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:چكيده

 امر به پايان حكومت بن علي اين. گسترش يافت2011تحوالت سياسي خاورميانه در فوريه

و علي عبداهللا صالح در يمن منجر شد در شرايط جديد نشانه هاي. در تونس، مبارك در مصر

و نقشي محوري تر برخوردارند و هويتي از جايگاه در. فرهنگي بازيگران حاشيه اي معادله قدرت

و حاكميت كاركرد و جلوه هاي وستفاليايي قدرت  خود را از دست دادهمركز را دگرگون كرده

و خردگرايي كالسيك نقش ايفا. اند در محيط جديد بين المللي هويت فراتر از عصر اثبات گرايي

هاي ژئوكالچريك در محيط هاي منطقه اي شكل در اين شرايط، جلوه هايي از دگرگوني. مي كند

ا مي.ستگرفته كه زمينه هاي تعارض نيروهاي مختلف را عليه يكديگر فراهم آورده در اين فضا

اين روند به منزله رويارويي مقاومت. توان به مؤلفه هايي همانند ژئوپلتيك مقاومت اشاره داشت

در اين مقاله. ناشي از هويت با الگوهاي مبتني بر سياست حفظ وضع موجود محسوب مي شود

پ يراموني بررسي تالش مي شود رابطه هنجارگرايي انقالب ايران با ژئوكالچر مقاومت در محيط
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 مقدمه
كهابه همان گونه ميي بينهاساختي و استراتژيك المللي توانند بر فرآيندهاي سياسي

به جا گذار ها؛ندكشورها تاثير كه امكان تاثيرگذاري بر ساختار شاخص ي ديگر نيز وجود دارد

و روابط بين ساختار، فرآيند،،به عبارت ديگر. سازد را فراهم مي و نوع كنش متقابل بازيگران

و در هم تنيده دارد مي. چندجانبه بازيگران ماهيت تعاملي هاي تواند ساير مجموعه هر بازيگر

و همچنين سياست بيننتاثيرگذار در محيط بي اين امر. الملل را تحت تاثير قرار دهد الملل

و استراتژيك است و موج.انعكاس فضاي اجتماعي، سياسي، ايدئولوژيك هاي انقالب ايران

يكي از نشانه اسالم مي هاي تاثيرگذار بر فرآيندهاي تعامل بين گرايي . شود المللي محسوب

بندي رسيدند كه نظام هانتينگتون در مطالعات خود به اين جمع پردازان همانند برخي از نظريه

هايي از تعارض استراتژيك را بازتوليد الملل در دوران بعد از جنگ سرد همواره جلوه بين

ها. كند مي مييبه دشمنانملت يكي از دشمنان از صحنه خارج. كنند جديد نياز پيدا هرگاه

به وجود خواهد آمدشود، زمينه براي ظهور بازيگر چالشگر كه. جديد به همين دليل است

را گرايي در دوران بعد از جنگ سرد توانست فرآيندهاي ساختار نظام بين موج ايدئولوژي الملل

. تحت تاثير قرار دهد

كه فشارهاي هنجاري وجود داشته باشد طبيعي است كه زمينه براي مقاومت به زماني

مي. آيد وجود مي ي نوين از مقاومت را در برابر ساختاريها توانند جلوه بازيگران جديد

و همچنين چگونگي توزيع قدرت بين بازيگران به وجود آورند بين ا. المللي ،طابرتدر اين

به عنوان نماد جهان غرب تلقي شده، جدال و امريكا را كشورهايي همانند انگليس گرايي جديد

و بينا در فضاي منطقه ميي و ناديده گرفتن نقش. كنند المللي ايجاد هرگونه اعمال فشار

به وجود خواهد آوردي واكنشا بازيگران حاشيه ها. هايي را از سوي بازيگران رقيب ي جنبش

و همچنين هاهويتي ميي سياسي در ساختار جديد بينجدال ييدهد كه الگوها الملل نشان

كه درصدد كنترل آن برمي آين به اين به طور كلي.دنوين از تعارض شكل گرفته مي توان

كهجمع :بندي رسيد



و ژئوكالچر مقاومت در سياست بين الملل  177)1979- 2011(انقالب ايران

هاي جغرافيايي وجود دارد كه داراي ها هم اكنون در بسياري از حوزه جنگ نشانه

و نمادين متعارض  هااين نوع.ندهسترويكردهاي هنجاري  در بين كشورهاي جهان جنگ

گيريي تصميماگر روندها. پيدا كرده استيغرب عليه واحدهاي اسالمي شيوع بيشتر

و نهادهاي بينيلهوسب را مورد بررسي قرار دهيم به اين جمع بندي بازيگران المللي

مي عمدهيرسيم كه بخش مي و انگيزشي توان در قالب انگاره از تضادها را هاي هنجاري

داد مورد .مالحظه قرار

 به تبيين رابطه استفاده از رهيافت مقاومت آندره لينكليتر در اين مقاله قصد داريم با
و هاقدرت مقاومت هنجارهاي اجتماعي آن.ي سياسي بپردازيمگروه كهافرضيه مقاله ست

