگونهای افزایش یابد که آنها را نیز باید در جرگه
بازیگران اصلی صحنه بینالملل بهحساب آورد .بدیهی است که این نوع بازیگران
جهتگیری نظم چهارمیکه در حال شکلگیری بود را نرمتر ،با قابلیت انعطافپذیری
بیشتر و دارای موضوعات فراوانتری نمودند .ضمن آنکه چون نخبگان مستقل کمتر
پایبند خواست دولتها هستند ،درک آنها از منافع ملی ،به مصالح بشری نزدیکتر
است تا به مطامع زمامداران دولتی.
بنابراین از اواسط نظم سوم به میزان قدرت گرفتن این سه بازیگر ،نظم چهارمیبهصورت
طیفی آغاز شد که دارای پشتوانههای سترگی بود که مهمترین یا ظاهرترین آنها عبارتاند از:
 پیروزی انقالب هند به رهبری ماهاتما گاندی علیه امپراتوری بریتانیا؛136
 شکلگیری نهضت یا جنبش عدم تعهد با پیشگامیو ابتکار «جواهر لعل نهرو»نخستوزیر هند« ،احمد سوکارنو» رئیسجمهور اندونزی« ،یوسیب بروز تیتو» رئیسجمهور
یوگسالوی« ،قوام نکرومه» رئیسجمهور غنا و «جمال عبدالناصر» رئیسجمهور مصر.
اکنون این جنبش دارای  120عضو اصلی و  17عضو ناظر میباشد .چنین جنبشی با همه
کمرنگی و کمخاصیتی الاقل از این حیث که از لحاظ ظاهر ،نظام قطبی را برنمیتافت ،به
نظم قطبی ترک وارد ساخت؛

انقالب اسالمیو جلوگیری از تسلط کامل گفتمانی آمریکا

ی و تحوالت نظام سیال بینالملل؛ از نظریه تا عمل
انقالب اسالم 

 ناتوانی آمریکا در جهت شکست ویتنام و خشنودی اکثر شهروندان آمریکایی ازرها کردن جنگ؛
 پیروزی انقالب اسالمیایران؛ شکست شوروی جهت تحمیل حکومت کمونیستی در افغانستان و نهایتفروپاشی آن.

با مطرح شدن آمریکا بهعنوان یک ابرقدرت اقتصادی و نظامی ،اهداف سیاست خارجی
آن کشور از تعقیب منافع ملی بهسوی تعقیب مطامع سوق داده شد و بسیاری از
روشنفکران جهان در مورد آینده جهانی که آمریکا مهمترین قطب آن باشد و تسلط
گفتمانی آمریکایی بر کشورهای درحالتوسعه محقق شود ،احساس خطر کردند و چون
به همان میزان از سوی شوروی نیز احساس خطر میکردند مبادرت به تشکیالتی
بنام نهضت عدم تعهد نمودند اما در عمل بسیاری از کشورهای عضو عدم تعهد
بهسوی یکی از اقطاب گرایش نشان دادند و در چنین شرایطی نهضتهای دیگری
در برخی کشورهای جهان ازجمله در ایران شکل گرفت که در میان اقشاری از ملت
هم گفتمان و هم رفتار غرب و شرق را به چالش کشید .البته تا قیل از کودتای 28
مرداد  1332که بنام آمریکا در تاریخ سیاسی ثبت شد ،بهجز حزب توده که از شوروی
خط فکری میگرفت ،افکار عمومیدر ایران کمتر نسبت به آمریکا نظر منفی داشت؛
اما چندی پس از کودتا که ریچارد نیکسون نایبرئیس جمهوری وقت آمریکا برای
دیدار رسمیبه ایران آمد و تظاهرات دانشجویی در دانشکده فنی دانشگاه تهران علیه
این دیدار موجب شد که سه دانشجو به شهادت برسند ،مبارزه با آمریکا بهعنوان یک
امپریالیست الاقل در سطح افراد تحصیلکرده جنبه عمومیتری به خود گرفت .با این
137
وصف این مورد مانع حضور جدی آمریکا در ایران نشد و تا جایی این نفوذ روزافزون
گردید که رژیم شاه بهعنوان دستنشانده آمریکا جهت ژاندارمیمنطقه شهره شد و
اسرائیل نیز با نفوذ در دربار شاه تأسیس سفارت در تهران را بر ایران تحمیل کرد.
در سال  40آمریکا برای جلوگیری از نفوذ شوروی در ایران برنامهای به نام «رستو
 کندی» را طراحی نمود که با فوت مرجع یگانه مرحوم آیتاهلل بروجردی در فروردین 41شاه جرئت اجرای آن را یافت که با نامهای «انقالب سفید» یا «انقالب شاه و ملت»

