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چکیده
انقالب اسالمی ایران به مثابه ی یک انقالب بزرگ در تحوالت نظام بین الملل اثرگذار بوده 
است. چرایی و چگونگی این اثرگذاری و نیز ابعاد و حوزه های آن موضوع این نوشتار 

است که با روش تفسیری به تحلیل داده های اسنادی و کتابخانه ای مرتبط می پردازد.
انقالب اسالمی ایران در یک نظام بین الملل دوقطبی مبتنی بر جنگ سرد روی داد 
به حساب  ایاالت متحده  رهبری  به  غرب  اردوگاه  حساس  اعضای  از  ایران  آن  در  که 
می آمد. اولین منازعه ی جنگ سرد بین ابرقدرت ها بر سر موضع ایران اتفاق افتاد و 
ایران به عنوان عضو مرکزی پیمان مرکزی سنتو، حلقه ی وصل دو پیمان نظامی دیگر 
برابر شرق به حساب می آمد. بعالوه بیشترین کمک های  ناتو و سیتو در  غرب یعنی 
اقتصادی، نظامی، فنی - کارشناسی و اطالعاتی - امنیتی آمریکا در خارج از ناتو به 
ایران صورت می گرفت. درنتیجه ایران یک متحد تمام عیار غرب به حساب می آمد که 
به عنوان »ضربه گیر اول« در برابر شرق در شمال خود و »ژاندارم غرب« در خلیج فارس 

یعنی جنوب خود، به حساب می آمد.
با پیروزی انقالب اسالمی در ایران و خروج این کشور از سنتو، کمربند امنیتی - نظامی 
غرب در برابر شرق فروپاشید، دکترین دو ستونه ی نیکسون در خاورمیانه فروریخت، 
ژاندارم غرب در خلیج فارس از بین رفت، سیستم دفاعی غرب در شمال ایران از هم 
پاشید و محور اصلی سیاست آمریکا در منطقه یعنی اسراییل مورد تهدید جدی واقع شد.
به عالوه با انقالب اسالمی ایران این کشور از اردوگاه غرب خارج شد ولی به اردوگاه 
شرق نپیوست، باعث تحکیم و تقویت جنبش عدم تعهد و شکل گیری عدم تعهد واقعی 
گردید، ایده بلوک اسالمی مستقل را مطرح ساخت، الگوی جدیدی برای انقالب در 
ارائه کرد و باعث اوج گیری جنبش های اسالمی و تولد اسالم  کشورهای جهان سوم 

سیاسی به مثابه یک بازیگر غیردولتی مؤثر در نظام بین الملل گردید.
واژگان کلیدی: انقالب اسالمی، تحوالت نظام بین الملل، نظام دوقطبی، جنگ سرد، 

جنبش عدم تعهد، بلوک اسالمی مستقل، اسالم سیاسی
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انقالب اسالمی ایران به مثابه یک انقالب بزرگ مؤثر در محیط درون، بر نظام بین الملل و 
تحوالت آن نیز اثرگذار بوده است )دهشیری، 1390(. سؤال اصلی این نوشتار همین است 
که این انقالب چه تأثیری بر نظام بین الملل و تحوالت آن داشته است؟ )محمدی، 1392(. 
سؤال بعدی این خواهد بود که این تأثیر از چه نوع و بر کدام حوزه ها از نظام بین الملل 
بوده است؟ کدام بخش از نظام بین الملل بیشترین تأثیر را از انقالب اسالمی پذیرفته است 

و چرا؟ )مجرد، 1386(.
بایستی دید که در چه شرایط بین المللی و تحت  این سؤال نخست  به  برای پاسخ 
حاکمیت چه نوع از نظام بین الملل انقالب اسالمی رخ داده است تا سپس چگونگی و 
میزان تأثیر آن به بحث گذاشته شود. روش ما در این مقاله برای گردآوری داده ها از 

نوع اسنادی و کتابخانه ای و برای تحلیل آن ها از نوع کیفی تفسیری خواهد بود.

1. نظام بین الملل دوقطبی مبتنی بر جنگ سرد
فضای  و  بوده  دوقطبی  جهانی  نظام  که  داد  رخ  شرایطی  در  ایران  اسالمی  انقالب 
جنگ سرد بر آن حاکم بود. در این فضا جهان به دو اردوگاه شرق و غرب به رهبری 
آمریکا و شوروی تقسیم شده بود و روابط دول عضو دو بلوک به گونه ای بود که برخورد 
نظامی و درگیری با سالح های گرم صورت نمی گرفت ولی وخامت به حدی بود که 
انواع تحریکات و اقدامات مغایر با روابط عادی و زمان صلح از جانب طرفین صورت 
جنگ  پایان  از  پس  بالفاصله  شرایط  این   .)274-272  :1391 )علی بابایی،  می گرفت 
جهانی دوم بر جهان حاکم گشته بود و در آن دو پدیده بارز و آشکار بود: 1. حاکمیت 
سایه سنگین سالح های اتمی بر جهان 2. رقابت شدید و پرتنش میان آمریکا و شوروی 
بر سر گسترش قدرت و نفوذ خود در جهان که جهان سرمایه داری را در مقابل دنیای 

کمونیست قرار داده بود )گریفیتس، 1388: 408-400(.
جهان  اصول   از  دفاع  و  کمونیسم  گسترش  از  جلوگیری  برای  شرایط،  این  در 
به اصطالح آزاد، آمریکا در قالب اصل ترومن دو راهکار را دستورالعمل خود قرار می دهد: 
1. تقویت نیروی نظامی خود و متحدان و کار بر روی سالح های جدید 2. تالش در 
جهت بهبود وضعیت مادی و رفاهی جوامع فقیر برای مصون ساختن آن ها از زمینه های 

رشد و گسترش کمونیسم )آقابخشی و افشاری راد، 1389: 694(.
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2. جایگاه ایران در جنگ سرد نظام دوقطبی
نخستین نکته مهم و جالب توجه در این موضوع عبارت از این است که اولین مورد 
درگیری دوران جنگ سرد، در خصوص غائله آذربایجان ایران رخ داده است: پس از 
پایان جنگ جهانی دوم و تعلل قوای شوروی در خروج از ایران، دولت ایران به سازمان 
جدیدالتأسیس ملل شکایت می برد و فشار بین المللی از جانب بلوک غرب به رهبری 
آمریکا تا جایی پیش می رود که ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا به شوروی ها برای 
خروج از ایران اولتیماتوم می دهد. این تنش در میان دو ابرقدرت نوظهور در شرایطی 
اتفاق می افتد که استراتژی شوروی بر گسترش کمونیسم در جهان و مقابله با قدر ت 
اتمی آمریکا و غرب استوار گشته و آمریکا در تالش برای ایجاد مانع در مقابل گسترش 
کمونیسم می باشد. ازاین روست که ایران و موضوع خروج نیروهای شوروی از آن برای 

هر دو طرف جنبه راهبردی پیدا می کند )دانشنامه دانش گستر، 1393، ج. 6: 18-17(.
به این ترتیب، به گواه تاریخ ایران نخستین آوردگاه جنگ سرد در سال 1946 بوده 
است. نزاع های بعدی شرق و غرب در یونان و اروپای شرقی آشکار می گردد. از فردای 
جنگ جهانی دوم و آغاز دوران جنگ سرد هدف آمریکا )به عنوان رهبر بلوک غرب( 
در ایران عبارت است از حفظ یک رژیم "غیر کمونیست" و "با ثبات" در ایران که این 
امر استراتژی آمریکا در کلیه کشورهای جهان سوم نیز محسوب می گردد. شوروی ها 
نیز به طور طبیعی گسترش نفوذ کمونیسم در ایران را مدنظر داشتند. با توجه به اصرار 
شوروی بر بقا در آذربایجان ایران و حمایت از حکومت به اصطالح خودمختار کمونیست 
آذربایجان و روند حوادث در آن دوران می توان گفت که روس ها در وهله اول در پی به 
روی کار آوردن یک رژیم کمونیستی در ایران بوده اند. رژیمی که دقیقاً دنباله رو شوروی 
باشد. در صورت میسور نبودن این هدف در مرحله دوم آن ها حداقل می خواستند شاهد 
یک رژیم دوست در ایران باشند که با کمونیست ها مدارا کند و امتیاز نفت شمال را به 