هاهنجارگرايي ناشي از انقالب اسالمي ايران زير  ي اصلي قدرت مقاومت را در ساخت
. خاورميانه شكل داده است

در ساختار نظام گرايي اسالمظهور.1  لمللا بينو تحوالت ژئوكالچريك
ا و استراتژيك آنان عليه جهان اسالم .ستهنجارگرايي غربي عامل تداوم تضادهاي سياسي

از بنابراين مي را المللي جلوه بينيهاجدالتوان در هر نوع و تضاد هنجاري هايي از تفاوت

ن1990در دهه. مالحظه كرد كه اياالت21 دهه قرن خستينو  پنج كشور از هفت كشوري

ا و .ند، كشورهاي مسلمان هستندا نگلستان آنها را در فهرست حاميان تروريسم قرار دادهمتحده

غرب عليه واحدهاي اسالمي سازماندهي گرايي موجود جهان دهد كه جدال اين امر نشان مي

مي. شده است . ديگر از اين گونه تضادها را مورد مالحظه قرار داديتوان عامل در اين روند

مب جنگ نشانه ناي اصلي تضاد دوران موجود محسوب شده، در چارچوب تحليل گفتماني ها

مي نيز مورد و انگليس بر ضرورت نمادسازي براي مقابله با تهديد. گيرد توجه قرار امريكا

به عنوان نشانه جديد سالما آن را عاملي براي ائتالف كشورهاي غربي عليه تاكيد داشته، گرايي

مي ژئوكالچريك در نظام بين .)56ـ7: 1387متقي،(دانند الملل

و همچنين نشانه هاي ژئو كالچريك در سياست بين الملل از سوي امانوئل والرشتاين

در هستآنان بر اين اعتقاد.ده استشرابرتسون ارائه  كه ي بعد از جنگ سرد مؤلفههاسالند

م.دندكرهاي فرهنگي نقش محوري در سياست قدرت ايفا مياز جمله اين به رشد ؤلفه ها توان

و همچنين گسترش نيروهاي ضدساختاري در سياست بين الملل اشاره كرد .جنبش مقاومت

مي برد به عنوان سياست آشوب زده نام كه جيمز روزنا از آن در نگرش والرشتاين. آنچه را

را.شود يكي از شاخص هاي ضدنظام محسوب مي  اين امر فرماسيون هاي نظام جهاني مسلط

مي سازد  بنا بر اين ژئوكالچر نمادي از سياست فرهنگي مقاومت محسوب.دچار اختالل

كه مي )1377والرشتاين،( هاي نظام جهاني را دچار اختالل مي سازدچرخه شود
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درتوان نشانهمي با توجه به چنين تعريفي از ژئوكالچر قدرت هويت سازي، هاي آن را

وائتال چندجانبه گرايي، مقاومت،  عنصر،بنابراين.دشمن سازي مورد توجه قرار دادف هويتي

به نشانه ها ي جديد است كه در قالب ژئوكالچر مورديتأثيرگذار در معادله قدرت مربوط

مي گيرد ازايدئولوژي اسالمي.ارزيابي قرار ها يكي  المللي ژئوكالچريك سياست بينشاخص

د به موازات مولفهاست كه المللي به بعد در فرايندهاي تعارض بين1980هه هاي فرهنگي از

ـ انگليس تاثيرو سياست جايهاي منطقه اي امريكا اين رويكرد. گذاشته است قابل توجه به

گرايي غرب زمينه كنترل عليه ايران محسوب شده،اين كشورهاعامل بازتوليد تضادهاي سياسي 

ولوژي اسالمي ايران بي درنگ به مثابه معيار اصول ايدئ. را در برخورد با ايران به وجود آورد

كه از آن ميان مي :توان به موارد زير اشاره كرد شناسايي فعاالن اسالمي در جهان طرح شد