مشهور گردید.
وقتی برای امام خمینی محرز شد که شاه توسط آمریکا مجبور بهنوعی اصالحاتی
شده که ایران را در زمینه کشاورزی فلج ،درزمینه صنعتی وابسته و در زمینه سیاسی
بیشتر تابع غرب خواهد نمود ،دیماه سال  41دست به افشاگری علیه رژیم شاه و
آمریکا زدند 14 .خرداد سال  42نیز وابستگی رژیم شاه به غرب را طی سخنرانی
مشهور عصر عاشورا (صحیفه امام ،ج )224 :1.بیان داشتند که منجر به زندانی شدن
ایشان و سرکوب خونین تظاهرات مردم گردید.
(ره)
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شناخت امام از موضوعات بینالمللی در سالهای اول شروع نهضت

وقتی امام خمینی(ره) در فروردین سال  43از حصر خانگی که در محله قیطریه شمیران
ت عبدالکریم هاشمینژاد و گروهی
بود ،آزاد و به قم بازگشتند 25 ،فروردین در مالقا 
از طالب مشهد که علت آزادی علمایی که در پانزده خرداد دستگیر شده بودند را
پرسیدند ،امام دالیل مختلف آزادی آنان را در جمالتی کوتاه بیان داشتند که نشانگر
میزان آشنایی ایشان با موضوعات سیاسی در سطح بینالمللی است ...« :اوضاع جهان
بهطورکلی مبهم است و وضع ايران هم معلوم نيست؛ چون پاكستان از پيمان سنتو
خارج شده و پاكستان و تركيه ،شناسايى خود را از اسرائيل پس گرفته[اند] و حجاز
به طيارههاى اسرائيلى كه حامل حجاج ايرانى بودهاند ،اجازه فرود آمدن نداده؛ و
خروشچف مىخواهد از پستش كنارهگيرى كند و اختالف بين سران حزب كمونيست
به وجود آمده .اختالف بين چين و شوروى شديد شده و آمريكا گرفتار انتخابات و
وضع داخلى خودش شده و اتحاديه اعراب در شرف تكوين و اتمام است؛ و بهطورکلی
اوضاع مبهم است؛ و به همين جهت آقايان مرخص شدند و بايد از اين شرايط استفاده
كرد» (صحيفه امام ،ج..)284 :1
138
با این وصف حدود شش ماه پس از بازگشت امام به قم که معلوم شد دامنه
نفوذ آمریکا در رژیم ایران روزبهروز بیشتر میشود تا جایی که قانون استعماری
کاپیتوالسیون به دستور دربار برای آمریکاییها در دو مجلس شورای ملی و سنا به
تصویب رسید ،امام خمینی(ره) در  4آبان  43یک سخنرانی حماسی در میان انبوهی
از جمعیتی که اطرافواکناف ایران به دیدار ایشان رفته بود ،ایراد نمودند که منجر به
تبعید ایشان به ترکیه گردید.

