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چکیده:
این مقاله به دنبال واکاوی ویژگیهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس است.
هدف اصلی این مقاله شناخت ویژگیهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس است.
سئوال مطرح شده عبارتست از این که ویژگیهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس
کدامند؟ .در قالب فرضیه تحقیق به نظر میرسد ویژگیهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع
مقدس عبارت بوده است :ایدئولوژی انقلابی ،عدم تعهد رادیكال ،الهامبخشی ،صدور انقلاب و  . ...پژوهش از نوع
کاربردی است و با روشهای توصیفی و تاریخی انجام شده است .دادههای تحقیق با روش کتابخانهای و ابزار
اسناد و مدارک گردآوری شده و با روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند .نتایج تحقیق نشان می-
دهد ویژگیهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس عبارت بوده است :ایدئولوژی
انقلابی ،عدم تعهد رادیكال ،الهامبخشی ،صدور انقلاب ،موازنهسازی ،مدافع منطقهای ،هویت مقاومت ،مدلسازی
کنش انقلابی ،کنش ژئوپلیتیكی و رهبر منطقهای.
واژگان اصلی :سیاست خارجی ،ایران ،دفاع مقدس ،ایدئولوژی ،انقلاب.

 .1استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
m.akraminia@iran.ir
* این مقاله مستخرج از پروژه پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی است و از
حمایت مادی و معنوی آن برخوردار شده است.
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مفاهیم جنگ و صلح ،تهدید و مدیریت بحرران را میتروان در زمرره موضروعاتی دانسرت کره
ارتباط مستقیمی با حوزه راهبردی و امنیت ملی کشورها دارد .در دوران دفاع مقدس حوزه سیاسرت
خارجی ایران ،در معرض تراییر قررار گرفرت .علرت اصرلی آن را میتروان در سرازوکارهای نظرام
بینالملل برای کاهش قدرت تحرک ژئوپلیتیكی ایران برای مقابله برا تهدیردات عررا و بسریاری از
حامیان آن کشور در سیاست بینالملل دانست.
جنگ تحمیلی را میتوان پاسخی به تغییرات ایجاد شرده در موازنره قردرت دانسرت .سیاسرت
خارجی ایران بعد از انقلاب دستخوش تغییرات اساسی شده و با توجه به آغراز جنرگ تحمیلری در
فاصله کمی از پیروزی انقلاب ،جهتگیری سیاست خارجی ایرران معطروف بره پیرروزی در دفراع
مقدس تنظیم و اجرا شده است« .کرین برینتون» چالشهای مربوط بره سراخت داخلری و سیاسرت
خارجی در دوران بعد از انقلابها را به عنوان وضعیتی اجتنابناپذیر میداند.
پیوند حوزه سیاست خارجی و چگونگی ارتبراط آن برا مسرایل دفراع مقردس میتوانرد درک
دقیقی از نشانههای کنش الگویی ایران در حوزه راهبردی را منعكس سازد .سیاست خرارجی مسریر
مشخصی را برای تحقق اهداف عمومی کشورها به وجود میآورد .با گذشت نزدیک به چهرار دهره
از دوران دفاع مقدس هنوز نیاز به پژوهش در خصرو

سیاسرت خرارجی ایرران در دوران دفراع

مقدس وجود دارد زیر ایعاد و ویژگی های سیاست خارجی ایران از پویاییهای خرا

برخروردار

بوده است .دردهههای اخیر عدم شناخت کافی از ویژگی های سیاست خارجی دوران دفاع مقردس
مانع از بهرهگیری از تجربیات آن دوران دشوار برای مسئولان فعلی شده است .در دورانی که جنرگ
تمام عیار تحمیلی فشارهای اقتصادی و سیاسی برر ایرران وارد سراخته برود انتخراب ویژگری هرای
سیاست خارجی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و بر روند سیاسی و اقتصادی کشور تراییر فرراوان
داشته است .استفاده از تجربیات دوران دفاع مقدس راهگشای بسریاری از مسرایل امرروز مریتوانرد
باشد .بنابراین مسئله اصلی این پژوهش مشخص نبودن جهتگیرری سیاسرت خرارجی جمهروری
اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس است.
هدف اصلی این مقاله شناخت ویژگی های سیاست خارجی جمهوری اسرلامی ایرران در دوران
دفاع مقدس است .سوال مطرح شده عبارتست از این که ویژگی های سیاست خرارجی جمهروری
اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس کدامند؟ .در قالب فرضیه تحقیق به نظر مریرسرد ویژگریهرای
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سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس عبارت بودهاند از :ایدئولوژی انقلابی ،عردم
مدلسازی کنش انقلابی ،کنش ژئوپلیتیكی و رهبر منطقهای.
اهمیت انجام پژوهش در این است که ویژگری هرای سیاسرت خرارجی ایرران در دوران دفراع
مقدس را مورد شناسایی قرار میدهد و با اسرتفاده از نترایج ایرن تحقیرق چررای راهری پریش روی
مسئولان سیاست خارجی کشور و دانشجویان علوم سیاسی روشن میشود .با استفاده از نترایج ایرن
پژوهش امكان برنامهریزی و اتخاذ جهتگیری مناسرب بررای سیاسرت خرارجی در دوران کنرونی
فراهم میشود.
در بیان ضرورت انجام این پژوهش میتوان اشاره نمود که نتایج ایرن تحقیرق امكران پیشبینری
فرآیندهای جدید در حوزه سیاست خارجی را به وجود آورده و به این ترتیب ایرران هماننرد دوران
دفاع مقدس در وضعیت غافلگیری راهبردی قرار نمیگیرد .بهرهگیری از نتایج این پژوهش موجرب
کاهش هزینههای ایران در عرصه انتخاب ویژگی های سیاسرت خرارجی مریشرود و برا توجره بره
رفتارهای کنونی که از سوی برخی دشمنان جمهوری اسلامی ایران در قالب تحریم ،تهدیرد و فشرار
وارد میشود از ضرورت اساسی برخوردار است.
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تعهررد رادیكررال ،الهامبخشرری ،صرردور انقلرراب ،موازنهسررازی ،مرردافع منطقررهای ،هویررت مقاومررت،

مبانی نظری و ادبیات پژوهش:
جنگ در شرایطی حاصل شد که موازنه قدرت در محیط منطقهای براساس شركلبندی انقلراب
اسلامی ایران تغییر پیدا کرده و نشانههایی از «هویت انقلابی» را منعكس میسراخت .هویرت انقلرابی
منجر به تغییر در جهتگیری سیاست خارجی برخی از کشورهای اتحادیه عرب موسوم بره «جبهره
پایداری» گردید .صدام حسین که دارای رویكرد رادیكال در بین کشرورهای جهران عررب برود ،در
دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به گونه تدریجی به حوزه برازیگران محافظرهکار گررایش پیردا
نموده و به این ترتیب ،مورد حمایت آنان در جنگ علیه ایران قرار گرفت .گراهام فولر در مطالعرات
ژئوپلیتیكی خود به این موضوع اشاره دارد که عرا بهعنوان خط مقدم تعارض ژئوپلیتیكی ایرران و
دنیای عرب ایفای نقش میکند .صدام حسین توانسرت از رریرق ایردئولوژی بعزری زمینره تشردید
انگارههای ژئوپلیتیكی را به وجود آورد .اگرچه فرهنگ سیاسی ،اجتماعی و مرذهبی ایرران و عررا
در ری سالیان متمادی گذشته بر یكدیگر تاییرگذار بودند ،اما ناسیونالیزم عررب توانسرت تدرادهای
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ژئوپلیتیكی را با قالبهای فرهنگی پیوند داده و صدام حسین چنین فدایی را در مقابله با ایرران بره
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کار گیرد(.فولر.)42 :1931 ،
واقعیت این است که رویكرد ژئوپلیتیكی ایران از دهه  1391تاکنون مبتنی بر سازماندهی امنیرت
دسته جمعی در خلیج فارس بوده است .همواره قدرتهای بزرگ و کشورهای محافظه کرار عررب
که از ائتلاف با جهان غرب حمایت میکردند ،اصلیترین مخالفین چنین رویكردی بودنرد .واقعیرت
های سیاست خارجی ایران مبتنی بر سازماندهی نظم منطقهای جدیدی بوده است که نقرش قردرت
های بزرگ را کاهش میدهد .چنین رویكردی ربعا ،کشمكشهای جدیدی را در فدرای سیاسرت
خارجی ایران و کشورهای منطقه به وجود میآورد.
ایران در دوران دفاع مقدس توانست محورهای بنیادین سیاست خارجی خود در قالب« :امنیرت
دسته جمعی در خلیج فارس»« ،همكاریهای متقابل در خاورمیانه»« ،حمایت از پیمان عدم تجراوز»
و «همزیستی مسالمت آمیز با قدرتهای بزرگ» را در دستور کار قررار دهرد .چنرین فراینردی مری
توانست زمینههای موازنه جدید منطقهای را به وجود آورد .محورهای اصلی سیاست خارجی ایرران
در راستای حفظ امنیت ملی ،اعمال حاکمیت سرزمینی ،عدم تعهد انقلابی ،صرلح عادلانره برا عررا ،
استكبارستیزی و اتكا به خود برای بهینهسازی معادله قدرت شكل گرفت.
گسترش انقلاب ایران در دوران دفاع مقدس ابعاد جردیترری در محریط منطقرهای پیردا کررد.
اگرچه محور اصلی سیاست خارجی ایران در این دوران تاریخی ،دفراع سررزمینی بروده اسرت امرا
دترمینیسم انقلاب توانست تاییر خود را در محیط منطقهای به جا گذارد .زیرساختهای مقاومرت و
عملگرایی سیاست خارجی ایران در دوران دفاع مقدس ادامه پیدا کرد.
«آدلسون» نظریه اجماع راهبردی قدرتهای بزرگ علیه ایران را در فرآینرد دفاعمقردس مرورد
تحلیل و پردازش قرار داد .وی در مطالعات خود به ایرن نتیجره رسرید کره خلریج فرارس در زمرره
سیستمهای تابع منطقهای تحت کنترل نظام سرمایهداری قرار دارد .چنین منارقی هیچگراه نمیتوانرد
در فدای خلاء امنیتی قرار داشته یا اینكه بازیگران گریز از مرکز در امنیت و سرنوشت آن تأییرگرذار
باشند .نگرش آدلسون کاملاً ماهیت ساختاری دارد .آدلسون قدرتهای بزرگ را محور اصلی کنتررل
بازیگران گریز از مرکز و مدیریت بحرران حروادم مخراررهآمیز امنیتری در محیطهرای ژئروپلیتیكی
میداند که از اهمیت راهبردی برخوردارند(Adelson, 1994: 25) .
در نگرش تحلیلی آدلسون مولفههایی همانند رادیكالیسم ،انقلاب ،اسلام گرایی و صدور انقلراب
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در زمره مولفههایی محسوب میشد که ضرورت مقابله با آن توسط نیروهای مرویر نظرام بینالملرل
گرایانه ای ایفا میکنند ،در زمره واحدهایی محسوب میشروند کره درصردد کنتررل فدرای امنیرت
منطقه ای هستند .به این ترتیب آنان به اقردامات مداخلره گرایانره و الگوهرای رفترار کنتررل کننرده
مبادرت مینمایند.
از نظر آدلسون ،ساختار نظام بینالملل به گونهای شكل گرفتره کره نیازمنرد کنتررل محریط بحرانری
خواهد بود .در چنین فرآیندی ،نظام بینالملل از الگوهای کنش تعاملی برای مقابلره برا برازیگران ضرد
ساختاری در نظام بینالملل بهره میگیرد .در نگرش آدلسون ،جمهوری اسلامی ایران با قواعرد سراختار
نظام بینالملل مخالف بوده در نتیجه زمینه برای اجماع استراتژیک در برابر آن به وجود میآیرد .زمرانی
که نظام بینالملل از قدرت کنترل مویری برخوردار باشرد ،ربعرا در آن شررایط از تلاشهرای سرازمان
یافته برای کنترل نیروهای انقلابی و رادیكال بهره خواهد گرفت ).(Adelson, 1994: 37
نگرش والتزی به جنگ ایران و عرا  ،بیانگر آن است که نه تنها سراختار نظرام بینالملرل بلكره
دولتها و کارگزاران سیاسی کشورها در شكلگیری منازعرات منطقرهای نقرش تعیینکننرده دارنرد.
والتز بر این اعتقاد است که سطوح تحلیل مختلفی دربارة تحلیل منازعات وجود دارد .سطح تحلیرل
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اجتناب ناپذیر به نظر میرسید .هر یک از کشورهای مویردر سیاسرت بینالملرل کره نقرش مداخلره