به مثابه شيوه زندگي تمام عيار1 ؛ـ تاكيد مجدد بر اسالم

و غربي جدايي دين از دولت سرمنشا2 كه پذيرش الگوي غيرديني امتمءـ اعتقاد به اين

؛و سياسي جوامع مسلمان است مشكالت اجتماعي، اقتصادي، نظامي،

بهـ3 و موفقيتهاي مسلمانان نيازمند برگشت اعتقاد راسخ به اين كه بازگشت قدرت

و سوسياليزم ملهم از  و ماركسيسم و حاكميت دين الهي به جاي سرمايه داري غربي اسالم

؛روسيه است

كهابه مثابه طرح اسالمي جامعه) اسالميقانون(ـ معرفي دوباره شريعت4 ي مطلوب

و اخالقي از مومنان است ؛اجتماعي عادالنه

به نبرد5 و در ها، حتي اگر الزمه آن تحمل سختييعليه تمام ناراست) جهاد(ـ تمايل ها

.)49: 1386اسپوزيتو(صورت لزوم به شهادت رسيدن در راه خدا باشد 

ژئهاشاخص و ميي ژئوپلتيك ازيها توان در زمره نشانه وكالچر را كنش«ي جديد

خط. دانست) (restrictive action»محدودكننده  جديد از رقابتيبر اساس چنين نگرشي

ـ تمدني نيز خواهد 1980ژئوپلتيك در دهه كه پيامدهاي فرهنگي به بعد شكل گرفته است

يانه مستقر بوده، اكثر جمعيت اكثر كشورهاي اسالمي جهان در منطقه مهم خاورم. داشت

ترين منطقه استراتژيك در خاورميانه همانا مهم. مسلمانان جهان نيز در اين منطقه ساكن هستند

و كشورهاي حوزه خليج فارس  كه هم از جهت مركزيت اسالم در اين هستخليج فارس ند

و هم از نظر من و نفت و ذخاير بيكران گاز و هم از نظر ثروت عظيم طقه سوق الجيشي منطقه

و اهميت جهاني  ).149: 1372شكراني،(ده استكرخليج فارس، اين منطقه را داراي شهرت
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در برابر ساختار غرب محورژئوپوليتيك.2  مقاومت
موقعيت. ويژه برخوردار خواهد بوديطبعاً در چنين حوزه جغرافيايي ايران از جايگاه

به گونه و استراتژيك ايران سا سياسي قابليت الزم براي از ازماندهي شده است كه از يكسوي

از سوي ديگر امكان انتقال مقاومت در برابر فشارهاي هنجاري جهان غرب برخوردار بوده،

به حوزه جديد ژئوپلتيك داردقالب ها و ارزشي را آنا حوزه.ي هنجاري كه ساموئل كوهن ي

اي. ناميد (shutter belt)»كمربند شكننده«را  جديد در حاليهاي تعارضن منطقه حوزهدر

به دهه گيري است كه ريشه شكل در چنين.و انقالب اسالمي ايران است1980هاي آن مربوط

آن. اسالم انقالبي از نوع ايراني آن در مسير رويارويي با اياالت متحده قرار گرفت«روندي  از

ته اسالم پس تحت تاثير انقالب ايران، ديد امنيتي براي منافع اياالت متحده گرايي به عنوان

و غرب، در انديشهشگرايي سكوالر جايگزين ملي و هراس از برخورد ميان اسالم د

ـ وزير خارجه اسبق. ها تبلور يافتامريكايي يكي از علل عمده مخالفت سايروس ونس

ـ با انجام ماموريت نظامي براي نجات  هاامريكا شبح جنگ مياني امريكايي در ايران گروگان

و غرب بود از«: اسالم و پيروانش، كه عاشق شهادت هستند، واقعا ممكن است امام خميني

به عنوان راهي براي اتحاد جهان اسالم عليه غرب، استقبال كنند  Vance(»اقدام نظامي امريكا

1983: 408-10(.

ده از قـدرتي بعـد از انقـالب اسـالمي، صـرفا هـراس ايـاالت متحـ سال ها رويدادهاي

ازا، اشغال دوهفته 1979در پايان سال. احياگري اسالمي را تشديد كرد  ي مسجدالحرام در مكه

گرا، عربستان سعودي، ارزشمندترين متحد امريكا در خاورميانه را تكـان سوي شورشيان اسالم

و اقتـصادي در خـانواده پادشـاهي سـعود اين گروه اسالم. داد ي را گرا، انحصار قدرت سياسي

و حمـالت خـونين. دادند شديدا مورد انتقاد قرار مي ـ ـ رئيس جمهور مـصر ترور انورسادات

و پايگاه  و ساير مناطق جهان در سال عليه نيروها  بـر1981هاي اياالت متحده در لبنان، كويت،

. (Esposito 1994 :21-2) نگراني مقامات اياالت متحده از صدور بنيادگرايي ايراني افزود

الشعاع قرار انقالب اسالمي در تهران مواضع اياالت متحده در قبال اسالم سياسي را تحت

به باور برخي ناظران سياسي، اسالم انقالبي از نوع ايراني آن بر بخش زيادي. داد در نتيجه بنا

نتايج يك نظرسنجي نشان. افكند از مباحث جاري در خصوص ظهور اسالم سياسي سايه مي

كه پي و ايران در نگاه بيشتر امريكاييداد و عميق استوند ميان اسالم چه اندازه ژرف . ها تا

كه از پرسش شوندگان پرسيده مي به واژه زماني كه اشاره چه چيزي» مسلمان«هاي شد و اسالم