ی و تحوالت نظام سیال بینالملل؛ از نظریه تا عمل
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سخنرانی  4آبان سال  43امام خمینی(ره) سرآغاز شکستن هیبت شکستناپذیری
قطب قدرت آمریکا الاقل در ایران و برخی کشورهای اسالمیبود .اوج کالم امام در این
سخنرانی که مبتنی بر قاعده فقهی نفی سبیل میباشد جایی است که هر سه قدرتی
که در سیاست خارجی خود در تاریخ معاصر ایران و جهان نقشهای منفی زیادی
به نام خود ثبت کردهاند یعنی انگلیس ،شوروی و آمریکا را مورد حمله قرار دادند و
تمرکز اصلی را روی آمریکا بردند؛ چراکه آن کشور با پشتوانه امکانات فراوان اقتصادی،
نظامیو نیز جاذبههایی مثبتی که داشت ،اگر فقط شوروی را در مقابل خود میداشت،
چهبسا که همان رقیب موجب قدرت گرفتن بیشتر آمریکا میگردید و عرصه بازی
درصحنه بینالملل برای همگان تنگتر میشد .به یک پاراگراف که مورد توجه افراد
زیادی از ملل دیگر نیز قرار گرفت بنگریم:
«اى سران اسالم ،به داد اسالم برسيد .اى علماى نجف ،به داد اسالم برسيد .اى
علماى قم ،به داد اسالم برسيد؛ رفت اسالم .اى ملل اسالم ،اى سران ملل اسالم ،اى
رؤساى جمهور ملل اسالمى ،اى سالطين ملل اسالمى ،اى شاه ايران ،به داد خودت
برس .به داد همه ما برسيد .ما زير چكمه امريكا برويم ،چون ملت ضعيفى هستيم؟!
چون دالر نداريم؟! آمريكا از انگليس بدتر ،انگليس از آمريكا بدتر ،شوروى از هر دو
بدتر .همه از هم بدتر؛ همه از هم پليدتر؛ اما امروز سروکار ما با اين خبیثهاست! با
امريكاست .رئیسجمهور آمريكا بداند -بداند اين معنا را  -كه منفورترين افراد دنياست
پيش ملت ما .امروز منفورترين افراد بشر است پيش ملت ما .يك همچو ظلمى به
دولت اسالمى كرده است ،امروز قرآن با او خصم است؛ ملت ايران با او خصم است.
دولت آمريكا بداند اين مطلب را .ضايعش كردند در ايران؛ خراب كردند او را در ايران.
براى مستشارها مصونيت مىگيريد؟!» (صحيفه امام ،ج.)420 :1.
در آثار امام خمینی(ره)  4189بار واژههایی مرتبط با لفظ آمریکا دیده میشود که
139
غالباً موضوعاتی است که آن حضرت از جهات مختلف سیاست خارجی آمریکا را در
ایران و جهان به چالش کشیدهاند.
(ره)
پس از  14سال که امام خمینی برای به ثمر رساندن انقالب اسالمیبه کشور
بازگشت و انقالب بهسرعت به پیروزی رسید ،معلوم داشت که میتوان بدون تکیهبر
آمریکا و بلوک غرب جزو اقمار شوروی نشد و در اوج معارضه شوروی با اسالمگرایی،
ایران را از نیم سایه بلوک غرب خارج ساخت و بهرغم وابستگیهای شدید اقتصادی

تا جایی که حتی گندم نیز باید از خارج تهیه میشد میتوان به استقالل سیاسی
دست یافت .لذا نفس پیروزی انقالب اسالمیو تحمل یک جنگ نابرابر بر آن و نهایت
متجاوز شناخته شدن آغازگر جنگ ،داللتهای روشنی بر این معنا است که گویی
شرایط درصحنه بینالملل بهگونهای شده که دیگر تنها قطبهای قدرت نیستند که
تصمیمگیران اصلی هستند و نظم چهارمیآغاز شده که مختصات نظم غیر قطبی و
سیال را دارد.

مختصات اصلی نظام سیال بینالملل
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 -1در نظام فعلی چهار بازیگر اصلی وجود دارد که عبارتاند از:
 دولتها؛ سازمانهای بینالمللی اعم از خصوصی ،دولتی و تلفیقی؛ شرکتهای چند ملیتی؛ نخبگان از هر قشر در هر رشته و در میان همه ملل. -2اثرات سه انقالب موفق هند ،ایران و آفریقای جنوبی هنوز بر فرهنگ کلی نظم
بینالمللی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم دارد.
 -3با فعالیت کمیته ختم استعمار سازمان ملل متحد و استقالل نسبی مستعمرات
سنتی از سویی و فروپاشی شوروی از سوی دیگر ،بخشهای عمدهای از عمر نظام
قطبی پایان یافت و استقالل نسبی کشورهای اقمار و متحد بلوک شرق ،این نظم را
بهطور چشمگیری مطلوبتر از نظمیساخت که مستعمرات سنتی و توابع غرب؛ و
اقمار بلوک شرق در آنها زمینه بازی تنگتری داشتند.
 -4غیرقطبی بودن این نظم موجب شده تا رفتار بازیگران به شناوری در سیاالت
شباهت یابد و گویی مانند قانون سیاالت فشار بر هر نقطه آن به دیگر نقاط ،منتقل
 140میگردد؛ ضمن آنکه در نظام سیال هر ملتی بهقدر توان و هوشیاری خود میتواند در
سطح و حجم آن به ایفای نقش بپردازد.