رئالیستی بر موازنهگرایی تأکید دارد .سطح تحلیل صرلح دموکراتیرک معطروف بره هژمرونی لیبررال
مداخلهگرا خواهد بود .در این ارتباط والتز در صدد تحلیل این موضروع اسرت کره چگونره موازنره
منطقهای تحت تأییر شرایط ساختاری قرار گرفته و فراترر از نقرش دولتهرا و کرارگزاران میتوانرد
واقعیت خود را بر کنش بازیگران تحمیل کند (والتز.)11 :1931 ،
روششناسی پژوهش:
پژوهش از نوع کاربردی است و با روشهای توصیفی و تاریخی انجرام شرده اسرت .دادههرای
تحقیق با روش کتابخانهای و ابزار اسناد و مدارک گردآوری شرده و برا روش تحلیرل محتروا مرورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند .جامعه آماری تحقیق کلیه اسناد و مدارک مربوط بره حروزه سیاسرت
خارجی دردوران دفاع مقدس است و برای روایی و پایایی تلاش شده اسناد و مدارک دسرت اول و
کاملاً مرتبط با موضوع تحقیق مورد استفاده قرار گیرند.
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جهتگیری سیاست خارجی ایران براساس رویكرد «نه شررقی و نره غربری» کره نشرانههایی از
عدم تعهد و موازنه منفی ایران در سیاست بینالملل را منعكس میکرد ،مسیر لرازم بررای نقشیرابی
در دوران دفاع مقدس را اجتنابناپذیر ساخت.
نظریهپردازانی همانند «کرین برینتون» به این موضوع اشاره دارد که جنگ بخشری از دترمینیسرم
انقلاب است .انقلابهای سیاسی میتوانند زمینه لرازم بررای تغییرر در موازنره قردرت را بره وجرود
آورند .هر انقلابی به ویژه انقلاب اسلامی ایران با نشانههایی از پویاییهرای انقلرابی و پراکنردگیهای
اجتماعی همراه خواهد شد .واقعیت آن است که انقلابهرا از قردرت بسریج اجتمراعی و بازسرازی
اراده جامعه برای مقابله با تهدیدات برخوردارند .نوع پژوهش ماهیت توسعهای و کاربردی دارد.
برخی از همكاریهای منطقهای ایران منجر به ترامین برخری از نیازهرای تسرلیحاتی جمهروری
اسلامی در دورانی گردید که شورای امنیت سازمان ملل ،تحریمهای تسلیحاتی برای کراهش مزیرت
نسبی ایران در فرایند جنگ تحمیلی را اعمال کرده بود .به رور کلی میتوان واقعیرتهرای سیاسرت
خارجی ایران در دوران دفاع مقدس را در قالب همكاریهای چند جانبره برین المللری ،همزیسرتی
مسالمت آمیز ،مقاومت و عملگرایی راهبردی برای تامین منافع ملی دانست.
جهتگیری عدم تعهد در سیاست خارجی ایران توانست انگاره «خوداتكرایی»« ،خودکفرایی» و
«خودیاری» در الگوی رفتاری ایران را اجتنابناپذیر سازد .جمهوری اسرلامی ایرران در دوران دفراع
مقدس توانست شكل خاصی از قدرت تاکتیكی خرود را در رونرد رقابرت ،همكراری و منازعره در
سطوح منطقهای و بینالمللی به کار گیرد .چگونگی تحقق این اهرداف برا موضروع قردرت ملری و
سازوکارهای کنش ائتلافساز کشورها پیوند خواهد داشت .کشورهای مسلط در نظام جهانی تلراش
داشتند تا مزیت نسبی ایران برای قدرتسازی را کنترل و محدود نمایند.
انگارههای کنش انقلابی و نگاه به درون در حوزه اقتصادی و سیاست خارجی توانسرت الگروی
جدیدی از کنش منطقهای را در روابط متقابل ایران با قدرتهای بزرگ و بازیگران منطقرهای شركل
دهد .سیاست خارجی ایرران در دوران دفراع مقردس براسراس نشرانههای «عردم تعهرد رادیكرال»
سازماندهی شد .مفهوم «نه شرقی و نه غربی» به معنای آن است که سیاست خارجی تلراش دارد ترا
شكلی از قدرت و امنیت را به دور از نقشیابی قدرتهای بزرگ تعریف کند.
هویت انقلابی و مقاومت بهعنوان کارت جدید سیاست خارجی ایران در دوران بعد از پیرروزی
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انقلاب اسلامی محسوب شده که جهان غرب توانست از رریق سازوکارهای «جنرگ نیرابتی عررا »
عامل مویری برای محدودسازی نقش منطقهای ایران شرود .حمایرت بسریاری از کشرورهای عررب
خاورمیانه از صدام حسین به غیر از حافظ اسد ،بیانگر آن بود که روندهای مقابله با ایران در فدرای
جنگ تحمیلی ماهیت عربی و هویتی پیدا کرده است.
 .۱جهتگیری عدم تعهد رادیكال سیاست خارجی ایران در دوران دفاع مقدس
بررسیهای تاریخی و ساختاری ایران بیانگر آن اسرت کره بخشری از کرنش سیاسرت خرارجی
جمهوری اسلامی براساس آموزههای ایدئولوژیک شكل گرفته است .رهیافتهرای نظرری سیاسرت
خارجی ایران بر مبنای اندیشههای اسلامی روابط بینالملل بنا گردیرده اسرت .در چنرین رویكرردی،
ایران به عنوان ام القری جهان اسلام محسوب میشود .کشوری که سیاسرت و منطقرهای امالقرری را
ایفا میکند ،باید الگوهای کنش خود را در قالب دارالاسلام ر دارالكفر تبیین نماید.
گراهام فولر در مطالعات خود به این موضوع اشاره دارد که در واقع انقلاب اسلامی درباره آنچره
که از گذشته به ارم رسیده ،به داوری نشسته اسرت .حكومرت ایرران از بلرهقربانگویی چاپلوسرانه
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زمینههای محدودسازی تحرک منطقهای و ژئوپلیتیكی ایران را به وجرود آورد .جنرگ مریتوانسرت