به خود اختصاص را به ذهن متبادر مي به طور مساوي سازد، دو پاسخ رايج كه بيشترين آراء را

.Slade, 1981: 148) (9,157-»ايران«و]ص[» محمد«ارت بودند از دادند، عب
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ـ ژئوكالچر را منعكسيها هاي ياد شده جلوه تمامي مولفه ي جديد از تعارض ژئوپلتيك

در. سازدمي هااين امر ميي گفتماني خود جلوهقالب و تعارض را منعكس .دكنهايي از تضاد

 الملل را بر اساس روابط بازيگران جديد نظام بينهانتينگتون نيز فضاي شكل گرفته در

ميهاقالب و تبيين و نمادين تقسيم بندي ـ هنجاري ا. كندي هويتي هايط نشانهابرتوي در اين

و الملل را در قالب مولفه ژئوكالچريك تاثيرگذار در ساختار نظام بين هاي فرهنگي، ايدئولوژيك

و نمادين مورد بررسي قرار مي كهدهد نظم جهاني جديد بر پايه«: بر اين اعتقاد است

جوامعي كه قرابت فرهنگي دارند، با يكديگر. گيري است هاي تمدني در حال شكل مولفه

هاي ديگر، بويژه گرايانه غرب باعث درگيري فزاينده تمدن ادعاي جهان... كنند همكاري مي

خطا در سطح منطقه. شود تمدن اسالمي با غرب مي وي نيز وط گسل ميان مسلمانان

در اين.)29: 1378هانتينگتون(»غيرمسلمانان بر اساس پيوندهاي خويشاوندي شكل گرفته است

ها نمي توانستند اسالم با سياست ايران چنان در هم آميخت كه خيلي از امريكايي روند سياست

كه در آن اياالت متحده در نقش شيطان بزرگ ظاه با يك حكومت اسالم رابطهر شده بود،گرا

.(Fuller and lesser: 22) را تصور كننداي

و صدور.3 ـ هاي دگرگونيگسترش انقالب  ژئوكالچر ژئوپليتيك
و غربي برتر است» دموكراسي اسالمي«در جهان بيني امام خميني امام. از انواع شرقي

به اصول سياست خارجي ايران اظهار داشتند  با شدت هر چه بيشتر ما بايد:خميني با توجه

كه قادر به صدور انقالب نيستيم كنار و اين طرز فكر را انقالب خود را به جهان صادر كنيم

ما حامي تمامي محرومان. بگذاريم؛ زيرا اسالم بين كشورهاي اسالمي تمايز قائل نيست

و همه قدرت همه ابرقدرت. باشيم مي گر ما در محيطا.ندا ها براي از بين بردن ما برخاسته ها

.)127: 3،1380جلدصحيفه نور(شويم محدودي باقي بمانيم، قطعاً با شكست روبه رو مي

و در عين حال پيچيده ترين مناقشات علوم اجتماعي در هااز جالب ترين ي اخير سال

مي. است» ساختار«و» كنشگري«رابطه در به ساده ترين شكل ينا باره توان گفت اين مناقشه

كه آيا كنشگران از طريق ساختارها مس مي) هر چه باشند(اله بوده است  گيرند يا برعكس شكل

تا.)52: 1387هيل( كه كشورها نيازمند آنند به اين معناست به موضوع كنشگري ساختاري توجه

عقالنيت بدون. هايي از عقالنيت را زمينه ساز اقدامات استراتژيك خود قرار دهند جلوه

هايي اين امر داراي عينيت. گيرد ايدئولوژيك در دوران بعد از جنگ سرد شكل نميهاي مولفه

عصر فرارفتارگرايي در سياست. الملل است هاي پژوهش در روابط بين نيز در شكل بندي

كه روند بين كهيالملل بيانگر آن است و نقش آفريني بازيگران ظهور يافته  جديد از كنشگري

ن و عيني و همچنين. داردماهيت اثباتي هابه طور كلي فضاي گفتماني ي تحليلي جديد قالب



و ژئوكالچر مقاومت در سياست بين الملل  181)1979- 2011(انقالب ايران

و نشانهكه مبناي پردازش چنين فصولي است، . هاي فرارفتارگرايي قرار دارد در قالب ذهنيت

در اين امر هرگونه كنش سياست خارجي را در راستاي روابط متقابل بين و المللي بازيگران

ـ ساختار براي تحليل سياست خارجي موض. كند چارچوب ساختار تبيين مي وع كنشگري

و اختيار را به دستور كار. خوب بوده است و هرگونه جبر اين موضوع مسايل هميشگي عليت

و به بررسي دقيق تر بنياد مفهومي نسبتاً ساده برخي مطالعات روابط بين الملل بازگردانده

ره اين موضوع عمدتا منطقي از طرف ديگر، مجادله دربا. سياست خارجي منجر شده است

و فرا هستي شناسي  متمركز)(transontology خصلتي بسيار انتزاعي داشته، بر معرفت شناسي