آن ها بدهد )دانشنامه دانش گستر، 1393، ج. 11: 658-657(.
در کوران چنین شرایط و نزاعی بوده که آمریکا به عنوان رهبر بلوک غرب لیبرال 
بدون فوت وقت در مقابل متحد دیروز دوران جنگ جهانی دوم خود ایستاده و به 

شوروی ها برای خروج از ایران اولتیماتوم می دهد )افضلی، 1386، ج. 11: 109-105(.
ابعاد راهبردی می یابد،  ایران  برای غرب و آمریکا غیر کمونیست ماندن و ثبات 
چراکه در غلتیدن ایران به اردوگاه کمونیست ها می توانست خسارتی جبران ناپذیر را 
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برای بلوک غرب به همراه داشته باشد. ایرانی که با دارا بودن منابع غنی نفتی و گازی 
در سرزمین خود و تسلط بر مهم ترین کانون انرژی جهان در خلیج فارس، گلوی اقتصاد 
مبتنی بر انرژی جهان را در دست داشت. مرزهای 2500 کیلومتری ایران با شوروی بر 
اهمیت بسیار استراتژیک آن می افزود. به این ترتیب، ایران هم در خط مقدم جغرافیایی 
مقابله با شوروی قرار داشت و هم با تسلط بر بخش بزرگی از نفت جهان برای اقتصاد 
ویران اروپای غربی و بازسازی خرابه های جنگ در این قاره جنبه حیاتی پیدا کرده 

بود. غرب باید با نفت ایران و خلیج فارس، اروپا را بازسازی می نمود.
این گونه است که ایران به یکی از کانون های اصلی جنگ سرد تبدیل می گردد. این 
نکته را بایستی در قالب واقعیت دیگری نیز دید و آن این که در دوران جنگ سرد توسعه 
سالح های هسته ای احتمال رویارویی نظامی مستقیم بین شرق و غرب را عماًل کاهش 
داده بود ولی در مقابل، کشورهای رو به توسعه جهان سوم، به آوردگاه و کانون اصلی 
ستیزه شرق و غرب تبدیل شده بودند. در آوردگاه ایران، آمریکایی ها در پی کمک به 
استقرار، تحکیم و تقویت یک رژیم با ثبات غیر کمونیست بودند، درحالی که شوروی ها 
نیز با تقویت حزب توده و توسعه شبکه نظامی آن در ارتش ایران، درصدد نفوذ دادن 
کمونیسم به آن و در اختیار گرفتن این کشور بودند )افضلی، 1386، ج. 11: 109-105(.
پیش  در  عمده  راهکار  دو  جهان  در  کمونیسم  گسترش  با  مقابله  برای  آمریکا 
می گیرد که در هردوی آن ها جایگاه ایران ویژه و متمایز است: 1. ایجاد پیمان های 
نظامی 2. تقویت نیروهای نظامی کشورهای دوست و اعطا کمک های گوناگون برای 

حفظ ثبات آن ها.

1-2. جایگاه ایران در پیمان های نظامی غرب: حلقه وصل
در خالل  را  جهانی  عمده  نظامی  پیمان  سه  مهار شوروی،  و  محاصره  برای  آمریکا 
سال های 1949 تا 1959 طراحی کرده و به اجرا می گذارد. این پیمان ها از اروپا تا 
آسیا کشیده شده و با در بر گرفتن تعداد زیادی از کشورهای این دو قاره، همچون یک 
دیوار دفاعی به هم پیوسته مستحکم به دور سرزمین بزرگ شوروی کشیده شد و آن 
را در محاصره خود قرار می دهد. این پیمان ها عبارت اند از ناتو )1949(، سیتو )1954( 

و سنتو )1959(.
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الف( ناتو )NATO( )آشوری، 1383: 316-17(.
نخستین پیمان نظامی که با هدف حفظ امنیت اروپای غربی در مقابل قدرت نظامی 
شوروی و بلوک شرق شکل می گیرد، ناتو )NATO( یا سازمان پیمان آتالنتیک شمالی 
)North Atlantic Treay Organization( است که در سال 1949 تأسیس می گردد. 
این پیمان از توان بسیار باالیی برخوردار است: قدرت هسته ای با موشک های میان برد 
که در اروپا مستقر می گردد و موشک های استراتژیک دوربرد که در اختیار آمریکاست 
و نیز توان نظامی غیرهسته ای زمینی، دریایی و هوایی گسترده و قابل توجه که در 
گوشه و کنار جهان مستقر می شود. در این پیمان تمام اعضاء موظف به کمک به هر 
عضو که مورد حمله نظامی قرار گیرد، می شوند. شعار این پیمان عبارت است از »همه 
برای یکی و یکی برای همه«. با پیوستن ترکیه و یونان در سال 1952 و جمهوری 
فدرال المان در سال 1955 )در پی تشکیل پیمان ورشو( تعداد اعضای این پیمان به 
16 می رسد: بلژیک، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، پرتغال، ایسلند، 

دانمارک، کانادا، یونان، آلمان، ترکیه، انگلیس و آمریکا.

ب( سیتو )SEATO( )آشوری، 1383: 214(
دومین پیمان نظامی برای کنترل کمونیسم، بسیار دورتر از پیمان اول )ناتو( که هدف 
حفاظت از اروپا را داشت، در آسیای جنوب شرقی با دفاع از آسیای جنوب شرقی شکل 
 South- East Asia( یا سازمان پیمان آسیای جنوب شرقی )SEATO( می گیرد. سیتو
Treaty Organization( در سال 1954 در مانیل پایتخت فیلیپین تأسیس می شود 
این  اعضا در  از  به هر یک  پیمان، حمله  به عمل آمده، هر عضو  توافقات  بر اساس  و 
منطقه را به منزله تهدید صلح و امنیت کشور خود خواهد پنداشت و در چنین موقعی 
کلیه اعضا موظف به اقدام دسته جمعی می باشند. اعضا اولیه این پیمان عبارت بودند 
بعدها  انگلیس که  و  آمریکا  پاکستان،  فرانسه،  استرالیا، زالندنو،  تایلند،  فیلیپین،  از: 
کشورهای کامبوج، الئوس و ویتنام نیز به آن می پیوندند. بدین ترتیب سیتو مکملی 
می گردد برای ناتو در جنوب شرق آسیا جهت سدسازی در مقابل کمونیسم روسی 

و چینی که با پیروزی انقالب چین در سال 1949 در حال رشد در این منطقه بود.
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ج( سنتو )SENTO( )آشوری، 1383: 202(
سومین حلقه پیمان های نظامی با نام سنتو یا سازمان پیمان مرکزی با هدف ایجاد یک 
سیستم دفاعی از همسایگان شوروی در مقابل آن، در جایی شکل می گیرد که بتواند 
عالوه بر همسایگی شوروی به گونه ای دو پیمان قبلی را نیز به هم متصل نماید و بدین 
ترتیب یک کمربند امنیتی - نظامی از جنوب شرق آسیا گرفته تا اروپا در مقابل نفوذ 
کمونیسم و تهدیدات بلوک شرق پدید آید. هسته اولیه سنتو با پیمان »بغداد« در سال 
1955 شکل می گیرد که بالفاصله با استقبال آمریکا و انگلیس و تقبیح شوروی و مصر 
)ناصر( روبرو می گردد. پس از خروج عراق در سال 1959 و تغییر نام آن از پیمان بغداد 
به »سازمان پیمان مرکزی« یا » سازمان پیمان خاورمیانه«، اعضا آن عبارت می شوند 