نظامهای سلطنتی پرهیز میکند و در برخورد با جهران و رررح مقاصرد خرود ،صرراحت و صرراط
مستقیم را ترجیح میدهد .مردم ایران که به خوبی نسبت به شریرینزبانیهای نظرام دربراری واقرف
بودند ،الگوی فسادناپذیری جمهوری اسلامی را تحسین میکنند .اگرچه خود ایرانیان انتظرار ندارنرد
که خصلت مناسبات اجتماعی ایران یکشبه عوض شود ،اما فرآینرد نوسرازی کشرور در جمهروری
اسلامی به تدریج به شكلگیری نسل جدیردی از ایرانیران منجرر شرده کره ترکیبری از صرراحت و
ارزشهای دموکراتیک را با یكدیگر پیوند میدهند (فولر.)92 :1931 ،
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس مفاهیمی شكل گرفته کره بخرش قابرلتوجهی
از آن الهامگرفته از هنجارهای دینری و سراختهای راهبرردی جمهروری اسرلامی اسرت .مفراهیمی
همانند نفی سلطهگری و سلطهپذیری بهمزابه عرزت ،للمسرتیزی ،عردالتخواهی و استكبارسرتیزی
بهمزابه جهتگیری رفتاری ،دفاع از مسلمانان بهمزابه اصل تعهد هنجاری ،همزیستی مسرالمتآمیز و
صلحرلبی بهمزابه قالبهای آرمانی کنش همكاریجویانره کشرورها مبتنری برر منرابع و اندیشرههای
دینی و اعتقادی بوده است.
در دوران دفاع مقدس ،جمهوری اسلامی از راهبرد عدم تعهرد انقلرابی بهرره گرفتره و توانسرت
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زمینه تحقق اهدافی همانند سیاست نهشرقی و نه غربی ،حمایرت از نهدرتهای اسرلامی و الگروی
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کنش انقلابی را در دستور کار قرار دهد .چنرین راهبردهرایی عمردتا الهامگرفتره از فرهنرگ سیاسری
ایران ،ایدئولوژی و مذهب شیعه بوده است .ایدئولوژی اسلامی از چند رریق بر رونردهای سیاسرت
خارجی ایران تاییر به جا گذاشته است .مفاهیمی همانند الهامبخشی ،استكبارستیزی و سرازوکارهایی
همانند سنگر انقلاب و مرکزیت ایدئولوژی اسلامی منطقهای بر رونردها و آموزههرای ژئروپلیتیكی و
ایدئولوژیک دفاع مقدس تاییر به جا گذاشت.
محور اصلی سیاست خارجی ایران را عدم تعهد رادیكال تشكیل میدهد .سازوکارهای عدم تعهرد
رادیكال را میتوان در دوران دفاع مقدس مشاهده نمود .عدم تعهد رادیكال نشانههایی از کنش انقلرابی
و رادیكال در محیط منطقهای را اجتنابناپذیر میسازد .چنین رویكردی بیرانگر آن اسرت کره اندیشره
مقاومت ،نقشآفرینی در پیرامون و گسترش حوزه ژئوپلیتیكی کشور در زمره شاخصهای مربروط بره
عمق راهبردی ایران محسوب میشود .جهتگیری سیاسرت خرارجی ایرران در راسرتای امنیتسرازی
منطقهای بدون توجه به نقش قدرتهای بزرگ در محیط منطقهای بوده است.
جهتگیری سیاست خارجی در دوران حكومت پهلوی براساس ائتلافگرایی و در قالب «دکتررین
نیكسون» تنظیم شده بود .دکترین نیكسون توانست شكل جدیدی از معادله سیاست و قدرت در محیط
امنیتی را به وجود آورد .چنین رویكردی بهعنوان تلاشی غیرمویر در روندهای سیاسرت خرارجی ایرران
بود .شاه در سال « 1999سیاست خارجی مستقل ملی» را در دستور کرار قررار داد .تغییرر مرحلرهای در
جهتگیری سیاست خارجی پهلوی دوم مورد حمایت ایالاتمتحده قرار نگرفت.
هرگونه ائتلاف غربگرایی ،تعهدات راهبردی خا

خود را بره وجرود مری آورد .ایرران بررای

تكمیل حلقه امنیتی ایالاتمتحده در مدار ناتو ،سیتو و آنزوس ،به عدویت پیمانهای بغداد ،سرنتو و
«سازمان توسعه همكاریهای منطقهای» 1درآمرد .رویكررد سیاسرت خرارجی ایرران در ایرن دوران
محافظهکارانه بوده و جهتگیری آن معطوف به حفظ وضع موجود بوده است .ایران و عربسرتان در
زمره کشورهایی محسوب میشدند که نقش پلیس نیابتی در محیط منطقهای را عهدهدار بودند.
سیاست خارجی ایران در دوران حكومت پهلوی مبتنی بر ایفای «نقرش حرامی منطقرهای» بروده
است .در دوران دفاع مقدس ایران از هیچگونه حمایت بینالمللی برخوردار نبود .علت اصرلی آن را
میتوان در نوع جهتگیری سیاست خارجی و تاییر آن در موازنه منطقهای جستجو نمرود .دکتررین

)1- Regional cooperation development (RCD
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نیكسون را میتوان محور اصرلی سیاسرت خرارجی ایرران در دهره  13۹1دانسرت .در ایرن دوران
و بازیگران منطقهای به وجود آمد.
انقلاب اسلامی  199۹نه تنها ساختار سیاسی ،بلكه رونردهای مربروط بره جهرتگیری سیاسرت
خارجی جمهوری اسلامی را دگرگون نمود .پیرروزی انقلراب اسرلامی زمینره لرازم بررای تغییرر در
جهتگیری و نقش ملی سیاست خارجی ایران را به وجود آورد .اگر جهتگیری سیاست خرارجی
ایران در دوران حكومت پهلوی دوم معطوف به «ائتلاف و اتحراد» برا جهران غررب برود ،ایرران در
دوران بعد از انقلاب اسلامی از جهتگیری «عدم تعهد رادیكال» در سیاست خارجی خرود اسرتفاده
کرد .مفهوم «انقلاب دوم» را میتوان بهعنوان نمادی از رویارویی ژئوپلیتیكی با قدرتهای برزرگ در
محیط منطقهای دانست.
 -۲ایدئولوژی انقلابی ایران در دوران دفاع مقدس
دومررین نشررانه جهررتگیری سیاسررت خررارجی ایررران در دوران دفرراع مقرردس بهرهگیررری از
سازوکارهای مربوط به «ایدئولوژی انقلابی» بوده است .ویژگی اصرلی ایردئولوژی انقلرابی آن اسرت
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تاریخی نشانههایی از ائتلاف ،کنش مشارکتی ،همكاری و رقابت ژئوپلیتیكی در الگوی کرنش ایرران

که زیرساختهای لازم برای کنش سیاسی و راهبردی بازیگران در فدرای رقابتهرای منطقرهای را
شكل داده و عامرل توجیره و تحررک سیاسرت خرارجی ایرران در محریط منطقرهای خواهرد برود.
ایدئولوژی انقلابی دارای جهتگیری تغییر وضع موجود بروده و تلراش دارد ترا شركل جدیردی از
موازنه را بازتولید کند.
ایدئولوژی یكی از عناصر اصلی سیاست خارجی ایران محسوب میشود .اگرچره نظریرهپردازان
واقعگرا همانند مورگنتا به این موضروع اشراره دارنرد کره ایردئولوژی پوششری بررای پنهانداشرتن
واقعیتهای سیاست خارجی و الگروی کرنش راهبرردی کشرورها محسروب میشرود ،امرا تمرامی
کشورها در نظام بینالملل بین حوزه منرافع ملری ،اهرداف سراختاری نظرام سیاسری و جهرتگیری
ایدئولوژیک رابطه متقابل و در همتنیدهای برقرار میکنند .ایردئولوژی سیاسرت خرارجی جمهروری
اسلامی نقش محوری در الهامبخشی داشت است.
نظامهررای ایرردئولوژیک از قابلیررت تحرررک ژئرروپلیتیكی مررویری در حرروزه سیاسررت خررارجی
برخوردارند .ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران معطوف به مقابله با تهدیدات قردرتهای برزرگ بروده
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است .ایدئولوژی حمایرت از گروههرای اجتمراعی ،مردمگرایری ،عردالت و مبرارزه برا سراختهای
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الیگارشیک را میتوان در زمره محورهای اصلی ایدئولوژی سیاست خارجی ایران دانست .حمایرت
از مستدعفین و نظامهای انقلابی در حوزه شاخصهای ایدئولوژیک سیاسرت خرارجی ایرران قررار
میگیرد که تابعی از «رویكرد دارالاسلام و دارالكفر» خواهد بود.
اسكاچپل نظریه انقلاب اسلامی ایران را براساس دو متغیر «دولت رانتیرر» و «مرذهب شریعه» در
ایران تبیین نمود .اسكاچپل در آیار کلاسیک خود انقلابهای اجتماعی را مربوط به دورانری میدانرد
که تحول بنیادین در ساخت سیاسی کشور شكل میگیرد .اسكاچپل انقلابهای اجتماعی را مربروط
به نظامهای سیاسی در حال گذار میداند .نظامهایی که ساخت تولید اقتصادی مبتنی برر کشراورزی
را تجربه نموده و در شرایط گذار قرار میگیرند ،از آمادگی لازم برای تغییرات انقلرابی برخوردارنرد
(اسكاچپل.)411 :1913 ،
وجوب جهاد دفاعی از ضروریات فقه است که به حكم عقل و شررع واجرب شرده اسرت .در
مركتب قرآن ،حیات بشری و بقای اعتقادات مذهبی و اماکن مقدس ،مرهون حرس فطرری بشرر در
دفاع دانرسته شرده است .قرآن در این باره میفرماید :به کسانی که جنگ بر آنران تحمیرل گردیرده،
اجازه جهاد داده شده است؛ چرا که مورد ستم قرار گرفتهانرد؛ و خردا برر یراری آنهرا تواناسرت .آن
مؤمنانی که به ناحق از خانههاشان آواره شده (و جرمی نداشتند) جز آنكره میگفتنرد :پروردگرار مرا
خدای یكتاست .و اگر خدا (رخصت جنگ ندهد و) دفع شر بعدی از مردم را به بعض دیگر نكنرد
همانا صومعهها و دیرها و کنشتها و مساجدی که در آن (نماز و) ذکر خردا بسریار میشرود همره
خراب و ویران شود .و هر که خدا را یاری کند البته خدا او را یاری خواهد کرد ،که خدا را منتهرای
اقتدار و توانایی است(.قرآن کریم ،سوره حج :آیات  93و )21
سیاست دفاعی را کره مرعمولاً فقها مصدا جهاد نرمیشمارند ،دفراع شخصی از جان و مرال و
زن و فرزند در برابر دزدان و راهزنان است؛ گرچه روایراتی در ایرن مرورد نیرز مبنری برر ایرن امرر
وجود دارد که هرر کس در چرنین مرواقعی کرشته شود ،شهید است .امرا دفاع از دیرن و مكترب بره
هر صورتی در برابر مهاجمان کافر ،مشرک یا مسلمانان فاسق و براغی کرره کرریان اسرلام و جامعره
اسلامی یا سرزمین هرای مرسلمین یرا جران و مرال مسلمانان را مرورد هررجوم قرررار دهنرد ،قطعراً
جهاد در راه خداست .در منطق قرآن دفراع ،ضرامن صرلاح جوامرع اسرت و متقابلراً تسرلیم ،عامرل
برروز فرساد در زمین میباشد .در این زمینه قرآن کریم میفرماید ... :و اگر خردا برخری مرردم را در
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مقابل بعدی دیگر بر نمیانگیخت فساد روی زمرین را فررا میگرفرت ... ،وَ لَوْلَرا دَفْرعا اللهَرهل النهَراسَ
سرید عرلی رباربایی صاحب «ریاض المسائل» از ارلا جهاد برر «دفراع در بررابر هررجوم کررفار»
سرخن گفته و ترس از استیلای کفار بر بلاد مسلمین و گرفتن مال آنها و امزال آن را هرچند اندک باشد،
در این مفهوم وارد کرده است .محقق اردبیلی حتی احتمال شمول آیه نسبت به «دفاع شخصی از جان و
مال در برابر محارب» را نیز مطرح کرده است .از نظر وی ،آیه لهور در جهاد دفاعی دارد و حتی حررم
بودن محل جنگ یرا ماه حرام بودن زمان وقوع جنگ ،در جهاد دفاعی بلامانع است.
شریخ مرحمد رضا همدانی در «رساله جهادیه» خود مینویسرد[« :یكری از اقسرام جهرادد دفراع
کفار از مسلمین است کره آن را جرهاد گرویند و این قسم از جهاد ،مشروط نیست به وجود امام یرا
نائب خا