برخی ارزشهای نظم سیال

موضوعات ارزشی مهم نظم سیال که هماکنون برخی از آنها رویکردی به گذشته
نشان میدهند عبارتاند:
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 -1در نظامهای گذشته حاکمیت بهگونهای تعریف میشد که گویی دولتها در
صحنه داخلی برای هر تصمیمیآزاد هستند اما در نظم سیال حقوق مردم و حقوق
بشر تا سطح ایدئولوژی نظم بینالمللی ارتقاء جایگاه یافته است.
 -2در نظامهای گذشته استخراج معادن و برخورداری بیرویه از مواهب طبیعی
بدون مانع انجام میشد اما در نظم فعلی سازمانهای محیط زیستی ،رفتار دولتها
و شرکتهای صنعتی داخلی و چندملیتی را تحت نظر قرار داده و قواعدی برای
حفظ محیطزیست را بهعنوان سرلوحهای جهت فعالیتهای تولیدی و صنعتی مطرح
کردهاند.
 -3در سه نظم گذشته ،تولید و انباشت سالح اعم از کالسیک و کشتارجمعی رویه
معمول دولتها بود که بخش عمدهای از امکانات ملی صرف آنها میشد و بهتبع
مسابقه تسلیحاتی ،خطر جنگ نیز افزایش مییافت؛ اما در نظم سیال ،خلع سالح
بهعنوان ارزش بینالمللی در دستور کار قرار گرفت که متأسفانه چند سال اخیر آمار
خرید و تولید سالح در بسیاری از کشورها نشان میدهد که رویکرد خلع سالح مجددا ً
به رویکرد مسابقه تسلیحاتی میل کرده است .ادبیات سیاسی توجیهگر این رویکرد نیز
قابل تحلیل است .بهعنوان مثال وقتی گفته شود «جنگهای آتی در خاورمیانه بر سر
آب است» .آنگاه دولتهای منطقه موشک ،هواپیمای جنگی ،تانک و توپ میسازند یا
خریداری میکنند و بخش عمدهای از درآمد ملی صرف امور نظامیمیشود و مسئولین
در انتظار جنگ مینشینند؛ اما اگر گفته شود «به علت نیمهخشک بودن خاورمیانه
همکاریهای آتی بر سر آب است» ،چنین ادبیاتی موجب میشود که کارخانههای
تولید آبشیرینکن ،تولید لوله و لوازم مرتبط با انتقال آب برای همکاری کشورها و
شرکتهای چندملیتی در دستور کار قرار گیرد و بهجای نگرانی و استرس و اضطراب
انتظار جنگ ،شادمانی عمومیبابت آبادی کشورها بر جان شهروندان استیال یابد.
141
 -4در نظم سیال هر کشوری میتواند با همت ،هوشیاری و میزان تواناییهای
علمیو تخصصی خویش امکانات بالقوه خود را بالفعل کند ،مشروط به آنکه در به
فعلیت رساندن آنها دیگر ملل نیز منتفع گردند.
 -5ارتقاع مفهوم منافع ملی تا مصالح بشری؛ (سیفزاده.)1370 ،
(ره)
 -6بینالمللیتر شدن ارزشهای بشری .به عنوان مثال پیام امام خمینی به
ی در جهان مسیحیت جهان شد و نیز
مسیحیان جهان موجب احیاء ارزشهای معنو 
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وقتی گفتگوی تمدنها از سوی جمهوری اسالمیطرح گردید بهرغم آنکه موضوع
برخورد تمدنها از سوی آمریکاییها تبلیغ شده بود ،آنچه مورد استقبال همه ملل
جهان قرار گرفت پیشنهادی بود که از سوی ایران مطرح گردید؛ اما این رویکرد نیز
در معرض خطر قرار گرفته و نهتنها بهجای ادامه نزدیکی پیروان ادیان و مستضعفین
جهان به یکدیگر ،گروههای تکفیری رشد کردهاند که حتی هممذهبهای خود را هم
تحمل نمیکنند.
 -7در نظم سیال همکاری برای مبارزه با تروریسم ،ارتشاء ،مبارزه با تولید و
قاچاق مواد مخدر ،مبارزه با تفکر مطامع بهجای مصالح ملی ،مبارزه با نژادپرستی و
ملیتگراییهای شووینیستی ...و در غایت همکاری و تعاون بهجای رقابت و تخریب
یکدگر بهعنوان مختصات اندیشههای جهانوطنی مطرح گردید اما چندی است برخی
موارد فوق رویکرد ارزشی خود را فقط در حد شعار نگه داشته است.