از ترکیه، پاکستان، انگلیس، آمریکا )عضو ناظر( و ایران.
همان گونه که مشاهده می شود دو پیمان ناتو و سیتو با پیمان سنتو به هم متصل 
می گردند. وجود آمریکا و انگلستان در همه پیمان ها گویاست. پاکستان با حضور در 
سیتو و سنتو و ترکیه با حضور در ناتو و سنتو این پیمان ها را تا مرزهای شرقی و 
غربی ایران پیش آورده بودند و این با حضور و شرکت ایران به عنوان حلقه میانی است 
که پیمان های سه گانه نظامی غرب به هم متصل گشته و کمربند امنیتی آن  ها شکل 
بسیار  پیمان )سنتو(  این  با شوروی ها در  با مرزهای طوالنی  ایران  می گیرد. حضور 
حیاتی و تعیین کننده است؛ یعنی با ایران است که اساساً چنین امکانی برای غرب 
پیش می آید که بتواند حلقه محاصره شوروی ها با پیمان های نظامی را تکمیل کند. 
به عبارت دیگر جایگاه ایران در این بخش از استراتژی مقابله کننده غرب در مقابل شرق 

بسیار حساس و فوق العاده راهبردی می باشد.

2-2. جایگاه ایران در جذب کمک های بلوک غرب به رهبری آمریکا: رتبه ممتاز
تا دوران مصدق، آمریکایی ها حضور و دخالت گسترده ای در ایران نداشتند. قبل از 
آن حضور آمریکایی ها در ایران را می توان در چند مورد خالصه کرد: حضور مورگان 
شوستر، آرتور میلسپو و چندین هیئت مذهبی آمریکایی در ایران و نیز البته حضور 

آن ها در خالل جنگ جهانی دوم )بیل، 1371، ج. 1: 55-23(.
در دوران مصدق است که با به خطر افتادن استراتژی آمریکا در کشورهای جهان 
سوم و از جمله ایران، آمریکایی ها تصمیم به دخالت در ایران می گیرند. همان طور گفته 
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شد از فردای جنگ جهانی دوم آمریکا در پی کمک به استقرار و تحکیم و تقویت یک 
رژیم "با ثبات" "غیر کمونیست" در ایران بوده است. در دوران مصدق، خصوصاً در 
اواخر حکومت او که عالئم "بی ثباتی" در ایران گسترش یافت و شائبه به روی کار 
آمدن یک "رژیم کمونیستی" باال گرفت، دخالت در ایران برای ایاالت متحده آمریکا 
جنبه ای راهبردی پیدا کرد. این امر از زمانی که مصدق شروع به بازی با کارت حزب 
توده در مقابل آمریکا برای جذب و جلب نظر و حمایت های این کشور نمود، آشکارتر 
و جدی تر گشت. با توجه به ماهیت لیبرال دموکراتیک حکومت مصدق، آمریکا بر سر 
ایدئولوژی دموکراسی یا منافع ملی خود قرار گرفت. به لحاظ  انتخاب بین  دوراهی 
پایبندی به دموکراسی به مثابه یک ایدئولوژی باید از حکومت مصدق حمایت می نمود 
ولی منافع ملی و مصالح اردوگاه غرب عکس آن را ایجاب می نمود. حمایت از حکومت 
لیبرال دموکراتیک مصدق یعنی حمایت دیپلماتیک و مادی از رژیمی که به لحاظ 
سیاست خارجی غیر متعهد و به لحاظ سیاست داخلی در مقابل کمونیسم نرمش خو و 
نرم رفتار بود، رژیمی که به لحاظ سیاسی سازش ناپذیر و به لحاظ اقتصادی ورشکسته 
ارزیابی می شد. عالوه بر این، مصدق در حال مناقشه و نزاع با نزدیک ترین متحد آمریکا 

یعنی انگلیس بود )بیل، 1371، ج. 1: 165-55(.
در نهایت، همچون همیشه کفه منافع ملی آمریکا بر کفه ایدئولوژی دموکراسی آن 
سنگینی نمود و تهدید مصدق به کمونیست شدن احتمالی، بهانه و انگیزه الزم برای 
سرنگونی حکومت ملی او را به آمریکا داد. در کودتایی که طراحی و اجرا شد آمریکا 
نقش اول و اصلی را بازی کرد و بدین ترتیب ایاالت متحده با قدرت و تمام عیار وارد 
ایران گشت: از سال 1332 )1953( به بعد آمریکا به حمایت "کامل"، "بی چون وچرا"، 
"همه جانبه" و "فزاینده" از شاه و رژیم او پرداخت. این کمک ها تا جایی ادامه یافت 
که ایران رتبه ممتاز در جلب و جذب کمک های اقتصادی، نظامی، فنی - کارشناسی 
و اطالعاتی - امنیتی غرب و آمریکا را به دست آورد )گازیوروسکی، 1371: 221-151(.
الف( کمک های اقتصادی: بالفاصله پس از کودتا و در همان سال 1953، جهت 
ترمیم بودجه دولت و اقتصاد ورشکسته ایران، آمریکا یک کمک 68 میلیون دالری 
در اختیار دولت کودتای زاهدی قرار داد. چند ماه بعد در سال 1954 یک کمک 15 
قرار می گیرد.  ایران  دولت  اختیار  در  بودجه  رفع کسری  برای  دیگر  میلیون دالری 
کمک های آمریکا برای تقویت و حفظ دولت کودتا تا جایی پیش می رود که در سال 
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1954، 60 درصد هزینه دولت ایران از کمک های دالری آمریکا تأمین می گردد. در 
سال های 56 - 1955 این کمک های اقتصادی به رقم متوسط سالیانه 75 میلیون دالر 
بالغ می گردد. در سال 1961 کمک اقتصادی آمریکا به ایران رقم 107/2 میلیون دالر 
را نشان می دهد و این یعنی این که ایران یکی از دریافت کنندگان عمده کمک های 

اقتصادی آمریکا در خارج از پیمان ناتوست )گازیوروسکی، 1371: 189-177(.
ب( کمک نظامی: کمک های نظامی آمریکا عالوه بر بخشش رایگان تعدادی از ادوات 
جنگی در سال های نخست پس از کودتا، رقم 535/4 میلیون دالر بین سال های 1953-
1963 را تشکیل می دهد. این رقم نشان می دهد که بزرگ ترین کمک نظامی آمریکا به 

یک کشور غیر عضو ناتو تحویل ایران گردیده است )گازیوروسکی، 1371: 201-189(.
ج( کمک های فنی - کارشناسی: در سال 1963 یعنی سال وقوع نهضت پانزده 
خرداد 1342، تعداد کارشناسان نظامی آمریکا در ایران ده هزار نفر و در آستانه انقالب 
اسالمی ایران یعنی سال 1357، تعداد آن ها را بالغ بر چهل هزار نفر برآورد شده است. 
این یکی از گسترده ترین حضورهای آمریکا در خارج از مرزهای خود می باشد )استمپل، 

.)119-87 :1378
سازمان  که  نیست  پوشیده  کسی  بر  امروزه  امنیتی:   - اطالعاتی  کمک  های  د( 
اطالعات و امنیت ایران )ساواک( که در سال های پس از کودتا و با هدف حفظ رژیم 
سلطنتی شکل گرفت، توسط سازمان مرکزی اطالعاتی آمریکا یعنی سیا طراحی شده 
و تأسیس یافت. این سازمان که در ابتدا توسط مأمورین سیا سازماندهی و آموزش داده 
شد و در مراحل بعد به موساد )سازمان اطالعات اسراییل( سپرده شد و در دو دهه آخر 
حیات رژیم پهلوی نقش تعیین کننده ای در مسائل داخلی سیاسی و امنیتی ایفا نمود 
تا جایی که برخی این سال ها را سال های ساواک در ایران نیز نامیده اند )دالنوآ، 1371(. 
ساواک یا پلیس سیاسی شاه، در ارتباطی تنگاتنگ با سیا عمل کرده و در هماهنگی 
کامل با آمریکاییان اقدامات خود را سامان می داد، به گونه ای که برخالف رویه معمول 
ایاالت متحده، در ایران سیا اطالعات الزم خود را از کانال ساواک تهیه می کرد. این 

توافقی بود که شاه با روسای جمهور آمریکا کرده بود )خرمشاد، 1382: 343-313(.