.بوده است

يعني پيش از حصول نتيجه. نياز است» عقالنيت اقدام«براي برقراري رابطه به نوعي

و شيوه در هاي تصميم رضايت بخش بايد گردآوري اطالعات مناسب و گيري سيماي كنش

ـ كنش در چارچوب.)142: 1387هيل( اقدام ترجمان يابد كه معادله عقالنيت هازماني ي قالب

هاي كنش گري در محيط استراتژيك جديد گيرد، طبيعي است كه زمينه فراهستي شناسانه قرار

از. شكل گرفته را منعكس خواهد ساخت1980كه از اوايل دهه  يكي به عنوان انگلستان

ميبا در حالي كه جمهوري اسالمي.شود زيگران كنشگر در راستاي حفظ وضع موجود تلقي

و استراتژيك خود را براي تغيير در نظم بين و ايران مباني كنش سياسي المللي طراحي

و كشورهاي اسالمي فرآيند موجود نظام بين.ه استكرددهي سازمان الملل از ديدگاه ايران

و تعادل استماهيت ناعادالنه دارد،  .يعني اينكه فاقد موازنه

ها ژئواستراتژيك،يدر فضاي جديد رقابتها نه تنها بر روابط اجتماعييقالب  فرهنگي

به جا مي مي؛گذارند تاثير و پيامد آن را ـ ژئوكالچر نظام بلكه آثار  توان در فضاي ژئوپلتيك

كه مهم.مالحظه قرار داد بين الملل نيز مورد ـ ترين نقشي  انقالب اسالمي در گستره عربي

ييگرا انقالب اسالمي ايران پرچمدار اسالم. كند، نقش فرهنگي اسالم است اسالمي بازي مي

راييگرا بعد اسالم. كامل در مقابله با غرب است و جامعه در ايران، انقالب اسالمي  حكومت

كرييگرا براساس انديشه اصول و الگويي از حكومت ترويج كه براساس واليت فقيه اسالمي د

.)126: 1378ابوالنصر( گرفته است پا

ـ اسالمي در اساس، فلسفه كهيا ايجاد حكومت اسالمي در كشورهاي عربي  است

ـ اسالمي. انقالب اسالمي بر مبناي آن ايجاد شده است همراهي خودجوش مردم جهان عربي

و غليان را ـ اسالمي پديد آوردبا انقالب اسالمي ايران، حالتي از جوشش . در جوامع عربي

و در نتيجه بسياري و غيرمستقيم ايران نسبت داده شد به دخالت مستقيم اين حالت خودجوش

و همچنين داعيان نظم جهاني را عليه انقالب اسالمي برانگيخت و مسلمان : همان(از حكام عرب

127.(
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سسيانگل.4  حفظ وضع موجود ياستو
اهانگليسي ا ين اعتقاد بودندا بر  ست؛كه ايران عامل اصلي بر هم خوردن موازنه قدرت

مقابله. نندكبنابراين الزم بود تا الگوي رفتاري خود را در راستاي حفظ وضع موجود بازسازي

با،در اين شرايط. مطلوبيت نداشتچندان با ايران از طريق كشورهاي محافظه كار   عراق

و ساير. تغييردهنده انقالب ايران قرار گرفتياهچهره راديكال در برابر موج كشور عراق

يها اين امر زمينه. خليج فارس با جهان غرب داراي منافع مشترك بودنديا واحدهاي منطقه

به وجود آورد مي. تحقق سياست حفظ وضع موجود را توان محور اصلي اين سياست را

و ام و بخصوص انگلستان.نيتي ايران دانستحمايت از عراق براي كاهش قدرت ايدئولوژيك

به عنوان دو متحد امريكا در خليج فارس در تسليح عراق نقش مهم ميايفرانسه هر. كردند يفا

و فرانسه نزديك و عراق قابل مقايسه با انگلستان نبود ترين متحد اروپايي چند روابط فرانسه

به شمار مي ن؛آمد عراق تر با عراق يز كم كم روابط نزديك ولي در اواخر جنگ انگلستان

مي.دكربرقرار   از عراق در جهت محدودسازي قدرت انقالبييگير توان بهره هدف انگليس را

ها اگر روند انگليسير اساس نگرشب.)401ـ4: 1373تيمرمن(و ايدئولوژيك ايران دانست

و مقايهابنديگرفت در آن شرايط شكل محدودسازي ايران انجام مي هاومت يشاخص

مييا چالش ساز در محيط منطقه با. داد كامال كاركرد خود را از دست به مفهوم مقابله اين امر

.دشوايران از طريق ابزارهاي غيرمستقيم در راستاي حفظ وضع موجود تلقي مي

عراق خط مقدم چالشگري عليه. انگليس از عراق ماهيت چندبعدي داشتيهاحمايت

ميايران مح به همين دليل كشورهاي غربي به انحاء مختلف به حمايت از عراق.شد سوب

دركرمبادرت ده، براي تقويت بنيانهاي ساختاري آن كشور در مقابله با ايران ابزارهاي متنوع