او ،بلكه در زمان غریبت امرام فقیه جامعشرایط میتواند متولهی جهاد به این معنرا شرود.

پس هرگاه مشرکین در مقام جرنگ برا ررایفهای از روایف مسلمین بر آیند ،هرگاه خرود آن رایفره
کفایت در رفع شر آنها نمایند ،بر سرایرین لازم نریست که به مقام مقاتله برآیند».
اگر کفایت نكند ،بر کسانی که به آن ررایفه نرزدیكترند واجرب است که اعانت از ایشان بنماینرد
و دفع فتنه کفار را از ایشان کنند و اگر اقرب کفایت نكند ،برر اقررب به اقرب لازم است و هكذا بره
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بَعْدَهامْ بلبَعْضٍ لَفَسَدَتل الْأَرْضا (...قرآن کریم ،سوره بقره :آیه.)491

ترتیب تا رفع کفار شود ،اگرر هریچیک اقردام نكند همره مؤاخرذ و معاقرب خواهنرد برود و فرقری
نیست در وجوب اعانت میان اینكه خوف بر دیرن براشد یرا بر عررض و مرال مسرلمین کره درهرر
صورت لازم است که اعانت نمایند از مرسلمین کره کفار بر ایشان هجوم آورده است».
بر اساس مستندات قواعد فقهی در دفاع از اصل اسلام و قلمرو آن  ،بریم از اسرتیلای سیاسری و
اقتصادیل منجر به اسارت (گرفتاری) سیاسی و اقتصادی و خواری و سست شدن اسلام و مسرلمین،
دفاع را با وسایلی «مشابه با وسایل تهدیدگر» و «مقاومت منفری» (تررک هرگونره خریردن کالاهرا و
استفاده از آنها و ترک هر گونه مراوده و معامله با تهدیدکنندگان) واجب میکند .بعلاوه ،در صرورتی
که در مراودات (ارتبارات) تجاری و جز آن ،بریم از اسرتیلای سیاسری و غیرسیاسری بیگانگران برر
قلمرو اسلام و کشورهای مسلمین و در نتیجره آن ،بریم از اسرتعمار آنهرا یرا کشورهایشران ولرو بره
صورت معنوی وجود داشته باشد ،پرهیز از این مراودات ،بر همره مسرلمانان واجرب اسرت و ایرن
مراودات حرام میباشند.
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 -۳الهامبخشی سیاست خارجی ایران دردوران دفاع مقدس
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،8شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)29بهار 1041

سومین ویژگی سیاست خارجی ایران در دوران دفاع مقدس را میتوان معطوف بره الهامبخشری
دانست .الهامبخشی در سیاست خارجی بیانگر الگوی کنش رفتاری بازیگرانی اسرت کره از قابلیرت
لازم برخوردار بوده و قادر است تا زمینره تغییرر در موازنره قردرت را بره وجرود آورد .الهامبخشری
سیاست خارجی از این جهت اهمیت دارد که زیرساختهای لازم بررای تغییرر در الگروی رفتراری
کشورها در محیط منطقهای را به وجود مریآورد .ایرران از سرازوکارهای هویرت انقلرابی و هویرت
مقاومت در مقابله با محافظهکاری منطقهای بهره گرفت.
جمهوری اسلامی ایران از الهام بخشری ایردئولوژیک و رسرالت گرایری راهبرردی بررای ایفرای
سیاست رهبر منطقهای استفاده به عمل میآورد .چنین رویكردی در جهرت جایگراه یرابی ایرران در
چارچوب سند چشمانداز توسعه محسوب میشود .انقلاب اسلامی ایران ،راهبرد صردور انقلراب را
بر اساس سازوکارهایی همانند الهام بخشی پیگیری نموده است .کشوری که در روند الهرام بخشری
قرار میگیرند باید بتواند از مطلوبیتهای راهبردی سایر برازیگران حمایرت بره عمرل آورد .چنرین
اقدامی به عنوان بخشی از سیاست خارجی ایران در محیط منطقهای محسوب میشود.
اندیشه مقاومت در سیاست خرارجی رابطره مسرتقیم برا قالبهرای الهامبخشری داشرته اسرت.
الهامبخشی را میتوان نشانهای از کنش ساختاری ایرران در محریط منطقرهای و سیاسرت بینالملرل
دانست .برخی از نظریههای دفاع مقدس مربوط به این مفهوم اسرت کره جنرگ تحمیلری واکنشری
نسبت به الهامبخشی ایران در محیط منطقهای بوده است .کنش سیاسری و سیاسرت خرارجی ایرران
بیانگر این واقعیت است که روند الهامبخشی و اندیشه مربوط به صدور انقلاب در سرالهای بعرد از
جنگ تحمیلی نیز ادامه داشته است.
الهامبخشی را میتوان بهعنوان یكی از اصلیترین ویژگیهرای انقلراب اسرلامی ایرران دانسرت.
کشورهایی که از رویكرد مبتنی بر الهام بخشی بهره میگیرند ،دارای نگرش رسالتگرا بوده و بررای
تحقق اهداف خود از سازوکارهای مقاومت و تجدیدنظررلبی در روندهای سیاست خرارجی بهرره
میگیرند .سیاست خارجی ایران در سرالهای بعرد از پیرروزی انقلراب اسرلامی تمرام ویژگیهرای
رفتاری کشورهای در حال گذار انقلابی و رادیكال را داشته است.
الهامبخشی از این جهت اهمیت دارد که رابطه بین قدرت ،سیاست ،ژئوپلیتیک و نظم راهبرردی
جدیدی را تعریف میکند که از سوی جمهوری اسلامی بر محیط منطقهای سایه افكنده بود .نشرانه-
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های الهام بخشی در اسرناد فرادسرتی جمهروری اسرلامی ایرران و همچنرین در متغیرهرای الگرویی
رهاییبخش ،حمایت از جنبشهای انقلابی و مرکزیت مقابله با نظام سرلطه را در سیاسرت خرارجی
ایران مورد ملاحظه قرار داد.
 -۴صدور انقلاب در سیاست خارجی ایران
چهارمین ویژگی انقلابی سیاست خارجی ایران را میتوان در سازوکارهای مربروط بره «صردور
انقلاب» جستجو نمود .صدور انقلاب یكی از نشانهها و فرآیندهای سیاسرت خرارجی ایرران اسرت.
کشوری که از جهتگیری سیاست خارجی عدم تعهد رادیكال اسرتفاده میکنرد ،ربیعری اسرت کره
نظم موجود در محیط منطقهای و بینالمللی را مورد پذیرش قرار نمیدهد .صدور انقلاب بخشری از
رویكرد «نقد ساختاری» نظام بینالملل توسط جمهوری اسلامی ایران اسرت .در فدرای الهامبخشری
همواره انگارههای کنش متقابل منطقهای به وجود میآید که در نقطه مقابل رویكرد صردور انقلراب
ایران شكل گرفته است.
زمامداران و بخش قابلتوجهی از کارگزاران جهران عررب تمرایلی بره پرذیرش ایرران برهعنوان
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سیاست خارجی قابل مشاهده میباشد .از سوی دیگرر ،بایرد نشرانههرایی از جملره سرنگر انقلراب