3-2. ایران به مثابه یک متحد تمام عیار ایاالت متحده آمریکا
جایگاه ایران در بلوک غرب تا جایی ارتقا یافت که در پی الحاق به پیمان بغداد و سپس 



  39

لل
الم
ین

مب
ظا
رن
نب

بآ
زتا
وبا

ن
یرا
یا

الم
اس
ب

قال
ان

ایفا نقش اصلی و حلقه اتصالی تعیین کننده در سنتو، وارد یک پیمان نظامی دوجانبه 
با آمریکا به سال 1959)1337( گشته و بخش اصلی و تعیین کننده کمربند امنیتی 
هم پیمانی  نظام  دکترین  چارچوب  در  داد.  تشکیل  را  مقابل شرق  در  غرب  شمالی 
آیزنهاور و بر اساس این پیمان دوجانبه، آمریکا متعهد شد که در صورت مورد حمله 
قرار گرفتن ایران »دست به اقدامات مقتضی بزند و از جمله در صورت موافقت طرفین 
از نیروهای مسلح خود استفاده کند.« بدین ترتیب در جهان جنگ سرد، ایران تبدیل 

به اولین ضربه گیر تهاجمات شرق به غرب در امتداد مرزهای جنوبی شوروی گردید.
ازاین پس یک رابطه وابستگی کامل و تمام عیار میان ایران و رهبر جهان غرب یعنی 
آمریکا شکل گرفته و رشد یافت. ایران تبدیل به یک رژیم وابسته شد که ذیل حمایت های 
"قدرت حامی" یعنی آمریکا به حیات خود ادامه می داد )گازیوروسکی، 1371: 55-45(. 
در سال 1971 و در پی خروج انگلیس از خلیج فارس، رتبه ایران در عالم وابستگی 
و ایفای نقش در بلوک غرب باز هم ارتقا یافت و ایران افتخار ژاندارمی خلیج فارس 
را از غرب و آمریکا کسب نمود )غضنفری، 1380: 35-40(. در قالب دکتری نیکسون 
ایاالت متحده  آن  در  که  گرفتند  نظام جهانی  یک  "پی ریزی  به  تصمیم  آمریکایی ها 
به عنوان قدرت محوری به ایجاد کارگزاران منطقه ای نیرومند کمک می کند به گونه ای 
که قادر باشند در مناطق خودشان منافع خود و آمریکا را حفظ کنند". در منطقه 
خلیج فارس این نقش کلیدی به شاه و ایران واگذار شد. در این شرایط جدید جایگاه 
ایران در اردوگاه غرب تا جایی واالست که در سال 1972 نیکسون رئیس جمهور وقت 
آمریکا به شاه این قول را می دهد که می تواند هرگونه سالح غیرهسته ای را که مایل 
باشد از زرادخانه آمریکا خریداری کند و ایران یک سوم درآمدهای هنگفت نفتی خود را 

به خرید سالح از آمریکا اختصاص می دهد )معبادی، 1381: 43-37(.
این چنین است که ایران در شمال خود تبدیل به "سنگر اول"، "ضربه گیر" اول و 
سپر دفاعی غرب در مقابل اردوگاه شرق شده و در جنوب نیز وظیفه ژاندارمری غرب 
در منطقه ژئو استراتژیک خلیج فارس را به عهده می گیرد. ایران ازهرجهت حافظ منافع 

غرب در پرانرژی ترین منطقه جهان می شود.
ایران شاه به آن چنان یگانگی و هم سویی با غرب می رسد که شاه می گوید: "غربی 
کردن، آرمان ماست" به اعتقاد شاه "منافع ایران در اتحاد با غرب به بهترین وجه 
تأمین می شود". این در حالی است که اهمیت ایران برای غرب از زبان کسینجر وزیر 
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خارجه اسبق آمریکا و یکی از استراتژیست های مشهور این کشور شنیدنی تر است. 
در تحلیل کسینجر: "ایران در میان کشورهای منطقه صرف نظر از اسراییل، دوستی 
در  ایران همواره  نفوذ  بود...  داده  قرار  آغاز سیاست خارجی خود  نقطه  را  آمریکا  با 
حمایت از ما اعمال می شد. امکانات و کمک های ایران، حتی در برخی از معامالت و 
قراردادهای گوشه و کنار جهان، باعث تقویت امکانات و کمک های خود ما نیز می شد. 
از آن جمله بود کمک به ویتنام جنوبی در زمان انعقاد قرارداد پاریس در سال 73، 
میانه روهای  از  دهه 70، حمایت  اقتصادی  بحران  دوران  در  غربی  اروپای  به  کمک 
آفریقا علیه تهاجم مشترک شوری و کوبا و باالخره پشتیبانی از سادات در مراحل 
بعدی دیپلماسی خاورمیانه. در جنگ 73 خاورمیانه، ایران تنها کشور هم مرز شوروی 
بود که اجازه نداد شوروی ها از حریم فضایی اش استفاده کنند، حال آن که چند کشور 
انرژی همسایگان عرب رادیکال خود  ناتو چنین اجازه ای را دادند. شاه نیرو و  عضو 
را تحلیل می برد تا نگذارد آن ها رژیم های میانه رو در عربستان، اردن و خلیج فارس 
را تهدید مورد قرار دهند. او بدون قید و شرط به ناوگان های ما سوخت می رساند و 
هرگز از سلطه خود بر منابع نفتی، برای فشارهای اعمال سیاسی استفاده نمی کرد. وی 
هرگز به هیچ تحریم نفتی علیه اسراییل نپیوست. ایران در زمان شاه یکی از بهترین و 
مهم ترین و وفادارترین دوستان ما در جهان بود )روزنامه اطالعات، 11 بهمن 1359(. او 
در مناسبتی دیگر تصریح می کند که: "سقوط شاه بزرگ ترین شکست آمریکا پس از 
جنگ جهانی دوم و یک شکست استراتژیک مهم برای سیاست خارجی آمریکا بود" 

)روزنامه اطالعات، 3 اردیبهشت 1358(.

1. انقالب اسالمی ایران و استراتژی ایاالت متحده در منطقه و جهان دوقطبی
در چنین فضا و شرایطی از جنگ سرد و با چنین جایگاهی برای ایران در بلوک غرب 
است که انقالب اسالمی در ایران رخ می دهد. با این انقالب سیستم دفاعی طراحی 
شده غرب در مقابل شرق که در آن ایران نیز دارای جایگاه ویژه و حساسی بوده به 
هم می خورد. با خروج بالفاصله ایران از پیمان سنتو هم حلقه رابط سلسله پیمان های 
نظامی غرب قطع می گردد.1 هم سپر دفاعی یا ضربه گیر اول غرب در جنوب اتحاد 
جماهیر شوروی از دست آمریکا می افتد و هم منطقه استراتژیک خلیج فارس ژاندارم 

1 خصوصاً این که قبل از خروج ایران از سنتو در سال 1979 و فروپاشی آن، سیتو نیز در سال 1977 )30 ژوئن( منحل شده بود.
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خود را از دست می دهد. به عبارت دیگر هم استراتژی منطقه ای آمریکا )غرب( و هم 
استراتژی جهانی این کشور مجبور به تغییر می گردد.