290( ميليون پوند275 دولت انگلستان مبلغ 1366مثال در مهر به طور. اختيارش قرار دادند

بار جديد اضافه بر اعتبارات قبلي جهت واردات عراق از انگلستان در اختيار اعت)ميليون دالر

و كه بخشي از آنها جهت خريد دارو كامپيوتر براي ارتش عراق در نظر دولت بغداد قرار داد

اين گونه تجهيزات، قابليت عراق را براي مقابله با ايران در سطح گسترده تري. گرفته شده بود

.چنين روندي در تمام دوران جنگ ادامه يافت.)1366كالرك،( ساخت فراهم مي

دري نيز سياستهاامريكايي. هدف اصلي انگلستان حفظ وضع موجود بود  مشابه را

مي. پيگيري كردنديا چارچوب موازنه منطقه در نتيجه چنين فرآيندي را توان تالش براي تغيير

عدم تمايل انگلستان در محكوم كردن تهاجم.معادله ژئوپلتيك مقاومت در خاورميانه دانست

دليل نخست: عراق يا تالش براي يافتن راه حل متعادل در شوراي امنيت دو دليل عمده داشت

ها در مورد اثرات مخرب انقالب ايران در كشورهاي خاورميانه، بويژهبه نگراني عمومي غربي



و ژئوكالچر مقاومت در سياست بين الملل  183)1979- 2011(انقالب ايران

و دليل دو به تلقي انگلستان از دولت ايران به دوستان سنتي انگلستان در منطقه خليج فارس م

.)94: 1378سعيدآبادي،(مي گشت عنوان رژيمي غير سازنده بر

به اين نداشت كه از نيروهاي عراقي بخواهد تا عقب نشيني كنند . انگلستان حتي تمايلي

نخستين. نداشتيا جلسه1980 سپتامبر28بعد از تهاجم عراق شوراي امنيت سازمان ملل تا

و ساير اعضاي دائمي شوراي امنيت حمايت شد،)479شماره(طعنامهق كه از سوي انگلستان

»منازعه«قطعنامه در مورد جنگ به جاي.)همان( دولت ايران را از هرگونه حمايتي نااميد كرد

)(conflict وضعيت« از واژه«(situation)يا استفاده كرده بود تا اهميت آن را در حد مخاطره

و هيچ اشارهبر به لزوم گرفتن تصميم فوري براي پايانيا اي صلح بين المللي كاهش دهد

به آن نداشته باشد به هر دو طرف توصيه. دادن به شيوهكرقطعنامه صرفا  صلح آميزيهاد

. UN SCR 479)-(1980 متوسل شوند

و عدم ترديدهاي نخست ايران نسبت به انگلستان با سكوت لندن در برابر تهاج م عراق

مي. درخواست انگلستان از عراق براي عقب نشيني، تقويت شد كند، همانگونه كه هاليدي بيان

و  جدا از جنگ، انگلستان به عنوان عضو دائمي شوراي امنيت با عدم درخواست آتش بس

به نظر مي سكوت. (Halliday 1994: 312)رسيد عقب نشيني فوري از تهاجم عراق، راضي

تان در قبال تهاجم عراق با خودداري از تامين قطعات يدكي تانكهاي چيفتن انگليسي انگلس

كه ايران  و ترخيص يك فروندكشتي جنگي براي ايران كه از سوي شاه خريداري شده بود

به آن نياز داشت تا عليه نيروهاي عراقي به كار برد، همراه شد مي. شديداً كه اين امر نشان دهد

و حداقلي برخوردار بودايران براي مق طبعاً چنين قابليتي. ابله با تهديدات عراق از توان محدود

به جا نمي گذاشت جنگ عراق عليه ايران قابليت كشورهاي. تاثير چندان در موازنه قدرت

به اهداف ژئواستراتژيك را كاهش مي هاعراق بر مبناي. داد راديكال براي رسيدن يقالب

چ و در ميادراكي و خاورميانهييگرا توانست موج اسالم ارچوب ناسيوناليزم عرب  را در ايران

و متعادل .(Willis 1981)ندكمحدود

كه جنگ شروع شد، دولت ايران متوجه هادشهنگامي  امريكايي در تهران نمييگروگان

هاتوانند عامل بهبود عريسياست .اق باشند داخلي يا تقويت توان ماشين جنگي ايران عليه

رابه منظور جلب حمايت بين1981 در ژانويه،بنابراين المللي در جنگ، تصميم گرفت آنها

 از كانتربريفرستاده ويژه اسقف اعظم كليساي تري ويت وساطت،از سوي ديگر.ندكآزاد 

 1981در فوريه)در لبنان(طريق سفير سوئد در ايران، مبني بر آزادي چهار بازداشتي انگليسي