بازیگر اسلامی در محیط منطقهای ندارند .آنان به این موضوع اشاره دارند که ایران دارای انگارههرا و
قالبهای فرهنگی کاملا متفاوتی با جهان عرب سنی مذهب است .بره همانگونرهای کره گروههرای
اجتماعی از سازوکارهای کنش هماهنگ اسرتفاده میکننرد ،برازیگران سیاسرت جهرانی نیرز تلراش
میکنند تا اقدامات محدودکنندهای را در برابر سیاستهای ایران ایجاد کنند .موضوع صدور انقلراب
زمینه لازم برای تغییر در معادله موازنه منطقهای را به وجود آورده است.
رویكرد صدور انقلراب در الهامبخشری سیاسرت خرارجی ایرران ،زمینره شركلگیری برخری از
تهدیدات از جمله جنگ تحمیلی را به وجود آورد .در فرآیند صدور انقلاب ،رهبران سیاسری ایرران
تلاش نمودند تا جمهوری اسلامی را به عنوان مرکز و پایگاهی برای انقلرابهرای سیاسری منطقرهای
قرار دهند .الهام بخشی سیاست خارجی ایران را میتوان براساس چگونگی تعامرل برا جنربشهرای
آزادیبخش مورد توجه قرار داد .تعاملگرایی سیاست خارجی ایرران معطروف بره اتخراذ الگوهرایی
محسوب میشود که زمینه کنش انقلابی در محیط منطقهای را بوجود میآورد.
سیاست صدور انقلاب یكی از شاخصهای اصرلی سیاسرت خرارجی ایرران در مواجهره برا نظرام
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سلطه محسوب میشود .روح الله رمدانی بر این اعتقاد است کره سیاسرت خرارجی مبتنری برر الهرام
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،8شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)29بهار 1041

بخشی ایران ،محور اصلی تدادهای جمهوری اسلامی با کشورهای شرورای همكراری خلریج فرارس
محسوب میشود .صدور انقلاب یكی از شاخصهای الهام بخشی سیاسرت خرارجی ایرران بروده و از
رریق تبلیغات ،سازماندهی هستههای مقاومت و حمایت از جنبشهای انقلابی امكان پذیر میباشد.
 -۵موازنهسازی در سیاست خارجی ایران
ایران در دوران دفاع مقدس از سازوکارهای موازنه منطقهای بهره گرفته است .نگرش کروردزمن
معطوف به کنترل مستقیم و غیرمسرتقیم برازیگران گریرز از مرکرز منطقرهای خاورمیانره برر اسراس
زیرساختهای قدرت سیاسی و امنیتی بوده است .کوردزمن بیش از هر نظریهپرداز دیگرری نسربت
به فرایندهای تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه حساسیت داشته است.
رویكرررد آنتررونی کرروردزمن دربررارة موضرروعات امنیترری خاورمیانرره بررر اسرراس نشررانههایی از
موزانهگرایی است که اسرائیل بتواند موقعیت خرود را در محریط منطقرهای ارتقراء دهرد .کروردزمن
هرگونه تحول ژئوپلتیكی و دگرگونی در معادله قدرت بازیگران مختلف را به عنوان یكی از عوامرل
تاییرگذار بر روند جنگ ایران و عرا میداند .منطق موازنه در اندیشة کوردزمن منجرر بره شررایطی
میشود که امریكا و اتحاد شوروی حمایت دوفاکتو و غیرمستقیم خود از اقردام نظرامی عررا علیره
ایران را به انجام رساندند.
سیاست موازنه ایران نیز دارای نشانههایی از مقاومت در برابر الگوی کنش تهاجمی قردرتهای
بزرگ بوده است .واقعیتهای سیاست بینالملل بیانگر این موضوع است که چگونه امریكا و اتحراد
شوروی با اتخاذ «سیاست بیررفی» ،زمینة تداوم تهاجم عرا به ایرران را بره وجرود آوردنرد .ایرن
بازیگران هیچگونه مانعی برای تحرک منطقهای صدام حسین در تهاجم علیه مرزهرای جغرافیرایی و
امنیتی ایران به عمل نیاوردند .الگوی کنش امریكا و اتحاد شوروی در شورای امنیرت سرازمان ملرل
نیز بیانگر این واقعیت است که آنان با ررح موضوع «آتشبس بدون بازگشت کشورها بره مرزهرای
بینالمللی» به گونه غیرمستقیم از فرآیند کنش تهاجمی صدام حسین به ایران حمایت کردند.
نقش حمایتی امریكا و اتحاد شوروی از عررا در جنرگ تحمیلری علیره ایرران واقعیرت عینری
داشته و بخشی از سازوکارهای کنش تاکتیكی قدرتهای بزرگ برای کنترل بازیگران گریز از مرکرز
محسوب میشود .آنان بر همكاریهای دوجانبه و چندجانبه قردرتهای برزرگ سراختار دوقطبری
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تأکید داشته و آن را ضرورت اجتنابناپذیر بازیگران سراختاری در برابرر رفترار برازیگران «گریرز از
موازنة قدرت منطقهای و بینالمللی برای کنترل منابع ،محیط ،حوادم و تحولات سراختاری خواهرد

بود ).(Cordesman and Wagner, 1990:279
 -۶سیاست مدافع منطقهای ایران در دوران دفاع مقدس
هررر نظررام سیاسرری میبایسررت از سررازوکارهایی اسررتفاده کنررد کرره زمینرره لررازم برررای «بقررا» و
«قدرتسررازی» برررای مقابلرره بررا تهدیرردات را فررراهم آورد .نظریررهپردازان روابررط بینالملررل بقررا و
قدرتسازی را در زمره ضرورتهای راهبردی هر کشوری میداند .در یرک نظرام بینالمللری همره
واحدهای مستقل ،یكی از سه سمتگیری «عدم تعهرد»« ،اتحراد و ائتلراف»« ،انرزوا و بیررفری» را
اتخاذ میکنند .این سمتگیریها خود عواملی چون ساختار نظام ،تصور از خطر ،سرطوح درگیرری،
ایستارهای رادیكال و محافظهکارانه و مانند آنها را منعكس مینمایند.
سیاست خارجی ایران در دوران دفاع مقدس مبتنی بر نشرانههایی هماننرد «تحررک منطقرهای»،
«مصالحهگرایی» و «عقلانیت تاکتیكی» بوده است .ایران در دوران دفاع مقدس توجه چندانی نسربت
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مرکز» میدانند .بر اساس چنین نگرشی ،هرگونه همكاریهای متقابرل قردرتهای برزرگ زیربنرای

به ضرورتهای ساختاری نظام بینالملل نداشت .ایران بر این اعتقاد بود که ساختار نظرام بینالملرل
غیرعادلانه بوده و حقو ملی کشورها را نادیده میگیرد .قطعنامههای شورای امنیرت در برابرر ایرران
بیانگر جهتگیری ساخت نظام بینالملل برای محدودسازی نقش ملی و کرنش منطقرهای ایرران در
دوران جنگ تحمیلی بوده است.
ایران در دوران حكومت پهلوی دوم از «راهبرد ائتلاف» برای تحقق اهداف و امنیت ملری ایرران
بهره گرفت .ربیعی است که «راهبرد عدم تعهد» جمهروری اسرلامی نمیتوانسرت برا سرازوکارهای
مربوط به تقسیم بینالمللی کار و ضرورتهای اقتصراد جهرانی همراهنگی داشرته باشرد .در چنرین
شرایطی بود که زمینه برای محدودسازی قدرت ایران از رریرق سرازوکارهایی هماننرد ناامنسرازی،
کودتا ،جنگ تحمیلی و مداخله نرمافزاری به وجود آمرد .دکتررین نیكسرون را میتروان شركلبندی
راهبردی و امنیتی نقش ملی ایران در حمایت از نظام سیاسی غربمحور دانست.
ایران همچنین در شكلبندیهای امنیت منطقهای همانند «پیمان بغداد» و «پیمان سنتو» مشرارکت
داشته است .قرارداد دوجانبه همكاریهای متقابل ایرران و ایالاتمتحرده در سرال  1392را میتروان
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یكی دیگر از شاخصهای اصلی سیاست خارجی و نقرش ملری ایرران در دوران حكومرت پهلروی
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دانست .انقلاب اسلامی ایران زمینههای لازم برای تغییر در نقش ملی جمهوری اسلامی را بره وجرود
آورد .سیاست ایران در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی براساس شراخصهایی هماننرد «مردافع
منطقهای»« ،الهامبخشی» و «ایربخشی منطقهای» دانست.
سیاست مدافع منطقهای از این جهت اهمیت دارد که چگونگی رابطه برین برازیگران اجتمراعی،
ساختاری و بینالمللی را منعكس میسرازد .برازیگری کره دارای سیاسرت مردافع منطقرهای اسرت،
عموما تلاش میکند تا موقعیت خود را ارتقا داده و از امنیت ملی سایر برازیگران حمایرت بره عمرل
آورد .چنین بازیگری عمومرا دارای نقرش موازنهدهنرده در بحرانهرای منطقرهای اسرت .برازیگران
مداخلهگر محیط منطقهای و بینالمللی که محوریت تبیین فرایندهای سیاسری و سراختاری در نظرام
بینالملل را عهدهدار میباشند ،تلاش خواهند داشت تا از یک سرو مبرادرت بره «کنتررل