الف( فروپاشی کمربند امنیتی - نظامی غرب )آمریکا( پیرامون شرق )شوروی( با 
خروج ایران از سنتو

به فاصله کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران )1357/12/20(، 
اعالم  چنین  را  سنتو  پیمان  درباره  خود  نظر  ذیل  عبارات  با  کشور  این  انقالبیون 
می دارند: »بر همگان پوشیده نیست که پیمان سعدآباد در زمان خود ثابت کرد که 
تنها حافظ منافع امپراتوری هایی که قصدی جز استعمار و استثمار مردمان منطقه 
پیمان  ثابت کرد هنگامی که  تاریخ  است.  نبوده  داشته اند،  را  آنان  منافع سرزمین  و 
سعدآباد می توانست گامی برای صیانت دول متحد داشته باشد، خاموش و ساکت ماند 
و پیمان سنتو که در زمان خود با همان مقاصد و نظرات تعبیه شده است، ثابت کرد 
که این پیمان نتوانسته است تفصیلی مؤثر و قابل اتکا و اعتماد برای کشورهای هم عضو 
منطقه در بر داشته باشد و تنها مانند پیمان سعدآباد متضمن منافع ابرقدرت ها بوده 

است« )کریمی، 1379: 977-974(.
دو هفته بعد در تاریخ 58/1/6، وزارت امور خارجه دولت موقت انقالب اسالمی 
ایران طی یادداشتی به دول پاکستان، ترکیه و انگلستان خروج رسمی خود از پیمان 
سنتو را چنین اعالم می دارد: "ازآنجاکه انقالب عظیم ملت ایران پیروی از یک رویه 
مستقل مبتنی بر اصول منشور ملل متحد و همچنین اتخاذ یک سیاست عدم تعهد 
واقعی در روابط بین الملل را الزام آور ساخته است، لذا دولت موقت انقالب اسالمی ایران 
بدین وسیله کناره گیری خود را از این تاریخ از سازمان پیمان مرکزی )سنتو( با توجه 
به مفاد اعالمیه 20 اسفند 1357 وزارت امور خارجه دولت موقت جمهوری اسالمی 

ایران دراین باره به اطالع می رساند" )کریمی، 1379: 977-974(.
با خروج ایران از سنتو در سال 1979 این پیمان نیز همچون پیمان سیتو که در 
سال 1977 منحل شده بود، فرو می پاشد و بار دیگر غرب مجبور به دفاع از خود در 

سنگر ناتو می گردد.
قدرت های  جهانی  استراتژی  بر  ایران  اسالمی  انقالب  بازتاب  حداقل  سال  بدین 
بزرگ، خصوصاً ایاالت متحده آمریکا، این است که غرب با از دست دادن ایران مجبور 
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به طراحی سناریوی دیگری برای مقابله با شرق می گردد با انقالب اسالمی ایران و 
فروپاشی سنتو در عمل کمربند نظامی غرب به دور شرق کاماًل از هم فرومی پاشد.

ب( فروریختن دکترین دو ستونه نیکسون در منطقه خلیج فارس
عالوه بر این، با انقالب اسالمی ایران استراتژی منطقه ای آمریکا که مبتنی بر دکترین 
ایران  فرومی ریزد.  عماًل  نیز  است،  بوده  خلیج فارس  منطقه  در  نیکسون  ستونه  دو 
نه تنها دیگر ستونی از دو ستون استراتژی آمریکا در منطقه خلیج فارس نیست، بلکه 
تبدیل به تهدیدگر ستون دیگر )عربستان سعودی( و سایر کشورهای محافظه کار و 
غرب گرای منطقه نیز شده است. در منطقه خاورمیانه نیز ایران از یک حامی تمام عیار و 
بی چون وچرای محور اصلی سیاست های آمریکا در منطقه یعنی اسراییل، به بزرگ ترین 
دشمن این رژیم در جهان تبدیل می شود. توان مالی گسترده ایران نه تنها دیگر صرف 
کمک به حلقه های ضعیف جهان سومی بلوک غرب نمی گردد، بلکه در راستای کمک 
به انقالبیونی هزینه می شود که سودای براندازی چنین حکومت هایی را در سر دارند. 

ایران به کانون حمایت از جنبش ها و نهضت های رهایی بخش تبدیل می گردد.

ج( مرگ ژاندارم خلیج فارس
به این ترتیب با انقالب اسالمی ایران ژاندارم غرب در منطقه خلیج فارس که مأموریت 
سرکوب جنبش ها و انقالب های ضد غرب در منطقه را به عهده داشت و مأمور دفاع 
عملی از رژیم های وابسته به غرب در این منطقه بود، به پایان حیات خود می رسد 
و به جای آن نظامی اسالمی بر سر کار می آید که در قانون اساسی خود »دفاع از 
حقوق همه مسلمانان«و »عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر« را از وظایف خود 
برمی شمارد1 و »حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر 

نقطه از جهان« را اعالم می دارد.2

1. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، فصل دهم: اصل یکصد و پنجاه و دوم.
2. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، فصل دهم: اصل یکصد و پنجاه و چهارم.
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د( به هم خوردن سیستم دفاع زمینی غرب در شمال و غرب ایران )کوه های البرز و 
زاگرس( و برچیده شدن پایگاه های استراق سمع آمریکا در شمال ایران

با انقالب اسالمی ایران نه تنها سیستم دفاعی زمینی غرب در برابر شرق که بر اساس 
آن بایستی پیش روی شوروی ها به جنوب در کوه های البرز و زاگرس ایران با کمک 
ارتش تقویت شده این کشور کند شده و به تأخیر انداخته می شد، فروپاشید، بلکه 
پایگاه های استراق سمع آمریکا در شمال ایران )بهشهر و درگز( نیز که نقش بسیار 
حساس و راهبردی در جمع آوری اطالعات از شوروی را به عهده داشت، برچیده شد.

ه( تهدید سیاست محوری جانب داری از اسراییل آمریکا در خاورمیانه
بعالوه، انقالب اسالمی ایران آرامش نسبی چندساله شکل گرفته به نفع اسراییل در 
منطقه را بر هم زد و باعث تضعیف قابل توجه جایگاه اسراییل و به تبع آن تضعیف 
سیاست خارجی آمریکا در منطقه شد. آمریکا و اسراییل یکی از اصلی ترین حامیان 
خود در منطقه یعنی رژیم شاه را از دست داده بودند و نظام انقالبی ایران با بستن 
سفارت رژیم صهیونیستی در تهران، گروه های مبارز فلسطینی را جانشین آنان ساخته 
بود. در این زمینه نیز آمریکا باید به فکر چاره و طراحی سیاست منطقه ای جدیدی 

می بود.

4. انقالب اسالمی ایران و بازتاب آن بر نظام بین الملل
انقالب اسالمی ایران با ده ویژگی خاص خود که آن را از سایر انقالب های جهان متمایز 
می سازد )خرمشاد، 1383: 116-118(. بر نظام بین الملل عصر وقوع خود تأثیرگذار بوده 

است. این ویژگی ها عبارت اند از:
الف( پیروزی بدون اتکا به هیچ قدرت خارجی: انقالبیون اسالم گرای ایران پیروزی 

خود را مدیون حمایت های مادی و معنوی هیچ کشور خارجی نبوده اند.
ب( غلبه بر رژیمی که با هیچ بحران داخلی یا خارجی مواجه نبود: رژیم شاه زمانی 
با انقالب اسالمی سرنگون شد که در سالمت کامل به سر برده و هیچ ایران شناس 
یا ناظر داخلی و خارجی آن را مواجه با هیچ نوع بحران اعم از سیاسی، اقتصادی، 

فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و... نمی دید.
ج( ارتش و نیروهای نظامی و امنیتی رژیم شاه در نهایت اقتدار بودند: برخالف 
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شاه  انتظامی  و  نظامی  نیروهای  و  ارتش  نه تنها  سرزمین ها  سایر  در  انقالب  شرایط 
به واسطه هیچ جنگ داخلی یا خارجی تضعیف نشده بودند، بلکه به دلیل حمایت های 
مستقیم و غیرمستقیم قدرتمندترین کشور جهان، یعنی ایاالت متحده آمریکا و کلیه 