و. پذيرفته شد دولت ايران انتظار داشت كه آزادي آنها دولت انگلستان را به شكست سكوت

كه چنين روندي حاصل نشد.ندكمحكوم كردن دولت عراق مجبور  فرآيند ياد شده. در حالي

 استراتژي از اهميت بيشتر در مقايسه با ابتكاراتيا دهد كه در معادالت امنيت منطقه نشان مي
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از نظر انگلستان آزادي آنها مانع اصلي را از سر راه عادي.(Ibid)اتيك برخوردار است ديپلم

و بازگشايي سفارت انگلستان در تهران برمي داشت  ولي براي محكوم؛سازي روابط دو كشور

به گفته تاچر در حقيقت دولت.كردن تهاجم عراق كافي نبود لرد خواستار اين آزادي بود تا
 وزير امور كارينكتوننگرش. در ايران منجر شود» نمايندگي مناسب« داشتن بهكارينگتون

دكر ايفا گوادلوپ فعال در كنفرانسيخارجه اسبق انگليس كه در زمان پيروزي انقالب نقش

 سياسييو استراتژيك انگليس در فضاي رقابتهايا منطقهييگرا از موازنهييها بيانگر جلوه

و خاورميانه اين نگرش از سوي بسياري ديگر از مقامات اجرايي انگليس. استخليج فارس

.)192: 1972شكراني( توجه قرار گرفت مورد

و كه انگليس مدعي ايفاي نقش بي طرفي در قبال جنگ ايران عراق بود اين در حالي بود

خو. لذا اجازه داد تا سفارت ايران در آن كشور فعال باقي بماندو دش در هر چند كه نمايندگي

به سطح حافظ منافع كاهش يافته بود از.تهران كه ، وزير دفاع پيشين سر جفري هونزماني

و عراق و الگوهاي استراتژيك آن كشور در جنگ ايران انگليس در مورد سياست تسليحاتي

به عمل آمد در توجه قرار داد وي اين موضوع را مورد،سوال و كه هدف آنان در روند جنگ

ب وبرخورد با و جهان غرب ازيگراني همانند ايران عراق بر اساس مصالح استراتژيك انگليس

و رفتار ديپلماتيك انگليس در مورد فروش،بنابراين.سازمان دهي شده است  هرگونه سياست

كه بتواند. تسليحات كامال روشن است به هر يك از طرفين انگليس از فروش تجهيزات دفاعي

به طور قابل مالحظهقابليت آنها را در طوالن  خودداري،ندك تقويتي كردن يا تشديد درگيري

:نامبرده در اين ارتباط بيان داشت. كرده است

اين سياست مورد تقدير هيچ يك از طرفين درگيري نبوده، ولي اعتقـاد داريـم كـه جامعـه«

مي  گـان كـشتي براي حفاظت از كـشتيراني خـود، ناو. كند گسترده تر بين المللي آن را تحسين

دريكـشتي هـا را در منطقه داريم كه موجب اطمينـان آرميال و يـاري دهنـده آنهـا  بريتانيـايي

.House of Common debates 1987)(» اضطراري استيها موقعيت

 تجاري كشورهاييكشتي ها ها در ارتباط با سياست حمايت از چنين الگويي را انگليسي

به انجام رساندند مي. حوزه خليج فارس توانست فضاي سياسي منطقه را تحت تـاثير اگر ايران

و بين المللي خود نايل نمي شدندقرار دهد انگليسي به همين دليـل. ها به اهداف ساختاري

 اسـتفاده كـشتي هـا ايران در روند اسـكورتيا بود كه انگليس از رهيافت كنترل الگوي منطقه 

كه. كرد و يك كشتي نيز براي عمليات ناوگان بدين ترتيب بود هميشه يك كشتي در ماموريت

و آوردن خدمه در مومباسا يا بنـدري در خلـيج  و يا بردن  آرمـيال.بـود] فـارس[امور نگهداري

هـاي تابعـه آن را از تنگـه هرمـز تـاي در مالكيت يا تحت پرچم بريتانيا يـا سـرزمين كشتي ها

به عنـوانيا در محدوده؛كردمي)تنه اسكور( در چهل مايلي شمال دوبي همراهييا نقطه  كه
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به. توصيف شده است» منطقه خطر كرم ابريشم«  تجارييكشتي ها كشتي در ماموريت آرميال

مي واجد و بعد شرايط اعالم كه براي همراهي آنها در زمان معين آمادگي دارد  در كشتي ها كند

به فاصـله نـيم مايـل از يكـديگر از تنگـه هرمـز  Transport(كننـد عبـور مـي يك خط هر يك

Committee 1988/1408(.