برازیگران»1

نموده و از سوی دیگر ،سعی بر «کنترل حوادم» 4مینمایند (بریچر.)42 :1914 ،
سیاست تابعی از جهتگیری سیاست خارجی ایران مریباشرد .در دوران بعرد از پیرروزی انقلراب
اسلامی ،سیاست و جهتگیری سیاست خارجی با تغییراتی روبرو گردید .سیاست خارجی پهلوی دوم
معطوف به ائتلاف و اتحاد با جهان غرب بود .نشانههای آن را میتوان در پیوندهای امنیتی ،همكاریهای
سیاسی و روابط اقتصادی ایران با کشورهای جهان غرب در سالهرای  1399-13۹3دانسرت .در ایرن
دوران ایران با کشورهای امریكا و انگلیس قرارداد همكاریهای امنیتی متقابل امدا کرده بود.
سیاست مدافع منطقهای در راستای کنترل الگوی رفتار برازیگران مداخلرهگر سیاسرت بینالملرل
در برخورد با بازیگران محیطی و منطقهای است .در روند جنگ ایران و عرا نشرانههای خاصری از
موازنهسازی قدرت منطقهای ایران از رریق سازوکارهای کرنش نیرابتی شركل گرفرت .هرر یرک از
بازیگران مداخلهگر نظام بینالملل دارای الگوی رفتاری و رویكرد خاصی بوده و تلراش میکننرد ترا
شرركلبندیهای سرراختاری متنرروعی را ارائرره دهنررد .تحلیررل بحرانهررای منطقررهای بررر اسرراس
شكلبندیهای موازنة قدرت و الگوی کنش بازیگران مداخلهگر بینالمللی حاصل میشود.
در ساختار دوقطبی انگیزه بازیگران مداخلهگر محیط منطقهای و بین المللری بررای تاییرگرذاری برر
بحرانهای منطقهای از جمله فرایند جنگ ایران و عرا  ،نقش و اهمیت ویژهای داشته اسرت .برازیگران
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مداخلهگر نظام بینالملل ،الگوی رفتاری خود را براسراس نشرانههایی هماننرد «عقلانیرت راهبرردی» و
دوقطبی بهعنوان موضوعی جدی و اجتنابناپذیر تلقی میشود (بریچر)49 :1914 ،
نگرش ساختاری بریچر بره ایرن موضروع توجره و تأکیرد دارد کره برازیگران سراختاری نظرام
بینالملل نیازمند «کنترل منابع» 1و «کنترل بازیگران» در محیط منطقهای و بینالمللری هسرتند .وجرود
چنین ضرورتهایی منجر به شكلگیری فرایند مداخلهگرایی میشود .برازیگران مداخلرهگر محریط
منطقهای و بینالمللی در برابر حوادم منطقهای و بینالمللی واکنش نشان میدهند .این بازیگران بره
عنوان «نیروی مداخله گر» 4در سطوح منطقهای و بینالمللی ایفرای نقرش نمروده و از قابلیرت لرازم
برای تأییرگذاری در محیط منطقهای برخوردارند.
براساس سیاست حامی منطقهای ،دولت پهلوی از سازوکارهای حمایتی بررای حفرظ نظامهرای
سیاسی محافظهکار منطقهای استفاده کرد .در این دوران تاریخی ،نقرش سیاسری و امنیتری حكومرت
شاه را میتوان در حمایت از کردهای عرا  ،حمایت از دولت سلطانقابوس در عمان و حفالرت از
امنیت خلیجفارس دانسرت .سیاسرت ایرران در دوران بعرد از پیرروزی انقلراب اسرلامی مبتنری برر
نشانههایی از «الهامبخشی منطقهای» بوده است .راهبرد مبتنی بر الهامبخشی زمینه لازم برای حمایرت
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«مصلحت ساختاری» به انجام میرسانند .قواعد «رقابت  -همكاری» در کنش قدرتهای بزرگ ساختار

تدریجی ایران از گروههای انقلابی را به وجود آورد .گروههایی که در آینده از آنران برهعنوان جبهره
مقاومت نام برده شده است.
مفهوم سیاست را میتوان تعریفی دانست که سیاستگذاران از انواع متداول تصمیمات ،تعهردات،
قواعد و اقدامات مناسب برای دولتشان و ولایفی که دولتشان باید در شررایط گونراگون جغرافیرایی
و موضوعی ایفا کند ،به عمل میآورند .دو نمونه برجسته از سیاستهای ایرران عبارتنرد از« :مردافع
منطقه» ،یعنی نقش حراست از دولتهای دیگر در منطقهای معین یا «رهبر منطقرهای» ،یعنری نقرش
کمک به کشورها و سازمانهای انقلابی برای پیگیری اهرداف و فراینردهای هرویتی را مریتروان در
زمره چنین رویكردی دانست.
سیاست عدم تعهد رادیكال با نشانههایی از الهامبخشی سیاست خارجی ایران پیوند یافته اسرت.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی معطروف بره حمایرت از جنبشهرای آزادیبخرش بروده اسرت.
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منطقهای دانست .چنین رویكردی ربعا با انگیزهها و انتظارات نظامهای سیاسی سنتی و محافظرهکار
جهان عرب در محیط منطقهای همخوانی چندانی نداشته اسرت .در ایرن فرآینرد همچنرین میتروان
تاکید داشت که نشانههای الهام بخشی در سیاست خارجی ایرران را مریتروان براسراس «سیاسرت»
جمهوری اسلامی مورد توجه قرار داد.
 -۷سیاست هویت مقاومت و دفاع مقدس
سیاست خارجی ایران در دوران دفاع مقدس برا نشرانههایی از «هویرت مقاومرت» شركل گرفرت.
ویژگی اصلی هویت مقاومت را میتوان در کنشگری ،ائتلافسازی در حاشریه و جسرتجوی پرارادایم
جدیدی دانست که از قابلیت لازم برای تغییر در موازنه قدرت و سیاسرت منطقرهای برخروردار اسرت.
گیدنز و آلن تورن تلاش نمودند تا رابطه متقابل «سوژه و هویت مقاومت» را تبیین نماینرد .واقعیرت آن
است که هویت مقاومت بخشی از نشانههای کنش بازیگران انتقادی عصر جدید میباشد.
انقلاب اسلامی ایران را میتوان اولین نشانه لهور بازیگران انتقادی و هویرت مقاومرت در برابرر
چالشهای اجتماعی و اقتصادی جهان مدرن از خود بیگانه شرده دانسرت .ترورن بره ایرن موضروع
اشاره دارد که «من سوژه را با توجه به مقاومت در برابر جهان غیرانسانی مصرف ،خشونت و جنرگ
تعریف میکنم .ما پیوسته در حال ررد شدن ،تكهتكره شردن و فریفتره شردن هسرتیم و پیوسرته از
حالتی به حالت دیگر تغییر مییابیم و محرکهای عمل جدیدی بر رفتار مرا تراییر میگرذارد .مرا در
همهمه وضعیت سرسامآور رفتارها ،عكسالعملها ،احساسات و اندیشههای بیشمار گرم شردهایم»
(تورن.)149 :1934 ،
هویت اجتماعی ایران با رهیافتهای مربوط به الهامبخشی سیاسرت خرارجی ایرران همراهنگی
دارد .گراهام فولر به این موضوع اشاره دارد که ایران همواره مرکرزی بررای حمایرت از جنبشهرای
اجتماعی بوده است .فولر اعتقاد دارد که اسرتمرار خار العراده تراریخ و تمردن پیچیرده ایرران ،ایرن
کشور را به یک تجربه ملی چندوجهی و بغرنج و میرایی از فرهنگ ملی غنی و پیچیده مجهرز کررده
است .ناامنیهای تاریخی ،زیستن در شررایط بییبراتی ،مررگ و انقیراد بیگانره را مرنعكس میکنرد.
نشانههایی از سوءلن و بیگانههراسی را میتوان در تاریخ و فرهنگ اجتماعی ایرران مشراهده کررد.
ایران از سالهای دور گذشته ،پناهگاه الهامیافتگان و اهل مكاشفه بوده است (فولر.)1۹ :1931 ،
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هویت ایرانی دارای ریشههای تاریخی کهن بوده است .ایران قرون وسرطی نیرز قبلرهگاه ناراضریان،
روحیه قیامتنگر از زندگی انسانی را که مبتنی بر مدمونهایی همانند هیجان عارفی ،رنج و ستم بروده
را انعكاس داده است .مراسم آیینی شهادت امام حسین نمادی از تمزیل سیاسی رنجکشریدن بره خرارر
گسترش عدالت خداوندی بر روی زمین تلقی میشود (.)Kapuscinski, 1982: 45
موجهای تحرول صرنعتی و تكنولوژیرک در کشرورهای مختلرف زمینره لرازم بررای گسرترش
قالبهای کنش هنجاری را به وجود آورده است .هرگونه الهامبخشی بدون ابزارهای ارتباری و پیرام
ارتباری امكانپذیر نیست .هنجارها را میتوان زیربنای پیام ارتباری کشورها ،فرهنگهرا و نظامهرای
سیاسی دانست که زمینرههای لرازم بررای قاعدهمنردی کرنش اجتمراعی را بره وجرود مریآورد .بره
همانگونهای که هنجارسازی زیرساختهای اقتصاد خودکفا ،خوداتكا و یا رقابتی را شركل خواهرد
داد (رضایی.)49 :191۹ ،
هنجارگرایی در راهبرد سیاست خارجی ایران زمینه شكلگیری هویرت را بره وجرود مریآورد.
هویرت کشررور تنهررا برره وسرریله هنجارهررا و سرراختارهای اجتمرراعی داخلرری کرره از رریررق فرآینررد
جامعهپذیری اجتماعی درونی میشوند نیز در تكوین هویت کشور تعیینکننرده هسرتند .در فرآینرد
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شورشیان ،زاهدان تاریکالدنیا ،پیامبران و صوفیان بوده است .تشیع نیز آموزهای است که بخشی از ایرن

هویتسازی علاوه بر متغیرهای هنجراری بینالمللری داخلری ماننرد فرهنرگ سیاسری ،ایردئولوژی،
جهانبینی ،زبان ،ویژگیهای انسانی -جمعیتی و جغرافیایی کشور نقش سازنده و قوامبخشی دارنرد.
فوکویاما در سال  4111آخرین کتاب خود را با عنوان «هویت؛ تقاضای کرامرت و سیاسرت خشرم»
منتشر نمود .در این کتاب فوکویاما نشان داد که هویرت میتوانرد زمینره بازتولیرد کرنش سیاسری و
اجتماعی کشورها در محیط منطقهای را فراهم سازد (فوکویاما.)49 :1931 ،
 -۸مدلسازی کنش انقلابی ایران در دفاع مقدس
هر انقلاب سیاسی دارای شاخصها و سازوکارهای خا