هم پیمانان غربی اش، از پشتوانه مادی و معنوی بسیار باالیی برخوردار بودند.
د( بهره گیری از کم خشونت ترین و مسالمت جویانه ترین شیوه های مبارزه انقالبی 
برای سرنگونی رژیم مستقر: روش انقالب اسالمی برای برکناری شاه عبارت بود از: 
تظاهرات خیابانی انبوه، میلیونی، مکرر، همه جانبه، گسترده و مستمر در گستره کشور 

که شیوه ای بدون خشونت در تاریخ انقالب های جهان محسوب می شود.
تا حدی که  رژیم شاه  بی اعتباری و عدم مشروعیت  بودن  و عمیق  ه( گسترده 
بود.  آن غیرممکن ساخته  برای  را  انقالب  علیه جبهه  متقابل مردمی  اقدام  هرگونه 
به دلیل غیر مردمی بودن رژیم مستقر برای مقابله با انقالب در حال وقوع، هیچ گاه 
تظاهراتی مشابه تظاهرات  احیاناً  به بسیج طرفداران خود مبادرت کرده و  نتوانست 

مردم انقالبی در حمایت از شاه و رژیمش سروسامان دهد.
و( بهره گیری از یک ایدئولوژی دینی - اسالمی به عنوان ایدئولوژی انقالب: برخالف 
سایر انقالب های بزرگ جهان، انقالب ایران نه تنها بر یک ایدئولوژی غیردینی و الئیک 
مبتنی نبود، بلکه نقطه عزیمت خود در ایدئولوژی را آمیختگی دین و سیاست قرار 

داده بود.
ز( فقدان یک حزب سیاسی کالسیک به عنوان راهبرد هدایت انقالب: کادر رهبری 
و شبکه هدایت گر این انقالب عبارت بودن از سازمان سلسله مراتبی روحانیت شیعه 
و شبکه های مردمی و گسترده آن در گستره ایران و نه هیچ حزب و سازمان رسمی 

دیگر.
ح( نقدی بر مدرنیته و مدرنیسم و نه محصول آن: انقالب اسالمی ایران به دلیل 
محتوا و سوگیری هایش یکی از زنده ترین و علمی ترین نقدهای مدرنیته و مدرنیسم 
به حساب می آید و درست به همین دلیل آن را نخستین انقالب پست مدرن تاریخ 

نامیده اند.
اگر  انقالب:  اصلی  مطالبات  بودن  فرهنگی  و  معنوی  درنتیجه  و  غیرمادی  ط( 
شعارهای اصلی فراگیر شده هر انقالب را عصاره مطالبات مردم انقالبی آن سرزمین 
آزادی، جمهوری  "استقالل،  آمده در شعار  از خواسته های سه گانه  بدانیم، هیچ یک 
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اسالمی" یا "نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی" دارای ماهیت مادی نیست.
ی( نخستین انقالب شهری در میان سلسله انقالب های تاریخ: انقالب اسالمی هم 
در زمانی اتفاق افتاد که اکثریت مردم ایران شهرنشین شده بودند و هم این انقالب، در 
ماه های وقوع آن بیشتر در شهرها جریان داشت تا در روستاها. شهرها کانون انقالب 

اسالمی در ایران را تشکیل می دادند.
با چنین ویژگی ها و پشتوانه ای انقالب اسالمی ایران نظام بین الملل مستقر را نیز 
با چالش هایی جدی مواجه ساخته و بر آن اثرگذار شد: حوزه های اثرگذاری انقالب 

اسالمی بر نظام بین الملل را می توان در موارد ذیل خالصه کرد:

الف( خروج از اردوگاه غرب و نپیوستن به اردوگاه شرق:
انقالب اسالمی در ایرانی اتفاق افتاد که یکی از مهره های اصلی اردوگاه غرب در 
کردن  خارج  با  انقالب  این  ولی  می شد،  محسوب  خاورمیانه  استراتژیک  ژئو  منطقه 
که  بود  حالی  در  این  نکرد.  شرق ضمیمه  اردوگاه  به  را  آن  غرب،  اردوگاه  از  ایران 
روزگار، دست به دست شدن کشورها  آن  دوقطبی  در جهان  رایج  از سنت های  یکی 
بین دو اردوگاه بود. خروج ایران از اردوگاه غرب باعث تضعیف آن و درنتیجه تقویت 

غیرمستقیم اردوگاه شرق، حداقل در این منطقه، گشت.
انقالب اسالمی ایران در عمل به شعار نه شرقی - نه غربی خود وفادار ماند. این 
انقالب برای وفاداری به این شعار هزینه های سنگینی را پرداخت می نماید به گونه ای 
که برخالف تمام سنت ها و رویه های موجود در نظم دوقطبی، در جریان جنگ رژیم 
بعثی عراق علیه ایران، هر دو اردوگاه به حمایت از صدام پرداختند که امری بی سابقه 

محسوب می شود.

ب( تحکیم و تقویت جنبش  غیر متعهدها و یا به عبارت بهتر تأسیس نوعی جنبش 
غیرمتعهد واقعی:

ایران انقالب اسالمی با خروج از اردوگاه غرب، نه تنها به اردوگاه شرق نپیوست، 
ایران  انقالب اسالمی  به اصالح و تقویت جنبش غیر متعهدها مبادرت ورزید.  بلکه 
طالیه دار حرکت به سوی یک جنبش غیر متعهد واقعی بود. این انقالب چنین خصلت 
افغانستان توسط شوروی ها، به رغم  و خصوصیتی را در واقعه محکوم نمودن اشغال 
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تقاضای مخفیانه آن ها برای اعالم حمایت جمهوری اسالمی ایران از آن ثابت نمود. 
وسیع  و  گسترده  حمایت های  اسالمی،  انقالب  ماندن  شرقی  نه  این  سنگین  هزینه 

شوروی ها از صدام در جریان حمله رژیم بعثی به ایران بود.
یعنی  خود  شده  شناخته  و  محوری  شعار  دو  با  ایران  اسالمی  انقالب  درواقع 
نه  "نه شرقی،  و  داخلی  بعد سیاست های  در  اسالمی"  آزادی، جمهوری  "استقالل 
اسالمی" در صحنه سیاست خارجی، طراح خط سومی در جهان  غربی، جمهوری 
می گردد که از آن به عنوان خط "عدم تعهد واقعی" نیز نام برده می شود. حداقل بازتاب 
طرح چنین شعاری امکان اندیشیدن به این مسئله توسط ملت ها و واحدهای سیاسی 
طالب استقالل بود که می توان به راه سومی نیز فکر کرد. استقامت و پایداری ایران در 

این راه سوم، امکان تحقق آن را هر چه بیشتر شدنی ساخت.
امروزه می توان شعار "نه شرقی - نه غربی" انقالب اسالمی ایران را دکترین نه 
شرقی - نه غربی این انقالب در عرصه سیاست خارجی در کوران جهان دوقطبی و 
نامید. حتی اگر این راه سوم نتوانسته باشد در زمان خود هم سطح دو  جنگ سرد 
بلوک دیگر عرض اندام کند، صرف طرح آن، نظریه و راه جدیدی بوده است که توانسته 

جایگاه حداقل نظری قابل توجهی را از آن خود نماید.

ج( طرح ایده بلوک اسالمی مستقل غیر متعهد:
قانون اساسی انقالب اسالمی ایران، دولت جمهوری اسالمی ایران را موظف به " تنظیم 
سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسالم، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان 
و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان" می سازد1 و یکی از اساس سیاست خارجی 
خود را "دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر"2 اعالم 

می نماید.
بر این اساس، یکی از دغدغه های دائمی انقالب اسالمی در نظام بین الملل، هویت 
از  متشکل  اسالمی  مستقل  اردوگاه  یک  تشکیل  و  اسالمی  واحده  امت  به  بخشی 
کشورهای اسالمی در جهان بوده است. در همین راستا، بعدها رهبر انقالب اسالمی 

ایران داشتن حق وتو برای کشورهای اسالمی را مطالبه می نماید.