عوامل برخی رویکردها به نظم گذشته

چندی است به سه علت اصلی نظام سیال نیز در بخشهایی رویکردی به ارزشهای
متصلب و قطبی گذشته نشان میدهد:
الف :فزونطلبی ذاتی هر قدرتی است که سابقه قطب بودن را داشته و در نظام قطبی
مطامع آنها سهلتر حاصل شدنی است؛ لذا در جهت قطبی کردن نظام بینالملل
برنامهریزی میکنند تا هرآن چه را که تصور میکنند از دست دادهاند احیاء کنند.
بهعنوان مثال فرانسیس فوکویاما در سال  1989نظریهای با عنوان «پایان تاریخ»  -به
معنای هگلی  -را مطرح و در سال ۱۹۹۲م کتابی با عنوان «پایان تاریخ و آخرین
انسان» منتشر ساخت (فوکویاما )1395 ،که نظریه او بر این مبنا شکل گرفته که پس
از فروپاشی شوروی نظام لیبرال دموکراسی بهصورت یک جریان مسلط درآمده و همه
 142کشورها و جوامع باید در برابر آن تسلیم شوند .آخرین تالشها و مبارزات ایدئولوژیک
درنهایت در قالب ایدئولوژی لیبرال دمکراسی سر بر خواهد آورد؛ بنابراین تصور اینکه
نظام سیاسی مناسبتر و بهتری جایگزین چنین نظامیشود وجود ندارد.
نظریه پایان تاریخ مورد نقد بسیاری از صاحبنظران در میان ملل مختلف قرار
گرفت که مشهورترین منتقد آمریکایی آن ساموئل هانتینگتون استاد علوم سیاسی در
دانشگاه هاروارد بود که سالهای متمادی بهعنوان دستیار در مؤسسات دفاعی و شورای

ی و تحوالت نظام سیال بینالملل؛ از نظریه تا عمل
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امنیت ملی آمریکا اشتغال به کار داشت .وی با طرح پروژه جنجالی «برخورد تمدنها»
ضمن نقد نظر فوکویاما از وجهی دیگر اینگونه القا نمود که پس از جنگ سرد بین دو
قطب شرق و غرب اگرچه برخوردها بین ملتها بهصورت جنگ تمدنی است ولی نظام
بینالملل به رهبری آمریکا در حال تکقطبی شدن خواهد بود (رفیعی.)1378 ،
ب :برخی مسئولین و نخبگان سیاسی در بسیاری از کشورها باألخص کشورهای در
حال توسعه نمیتوانند وجود نظم بیقطب را باور کنند و اذهانشان همچنان موضوعات
مبتالبه را با مختصات نظامهای قطبی پردازش میکند .لذا انتخاب ادبیات سیاسی
آنها در منظومه نظم قطبی سامان میگیرد و بر راهبردهای داخلی بهگونهای اثر
میگذارد که سیاست خارجی را نیز بهسوی انگارههای نظام قطبی میکشاند.
ج :فاصله زمانی و بهتبع آن ایجاد فاصله بین عواملی که موجب سه انقالب فوق
و نیز فروپاشی شوروی شد علت دیگری است که میتواند نظام سیال را به قطبی
شدن متمایل سازد .باألخص انقالبهای سیاسی ،فرهنگی و اعتقادی بیشتر در
معرض چنین استحاله و رویکردی قرار دارند .چراکه این نوع انقالبها غالباً علیه
نظام حاکم شکل میگیرند و عالوه بر بازماندگان و حامیان نظامیکه سرنگونشده و
تالش میکنند خود را بازسازی و بازتولید کنند ،کسانی که بهواقع یا به توهم خود را
ناکام از مواهب انقالب میپندارند ،در جهت اهداف آن حرکت نخواهند کرد؛ اما مهمتر
آنکه برخی دولتمردانی که خود در پیروزی انقالبها مشارکت فعال داشتند آرامآرام
فراموش میکنند که اصل تغییر برای تحول در جایگزینی ارزشها بوده و نهفقط برای
جابهجایی حاکمان.
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