خود میباشد .انقلاب ایران به لحرا

ساختار ،محتوا ،استراتژی و تاکتیک با تمامی انقلابهای لیبرالی و سوسیالیستی جهان متفراوت بروده
است .اندیشه سیاسی و جهتگیری کنش انقلابی ایران نیز دارای نشرانههایی از تفراوت و تمرایز برا
انقلاب روسیه ،چین ،کوبا و نیكاراگوئه بوده و به همرین دلیرل از سرازوکارهای متفراوت کنشرگری
محیط منطقهای برخوردار بوده است .مدلسازی کنش انقلابی ایرران ماهیرت اجتمراعی داشرته و برا
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بسیاری از ویژگیهای «پارادایم جدید آلن تورن» مشابهت دارد.
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مدل انقلابی ایران اولا ماهیت معناگرایانه داشته ،یانیا اجتماعمحور بوده ،یالزا در فدرای اجتمراعی
و ساختاری لهور پیردا کررد کره نشرانههایی از گسسرت سراختاری در آن مشراهده میشرد ،رابعرا
بازنمایی اجتماعی جامعه را به وجود آورده و نكته آخر آن است که میتوان آن را پایان جنبشهرای
اجتماعی انقلابی و رادیكال دانست .واقعیت آن است که جنبشهای اجتماعی بعرد از جنرگ سررد،
عموما با شاخصهای «انقلاب رنگی» هماهنگی داشته بهگونهای که صرفا بره موضروعات فرهنگری،
الگوهای کنش اقتصادی جماعتگرایانه ،برابری قومی و جنسریتی پیونرد داشرته کره در نهایرت بره
فدای «پستفمینیسم» و «زن در لباس سوژه» منجر شده است (تورن.)913 :1934 ،
ایران در دوران دفاع مقدس از سازوکارهای مربوط به «مدل انقلابی» بهره گرفت .ویژگی اصرلی
مدل انقلابی را میتوان در سازوکارهای هویتی ،تغییرر در موازنره قردرت و ایجراد چرالش در برابرر
سیاست مداخلهگرایانه قدرتهای بزرگ در محیط منطقهای دانست .انقلاب ایرران نره تنهرا در ذات
خود به عنوان انقلاب منحصر به فردی بوده است ،بلكه فرایندهای استراتژیک و دیپلماتیرک آن نیرز
ماهیت کاملا متفاوتی با سایر انقلابها و همچنین سایر بحرانهای اجتماعی داشته است.
«احتشامی» در این ارتباط بیان میدارد که مدل انقلاب اسلامی ایرران دارای ویژگیهرای خرا
خود است .این انقلاب باب جدیردی از تحولرات انقلرابی غیرسوسیالیسرتی را در جهران گشروده و
چهره خود را در اواخر قرن بیستم به عنوان کشوری کره نره دارای ویژگیهرای سوسیالیسرتی و نره
دارای ویژگیهای غربی و سرمایه داری است؛ ترسیم نمود .در حقیقت رهبرران آن گامهرای بلنردی
برداشتند تا کشور خویش را به عنوان مدل جدید بینالمللی که متمایز از بلوکهرای قدرتمنرد نظرام
جهانی و جنگ سرد میباشد ،انعكاس دهند.
در این میان کارگزاران نظام انقلابی ایران ،خویش را اخلاقا برتر از سرایر گروههرایی میدانسرتند
که تاکنون وجود داشته است .بنابراین انقلاب اسلامی ایران را میتروان جرایگزین جدیردی در میران
گروههای انقلابی نوین دانست .در فرآیند تحولات انقلابی کشورهای پیرامرونی در سرالهای بعرد از
جنگ دوم جهانی تنها جمهوری اسلامی بود که سطحی مساوی از خصومت و تعرارض نسربت بره
شر و غرب را در رفتار خود نمایان میساخت .سایر کشرورهای انقلرابی از انجرام هرگونره اقردام
مستقل از قدرتهای بزرگ عاجز ماندند (احتشامی.)131 :19۹1 ،
رویكرد مبتنی برر موازنرهگرایی منطقرهای را میتروان برهعنوان بخشری از سرازوکارهای کرنش
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بازیگران منطقهای در ارتباط با امنیت عرا و سوریه دانست .هر یک از واحدهای منطقهای هماننرد
فدای رقابتهای ژئوپلیتیكی عرا و سوریه ارتقا دهند .از آنجایی که عررا برهعنوان «خرط مقردم
ژئوپلیتیكی تعارض» فرهنگی و راهبردی جهان عرب با ایران قرار دارد ،ربیعی به نظرر میرسرد کره
ایران میبایست نقش مویری در فدای منطقهای ایفا نماید.
مدل انقلابی ایران نیازمند ارتقا سطح کنش با گروههای اجتماعی کشور هدف بوده است .بر ایرن
اساس ایران توانست زمینههای لازم برای حداکزرسازی معادله کنش تعاملی در محیط سیاسی عررا
و سایر کشورهای جهان عرب را فراهم آورد .جایگاهیابی ایران در محیط منطقرهای عررا توانسرت
شكل جدیدی از موازنه منطقهای را به وجود آورد .هر موازنه منطقهای میبایست براسراس «معادلره
قدرت ،ایدئولوژی و امنیت» شكل گیرد .ایران برای نقشیابی منطقهای ناچار بود ترا موقعیرت خرود
را در محیط منطقهای غرب آسیا ارتقا دهد.
نقشیابی ایران بر عرا دارای مخاربین سیاسی خا

خود بود .گروههرای شریعی و کردهرای

عرا را میتوان بهعنوان اصلیترین مخارب ژئروپلیتیكی ایرران بررای اعمرال فشرارهای سیاسری و
تاکتیكی بر حكومت صدام حسین دانست .چنین فرآیندی میتوانست زمینه لازم برای لهرور شركل
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ترکیه ،عربستان ،مصر ،امارات عربی متحده و قطر به گونه تردریجی توانسرتند موقعیرت خرود را در

جدیدی از موازنه منطقهای را فراهم آورد .موازنه جدید منطقهای در عرا مربوط به شرایطی اسرت
که بتواند زمینه نقشیابی متقابل کشورهای منطقهای بررای ایجراد یبرات و حفرظ وضرع موجرود را
فراهم آورد .ایران از سیاست حفظ وضع موجود در بحران عرا  ،سوریه و قرهبای بهره گرفته اسرت
(برزگر.)44 :191۹ ،
 -۹سیاست کنش ژئوپلیتیكی در دوران دفاع مقدس
در دوران دفاع مقدس ایران به گونه اجتنابناپرذیر ناچرار برود ترا از سرازوکارهای مربروط بره
«سیاست کنش ژئوپلیتیكی» استفاده کند .چنین رویكردی بخشی از سرازوکارهای رفترار منطقرهای و
راهبردی ایران در دوران جنگ تحمیلی اسرت .اصرلیترین نشرانة رفتراری و کرارویژة ژئروپلیتیكی
جمهوری اسلامی ایران را میتوان در تغییرات بنیادین دانست که با سرازوکارهای گذشرتة نظمهرای
امنیتی پیوند یافته است .تحقق چنین شرایطی ناشی از نقش مسئولانة جمهوری اسرلامی در سراختار
امنیت منطقهای محسوب میشود.
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سیاست ژئوپلیتیكی ارتباط مستقیم با اراده کارگزاران سیاسی ،قابلیتهای ابزاری و بهرهگیرری از
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توان کنشگری بازیگران ائتلاف امكانپذیر خواهد بود .در غیر این صورت زمینه بررای ایفرای نقرش
ژئوپلیتیكی با اختلال همراه میشود .اگر نظام سیاسی ایران فاقد ارادة لازم برای مقابلره برا تهدیردات
کمشدت ،منطقهای و بینالمللی بود ،در آن شرایط ربعاً حوزة ژئوپلیتیک منطقرهای آسریای جنروب
غربی با نشانههایی از بحران ،آشوب و ناآرامیهای پایانناپذیر همراه میشد.
نقشیابی ایران در محیط منطقهای میتوانست فدای سیاسی و «موازنه ژئوپلیتیكی» منطقرهای را
دگرگون کند .براساس چنین رویكردی بود که زمینه برای محدودسازی ایرران از رریرق اقردامات و
سازوکارهای کنش غیرمستقیم همانند «جنگهای نیابتی» از سوی ایالاتمتحرده فرراهم شرد .جنرگ
عرا علیه ایران نمادی از نشانههایی مربوط به جنگهای نیابتی میباشد که زمینه لازم بررای کراهش
قدرت ایران در حوزه کنش ایدئولوژیک ،صدور انقلاب ،الهامبخشی ،هنجارسرازی و رسرالتگرایی
را به وجود میآورد.
به همانگونهای کره جنرگ تحمیلری ترابعی از ضررورتهای تغییررات ژئروپلیتیكی محسروب
میشود ،مقاومت ایران در فرآیند دفاع مقدس توانست شكل دیگرری از دگرگونیهرای ژئروپلیتیكی
را به وجود آورد .آنچه به عنوان ژئوپلیتیک مقاومت محسوب میشود ،در دوران دفاع مقدس شركل
گرفته و به گونه تدریجی گسترش پیدا کررده اسرت .کرنش راهبرردی در هرر کشروری تحتتراییر
سازوکارهای محیط منطقهای شكل میگیرد .نظم منطقهای در محیط ژئوپلیتیكی براساس قالبهرای
تحلیلی متفاوتی تبیین میشود .بهرهگیری از چنین منابعی زیرسراختهای تحلیلری ایرن پرژوهش را
شكل میدهد .چوبین درصدد بود تا واقعیتهای سراخت اقتصرادی و اجتمراعی ایرران را برهعنوان
پشتوانه کنش راهبردی در محیط منطقهای تبیین کند (.)Chubin, 1987: 63
 -۱۱سیاست رهبر منطقهای در دوران دفاع مقدس
کشوری که سیاست رهبر منطقهای را ایفا میکند باید بتواند از آموزههای راهبردی ،گفتمانهرای
هویتی و فرایندهای کنش سیاسی سایر بازیگران حمایت به عمل آورد .در چنین فراینردی مریتروان
راهبردهایی را مورد توجه قرار داد که زمینههای ایجاد یبات ،تعادل و کرنش معطروف بره موازنره در
سیاست خارجی ایران را فراهم سازد .چنین رویكردی را جمهوری اسلامی ایران در راهبرد منطقره-
ای خود مورد استفاده قرار داده است .حمایت از سوریه ،حزب الله لبنان ،حمراس و جهراد اسرلامی
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براساس الهامبخشی ایدئولوژیک شكل گرفته است.
زیرساختهای «انقلاب دوم» را شكل داد .به همانگونهای که انقلاب اول معطوف به مقابله برا نظرام
سیاسی پهلوی بود ،انقلاب دوم دارای جهتگیری منطقرهای و بینالمللری بروده اسرت .انقلراب دوم
زیرساختهای لازم برای ایفای نقش ایران بهعنوان «بازیگر ضدساختاری» در نظرام بینالملرل را بره
وجود آورد .به همین دلیل اسرت کره ایالاتمتحرده ،کشرورهای اروپرایی و اتحراد شروروی دارای
رویكرد نسبتا یكسانی برای محدودسازی سیاست ایرران در محریط منطقرهای و سیاسرت بینالملرل
بودند (بازرگان.)24 :1949 ،
راهبرد رهبر منطقهای در جهتگیری سیاسرت خرارجی ایرران منجرر بره اتخراذ سرازوکارهایی
همانند مقاومت ،صدور انقلاب و تغییر در موازنه قدرت میشرد .سیاسرت خرارجی دولرت موقرت
براساس نشانههایی از «کنش متقابل و توازن» با کشورهای مختلف جهان بوده است .بازرگان نیز بره
موضوعاتی همانند الهامبخشی در سیاست خارجی ایران واقف بود ،درحالیکه بازرگران اولویرت را
بر ایجاد «جامعه نمونه» در ایران قرار داده بود .بازرگان به این موضوع اشاره داشت کره اگرر جامعره
نمونه در ایران شكل گیرد ،در آن شرایط الهامبخشی بدون توجره بره سرازوکارهای ایردئولوژیک و
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تسخیر سفارت آمریكا که زمینره سراختاری بررای اسرتعفا دولرت بازرگران را بره وجرود آورد،