1 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، اصل سوم.
2 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، اصل یکصد و پنجاه و دوم.
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د( طرح فکر و پایه جدیدی برای انقالب در کشورهای جهان سوم
انقالب اسالمی ایران انحصار مارکسیسم به عنوان تنها فکر و ایدئولوژی برای انقالب 
در کشورهای جهان سوم را می شکند و روش و فکری نو برای انقالب عرضه می دارد. 
ایدئولوژی  ایران، مارکسیسم خود را به عنوان تنها  انقالب اسالمی در  تا شکل گیری 
از  برخی  که  بود  هم  دلیل  همین  به  شاید  و  می کرد  معرفی  جهان  در  انقالب ساز 
نیروهای مسلمان در درون ایران نیز که مبارزه خود را با نام و آرم اسالم آغاز کرده 
بودند، در میانه راه تغییر ایدئولوژی داده و مارکسیسم را به عنوان ایدئولوژی مبارزه 
می پذیرند، ولی انقالب اسالمی با تکیه بر اسالم به مثابه ایدئولوژی می تواند انقالبی را 
طراحی و آن را تا پیروزی نهایی هدایت نماید. انقالب اسالمی ایران بنیان گذار نسل 

جدیدی از انقالب ها در جهان می شود.

ه( اوج گیری جنبش های اسالمی شکل گیری خیزش اسالمی و تولد اسالم سیاسی 
به مثابه یک بازیگر غیردولتی در عرصه بین الملل

به قول جان اسپوزیتو، انقالب اسالمی ایران باعث می شود تا در کشورهایی که جنبش 
اسالمی وجود نداشته است، پدید آید؛ در کشورهایی که جنبش های اسالمی بوده ولی 
فعال نبوده است، فعال می شود ولی فعال نبوده است، فعال  شود؛ در کشورهایی هم که 

جنبش اسالمی بوده و فعال بوده، رادیکال شود )اسپوزیتو، 1382: 54-13(.
پدیده ای تحول خواه که تا پیش از انقالب اسالمی در همه جوامع اسالمی، از جمله 
ایران، در جریان بود با عناوینی نظیر بیداری اسالمی، خیزش اسالمی، اصالح طلبی 
اسالمی، رنسانس اسالمی، احیاگری اسالمی و باالخره جنبش ها یا نهضت های اسالمی 
شناخته می شد اما پس از وقوع ناگهانی، پرقدرت و پیروزمند انقالب اسالمی در ایران 
و تأثیرات عمیق، گسترده و پرشتاب آن بر همه جوامع اسالمی، از اصطالحات جدیدی 
نظیر بنیادگرایی اسالمی، رادیکالیسم اسالمی و خصوصاً اسالم سیاسی برای نامیدن 

این پدیده استفاده می شود.
از آن زمان به بعد، اسالم سیاسی مفهومی برای نامیدن شکل، محتوا، ساختار و 
بازیگران جریانی شده است که به نام اسالم در جستجوی تغییر و تحول در سطوح 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... در جوامع اسالمی هستند )خرمشاد، 1394: 
354-392(. تا جایی که اکنون بیش از هر زمان دیگری، اسالم سیاسی به عنوان یک 
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بازیگر غیردولتی مؤثر در نظام بین الملل مطرح است. رشد اسالم سیاسی در جهان 
تا  می رویم  ما  فولر"  گراهام  قول  به  که  رفت  پیش  جایی  تا  اسالمی  انقالب  از  بعد 
شاهد حضور اسالم در حکومت، در آینده جهان اسالم باشیم" )فولر، 1376: 41(. به 
قول جرجیس در جهانی که فقط یک قدرت مسلط وجود دارد و مداخله گری قدرت 
هژمون در سراسر جهان به امری متداول تبدیل شده است، سخن گفتن اسالم سیاسی 
درباره آزادی و استقالل جذابیت خاصی بدان بخشیده است و صد البته، همه این ها 
اسالم سیاسی و غرب، خصوصاً اسالم سیاسی و آمریکا را در برابر هم قرار داده است 

)جرجیس، 1382: 116-115(.

انقالب اسالمی ایران و نظام بین الملل در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
در قانون اساسی برخاسته از انقالب اسالمی ایران چهار دسته از اصول برای روابط 
خارجی جمهوری اسالمی تعیین شده اند که عبارت اند از: اصول کالن یا آرمانی، اصول 

بنیادین، اصول راهبردی و اصول کاربردی.
الف( اصول کالن )آرمانی( حاکم بر روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران: 

این اصول بر اساس اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران عبارت اند از:
1. سعادت انسان برای کل جامعه بشری

2. استقالل برای همه
3. آزادی برای همه

4. حکومت حق برای همه
5. عدالت برای همه

این  ایران:  اسالمی  جمهوری  خارجی  روابط  بر  حاکم  بنیادین  اصول  ب( 
اصول بر اساس اصل 152 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران عبارت اند از:

1. نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری
2. حفظ استقالل همه جانبه و تمامیت ارضی کشور

3. دفاع از حقوق همه مسلمانان
4. عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر

4. روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب )منصوری، 1365(
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این  ایران:  روابط خارجی جمهوری اسالمی  بر  راهبردی حاکم  ج( اصول 
اصول بر اساس اصل 154 و روح حاکم فصل دهم قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ایران عبارت اند از:
1. اصالت خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر

2. اصالت حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین
3. اصالت عدالت

4. اصالت صلح
5. اصالت امت اسالمی، جهان اسالم و همسایگان )محمدی، 1365(.

د( اصول کاربردی حاکم بر روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران: این اصول 
بر اساس روح حاکم بر تفکر، قانون اساسی و سنت ها و رویه های رهبران جمهوری 

اسالمی ایران عبارت اند از:
1. اصل آرمان خواهی واقع گرایانه به معنای ایجاد تعادل بین آرمان خواهی )اصول آرمانی، 

بنیادین و راهبردی( و واقع گرایی، متناسب با شرایط زمان و مکان )دهشیری، 1390(.
و  شرایط  اصالح  برای  تالش  معنای  به  بین الملل  نظام  در  فعال  تعامل  اصل   .2
ساختار، از جمله شرایط ساختار نابرابر و ناعادالنه بین الملل در یک همکاری توأم با 

انتقاد و اصالح )دهقانی فیروزآبادی، 1388(.

6. انقالب اسالمی ایران و تحوالت نظام بین الملل در چهار دهه گذشته
برای بررسی چهار دهه گذشته انقالب اسالمی و تحوالت نظام بین الملل، بایستی این 

نظام را به دو مقطع قبل و بعد از نظام دوقطبی تقسیم بندی کرد:

الف( انقالب اسالمی ایران و تحوالت نظام بین الملل در دوران نظام دوقطبی:
در این دوران راهبرد کالن اتخاذشده توسط انقالب و جمهوری اسالمی ایران عبارت 

بوده اند از:
1. تقویت جنبش عدم تعهد با تالش مستمر برای شکل دهی به یک عدم تعهد 

واقعی
2. تالش برای تشکیل یک قطب سوم واقعی در مقابل دو قطب مستکبر و زورگو 
جهت دفاع از حقوق مظلومین و مستضعفین. به عبارت دیگر جمهوری اسالمی ایران 
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ایده جهان  مروج  و  نظم دوقطبی حاکم  اصلی  منتقدان  از  یکی  در جهان دوقطبی 
چندقطبی با هدف فراهم سازی فرصتی برای تنفس آزاد کشورهای مستقل بوده است.

3. هویت بخشی به بلوک اسالمی مستقل با رویکرد همگرایی و وحدت اسالمی: 
انقالب اسالمی به عنوان یکی از مدعیان و مدافعان ایده امت اسالمی، دائماً درصدد 
ساختارسازی الزم برای تحقق عینی و عملی وحدت در میان امت اسالمی با هدف 
تبدیل آن به یک بلوک قدرت در نظام بین الملل غیرعادالنه دوقطبی بوده است. قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران چنین مقرر می دارد که »با توجه به محتوای اسالمی 
انقالب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه 
تداوم این انقالب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند، به ویژه در گسترش روابط 
بین الملل با دیگر جنبش های اسالمی و مردمی بکوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی 
را هموار کند )ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون( و استمرار مبارزه در نجات 

ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.1
ب( انقالب اسالمی ایران و تحوالت نظام بین الملل در جهان پسا دوقطبی: 
در این دوران، با عنایت به سابقه تفکر و عملکرد انقالب اسالمی در دهه اول حیات 
خود، این انقالب در جستجوی جهانی چندقطبی در مقابل نظم تک قطبی اعالمی و 
مطلوب غرب و ایاالت متحده آمریکا بوده است. درمجموع می توان گفت در این دوره 

جمهوری اسالمی ایران طرفدار ایده جهان چندقطبی در قالب های ذیل بوده است:
1. نظام بین الملل چندقطبی )چند تمدنی(

2. نظام بین الملل چند بلوکی
3. نظام بین الملل چندمرکزی

نظام  به  رسیدن  برای  چالش ها  و  فرصت ها  و  ایران  اسالمی  انقالب   .7
بین الملل مطلوب:

انقالب اسالمی ایران برای رسیدن به نظام بین الملل مطلوب خود ضمن بهره مندی 
و  فرصت ها  این  اهم  است.  مواجه  نیز  چالش های جدی  با  قابل توجه  فرصت های  از 

چالش ها را می توان در موارد ذیل خالصه کرد:

1. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، مقدمه: »شیوه حکومت در اسالم«
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الف( فرصت ها و ظرفیت های جمهوری اسالمی ایران برای رقم زدن نظم بین المللی 
مطلوب در جهان امروز:

1. در اختیار داشتن نیروی انسانی توسعه یافته متخصص کافی
2. بهره مندی از انسجام و وحدت ملی قابل قبول

3. باال بودن مشروعیت مردمی نظام
4. توان گفتمان سازی انقالب اسالمی به رغم چالش های گفتمانی موجود

5. بهره مندی از سابقه و ظرفیت تمدنی برجسته در جهان اسالم
6. افول تدریجی هژمونی آمریکا و تقویت رویکردهای چندقطبی گرایی در جهان
7. بهره مندی از موقعیت و ظرفیت های قدرت منطقه ای جمهوری اسالمی ایران

8. بهره مندی از توان ضربه متقابل و قدرت بازدارندگی قابل توجه در مواجهه با 
تهدیدات منطقه ای و بین المللی

9. خروج مقتدرانه از بحران های منطقه ای )عراق، سوریه، لبنان و ...(
10. فراهم آمدن زمینه های الزم برای ائتالف های جدید غیر غربی در جهان، با توجه 

به اختالفات شدید بروز کرده میان آمریکا با چین و روسیه

ب( چالش و ضعف های جمهوری اسالمی در عینیت بخشی به نظم مطلوب خود در 
جهان امروز:

1. اقتصاد وابسته به نفت
2. وجود موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور

3. حضور قدرت های متخاصم در منطقه )خاورمیانه و خلیج فارس(
4. جهانی سازی هوشمند

5. فشارهای بین المللی همه جانبه، متراکم و فزاینده
6. اسالم هراسی، ایران هراسی و شیعه هراسی نظام مند و مستمر

7. عدم کارایی نظام دیوانی )بوروکراسی( کشور و راه یافتن فساد گسترده در آن
8. ضعیف بودن بخش خصوصی

9. کم بنیه بودن تولیدات داخلی جهت صادرات انبوه و گسترده
10. آماده نبودن ذهنی دستگاه دیپلماسی کشور برای ایفای چنین نقش و احراز 

چنین جایگاهی در جهان
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نتیجه گیری
نظام  برابر  در  چالشی  به خودی خود  که  بود  به گونه ای  ایران  اسالمی  انقالب  ماهیت 
بین الملل حاکم محسوب می شد. انقالب اسالمی ایران به دلیل این که نقدی بر مدرنیته 
و مدرنیسم محسوب می شد، به عنوان عنصری ناسازگار برای نظام بین الملل برخاسته 
از دنیای جدید محسوب می شد. رویکرد انتقادی این انقالب به بنیادهای فکری غرب، 

آن را به عنصر دگراندیش نظام حاکم بر جهان دوقطبی معرفی کرد.
سوگیری های این انقالب که در شعارهای محوری و سپس در قانون اساسی آن 
تجلی پیدا کرد، به گونه ای بود که با جهت گیری ها و قواعد حاکم بر نظام بین الملل 

دوقطبی سر سازگاری نداشت.
دلیل جایگاه  به  افتاد،  اتفاق  اسالمی  انقالب  با  که  اردوگاه غرب  از  ایران  خروج 
ایران در این اردوگاه، راهبردهای جهانی و منطقه ای رهبر جهان غرب یعنی  باالی 
ایاالت متحده آمریکا را با چالش های جدی مواجه ساخت: با این انقالب کمربند امنیتی- 
نظامی آمریکا در برابر شوروی که در قالب سلسله پیمان های نظامی شکل گرفته بود، 
از هم پاشید، ژاندارم  فروریخت، دکترین دو ستونه نیکسون در منطقه خلیج فارس 

آمریکا در این منطقه حساس از جهان از بین رفت و ... .
 به لحاظ نظام بین الملل نیز ایران که با انقالب اسالمی خود از اردوگاه غرب خارج شده 
بود، به اردوگاه شرق نپیوست و درصدد راه اندازی راه سومی که از آن به عنوان "عدم تعهد 
واقعی" یاد می کرد، برآمد. با توجه به آرمان و اصل امت گرایی موجود در همه جنبش ها 
اسالمی، انقالب اسالم گرای ایران نیز ایده بلوک اسالمی مستقل و غیر متعهد را برای جهان 
اسالم مطرح کرد. انقالب اسالمی ایران نسل جدیدی از انقالب ها را در جهان رقم زد که 
رقیبی جدی برای ایدئولوژی مارکسیستی انقالب که تا آن زمان انحصار انقالبی گری در 
جهان سوم را در اختیار داشت، تبدیل شد. با انقالب اسالمی ایران، جنبش های اسالمی به 
اوج خود رسید. با خیزش اسالمی پدید آمده، اسالم سیاسی به عنوان یک بازیگر غیردولتی 

مؤثر بر روابط بین الملل متولد گشت.
قانون اساسی برخاسته از انقالب اسالمی ایران، اصول پنج گانه آرمانی، بنیادین و 
راهبردی را برای روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران، تعریف کرد که بر اساس آن 
سیاست خارجی این کشور در چهل سال حیات خود تابعی بود از اصل آرمان خواهی 

واقع گرا و اصل تعامل فعال در نظام بین الملل.
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در دوران دوقطبی، انقالب اسالمی ایران با رویکردی انتقادی این نظام را ناعادالنه 
و نابرابر دانسته و دائماً درصدد راه اندازی راه سومی برای کشورهای مستقل غیر متعهد 
ایاالت متحده  ایده نظام تک قطبی  نیز هیچ گاه تسلیم  بود و در دوران پسا دوقطبی 
آمریکا مطرح نگردید. در طول این سال های دوران گذار برای نظام بین الملل، جمهوری 

اسالمی ایران از طرفداران جهان چندقطبی )چند تمدنی( بوده است.
امروزه جمهوری اسالمی ایران برای رسیدن به یک وضع مطلوب در نظام بین الملل 
با فرصت ها و چالش هایی روبروست که البته، نسبت به سال های قبل موقعیت و شرایط 

بهتری را فراروی انقالب اسالمی قرار داده است.
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