ساختاری حاصل خواهد شد.
رویكرد موازنهگرای بازرگان در سیاست خارجی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برا قالبهرای
ایدئولوژیک و جهتگیری مربوط به «انقلاب دوم» هماهنگی نداشت .به همین دلیل اسرت کره دولرت
بازرگان دوران تاریخی خود را پایان یافته دانست .بازرگان کتابی با عنوان «انقلاب ایران در دو حرکرت»
منتشر نمود .کتاب بازرگان براساس آموزههای «کرین برینتون» در کتراب «کالبدشركافی چهرار انقلراب»
تنظیم شده بود .در نگرش بازرگران و برینترون ،رادیكالهرای سیاسری و سیاسرت خرارجی جرایگزین
دولتهای لیبرال بعد از پیروزی انقلابهای سیاسی میشود(.بازرگان.)۹9 :1949 ،
نتیجهگیری
جهتگیری سیاست خارجی ایران در دوران بعرد از انقلراب اسرلامی ترابعی از معادلره قردرت،
تهدیدات و شرایط ساختاری است .جنگ تحمیلی تراییر قابرلتوجهی برر رادیكرالیزه شردن انقلراب
اسلامی ایران به جا گذاشت .بررسیهای تاریخی و ساختاری انجرام شرده توسرط «کررین برینترون»
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بیانگر این واقعیت است که انقلابها تحتتاییر فشارهای بینالمللی بازتولید شده و بررای بقرا خرود
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بره سرازوکارهای رادیكررالیزه شرده روی میآورنرد .جنررگ عررا علیره ایررران را میتروان یكرری از
شاخصهای «جنگ نیابتی» جهان غرب و کشورهای عرب خاورمیانه علیه شاخصهای مربروط بره
الهامبخشی انقلاب اسلامی ایران دانست.
در سپتامبر  1311عرا حمله نظامی خود به ایران را به انجرام رسراند .حملره نظرامی عررا برا
هدف اعلامی تغییر در «قرارداد الجزایر  »13۹9و گذار از رژیم حقوقی «خط تالوک» برهعنوان معیرار
اصلی نقشیابی ایران و عرا در اروندرود بوده است« .سیاست عملی عررا » را میتروان ترابعی از
سازوکارهای «تغییر موازنه قدرت منطقهای» دانست .چنین الگرویی نقرش قابرلتوجهی در سیاسرت
راهبردی ایران به انجام رسانده و توانست زمینههای لازم برای بهینهسازی سراختار قردرت در ایرران
را فراهم آورد.
نقش عرا در فدای بعد از انقلاب اسلامی ایران در جهت مقابله با «الگرو و کرنش انقلرابی» در
محیط منطقهای شكل گرفت .انرژی نهفته شرده در سراختار سیاسری و ایردئولوژی بعزری عررا در
جهت مقابله با انقلاب اسلامی ایران به کار گرفته شد .نیكسون و کیسینجر در تفاسریر خرود بره ایرن
موضوع اشاره داشتند که انقلاب ایران و جنگ عرا علیه ایرران از ایرن جهرت بررای جهران غررب
اهمیت دارد که نیروهای رادیكال منطقرهای خاورمیانره بریش از آنكره علیره منرافع جهران غررب و
اسرائیل به کار گرفته شود ،در فدای رویارویی با یكدیگر خنزی شدند.
جهان عرب و برازیگران اصرلی نظرام بینالملرل حمایرت دوفراکتوی خرود را از عررا بره انجرام
رساندند .حزب بعث عرا محوریت اصلی کنشگری خود را در مقابله نظامی و عملیات تراکتیكی برا
ایران قرار داد .واقعیت آن است که کنش راهبردی ایران در جهت مقابله برا تجراوز و اقردامات نظرامی
عرا در داخل خاک ایران شكل گرفت .ایران در سالهای بعد از عملیرات بیتالمقردس و آزادسرازی
خرمشهر بر ضرورت «تنبیه متجاوز» بهعنوان محور اصلی سیاست خارجی خود تاکید داشت.
ارزیابیهای انجام شده بیانگر آن است که جهتگیری محوری سیاسرت خرارجی ایرران در دوران
دفاع مقدس مبتنی بر «عدم تعهد رادیكال» بوده است .عدم تعهد رادیكال در سیاست خرارجی نیازمنرد
بهکارگیری سازوکارهایی است که زمینه حداکزرسازی مقاومت در برابر تهدیدات را به وجود مریآورد.
اولین نشانه عدم تعهد رادیكال را ایدئولوژی انقلرابی تشركیل میدهرد .ایردئولوژی انقلرابی از قابلیرت
بسیج اجتماعی برخوردار بوده و منجر به تحرک عملیاتی بازیگران میشود.
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عدم تعهد رادیكال مربوط به الهامبخشی سیاست خارجی ایران در دوران دفاع مقدس بروده کره
دیگر جهتگیری سیاست خارجی ایران مربوط به صدور انقلراب بروده کره برا ذات ،ایردئولوژی و
قالبهای هستیشناسانه ایران پیوند یافته است .در نتیجه چنین فرآیندی زمینه برای موازنرهگرایی در
سیاست خارجی ایران به وجود میآید.
در مقطعرری سیاسررت خررارجی ایررران در دوران دفرراع مقرردس براسرراس شرراخصهای «مرردافع
منطقهای» شكل گرفت .ویژگی اصلی مدافع منطقهای را میتوان بهرهگیری از سازوکارهایی دانسرت
که منجر به بقا ،ارتقا و نقشیابی ژئوپلیتیكی ایران در محریط منطقرهای خواهرد شرد .اولرین نشرانه
سیاست مدافع منطقهای را هویت مقاومت تشكیل میدهد .هویت با انقلاب ایرران شركل گرفرت و
آیار خود را در بسیج گروههای اجتماعی محیط منطقهای به جا گذاشته است.
یكی دیگر از سیاستهای خارجی ایران در دفاع مقدس مدلسازی کرنش انقلرابی اسرت .مردل
دینی در کنش انقلابی مبتنی بر نشانههایی از معناگرایی ،تسامح و مصالحه شكل گرفته است .ربیعری
است که چنین فرآیندی تحت تاییر موجهای رادیكال بازتاب رادیكال پیدا میکنرد .سیاسرت مردافع
منطقررهای ایررران مبتنرری بررر سررازوکارهای کررنش ژئرروپلیتیكی برروده کرره انعكرراس آن را میترروان در
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زیرساخت کنش ارتباری و بینالاذهانی با جنبشهای مقاومرت منطقرهای را اجتنابناپرذیر سراخت.

سازوکارهایی همانند «تهدید در برابر تهدید» و «جنگ جنگ ترا پیرروزی» جسرتجو نمرود .یكری از
ویژگی های سیاست خارجی ایران در دفاع مقدس را رهبری منطقهای تشكیل میدهد کره میتوانرد
زمینههای لازم برای ایجاد نیروی موازنهساز در محیط منطقهای را فراهم آورد.
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