 هدف اول:توان تالش انگليس براي تحقق دو هدف دانست بيان چنين رويكردي را مي

و افول انديشه تغيير وضع موجود تلقي كرديا توان كاهش قدرت منطقه انگليس را مي . ايران

و انگليسيها بر اين اعتقاد بودند ت ساختاري ايران كاهش يابد، در آن شرايط قدركه اگر قابليت

و صدور انقالب را تعديل خواهديها انديشه به تغيير وضع موجود هدف دوم. كرد معطوف

.و بين المللي بوده استيا انگليس حفظ وضع موجود در حوزه منطقه

 انهي در خاورمي اسالمييگرا بنياد با مقابله.5
نه تنها نيروييگرا اصول مي اسالمي هـا چنـين بلكه انگليـسي؛شودي سياسي راديكال تلقي

ده، در برخي از مواقع مقابلـه بـاكر را به عنوان نيروي بر هم زننده وضع موجود تلقييا پديده

و ثبـات سـاختاري مـي  نقـش آفرينـي. داننـد چنين نيروهايي را در راستاي حفظ وضع موجود

و محدودسازي اير  ان نتايج غيرقابل پيش بينـي بـراي آنـان داشـته انگليس در حمايت از عراق

:گويد چنين ميGray)( گريدر اين رابطه. است

و خطرناك براي« اين جنگ همان طور كه نشان داديم، همچنين موجد تهديدات مستقيم

ا و بويژه بريتانيا :ستمنافع غرب

خ1 بي ثباتي قرار داده، و نيزـ تداوم جنگ، كل منطقه را در معرض تهديد طر تشديد آن

و متحدان آنها را فراهم ساخته استمداخله بيشتر ابرقدرت ؛ها

به دقت زير نظر قرار دارد، ولي2 ـ بنيادگرايي اسالمي اگرچه در همسايگان نزديك ايران

و امنيت در بسياري از كشورها به شمار مي ؛رود تهديدي براي ثبات داخلي

در3 و از هم گسيختگي و بيشترين بخشكه بزرگ) فارس(منطقه خليجـ آشوب ترين

كشورهاي صنعتي يا در تمام ذخاير نفتي قابل بهره برداري جهان را در خود جاي داده، منافع 

كه نفت مصرفي خود را از بازار بين المللي نفت تامين مي در كنند، حال صنعتي شدن را

به خطر مي ؛افكند درازمدت

س4 دريگذار رمايهـ بريتانيا داراي و نيز منافع تجاري گسترده و قابل مالحظه هاي ويژه

يا) فارس(منطقه خليج  و كه گسترش جنگ هااست ي سياسي داخلي ناشي از دگرگوني

به خطر اندازد تحريكات مي .(Gray 1988)» تواند تمامي آنها را
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تيلهوسبها سياست صدور انقالب انگليسي اين. روريسم دانستند ايران را نماد حمايت از

مي. نگاه با رويكرد ايران متفاوت است شود موضع ايران نسبت به تروريسم از دو جنبه تشكيل

و تاكنون نيز اهميت دارند جنبه نخست. كه تا پيش از يازدهم سپتامبر براي آن اهميت داشتند

هاي شورشگر از مانجداسازي ميان تروريسم، يا كاربرد نامشروع زور به وسيله كشورها يا ساز

و سركوب؛يك سو آنچنان كه، از ديدگاه ايران، در روند(و كاربرد مشروع زور عليه اشغالگري

ا مي... عمليات حزب و سازمانهاي مسلح در فلسطين انجام .)2002هاليدي(گيرد در لبنان

كه جهان غرب رويكرد عادال نه، متوازن مواضع مقامات رسمي ايران بر اين امر تاكيد دارد

 آنان هرگونه الگوي،بنابراين.و غيرتبعيض آميز در برخورد با موضوع تروريسم نداشته است

و حمايت از  ضدايراني تعريفيهاگروهرفتاري خود را در راستاي محدودسازي ايران

مي.ندا كرده در چنين روندي را و انگليس و استراتژيك متفاوت ايران توان در تفكر سياسي

مي. تباط با تروريسم موردتوجه قرار دادار :توان تاكيد داشت در تبيين چنين روندي

كه از سال« در1986ايران خودآزمون ديرپايي با تروريسم سازمان مجاهدين خلق دارد

و از تاييد غيرقابل توجيه غرب برخوردار است ايران پس از يازدهم. بغداد متمركز شده است

و سپتامبر گامي ديگر در و واشنگتن را محكوم كرد  اين راه پيش نهاد، چه حمله بر نيويورك

به كشورهاي همپيمان عرضه داشتكمك براي نمونه، مرزهاي ايران را به روي. هاي خود را

به نيروهاي هم پيمان اجازه داد از بندرهاي ايران براي انتقال  و  نيروهاي القاعده بست

بكمك تر به نيروهاي ائتالف شمال كه از آنهاو از همه مهم. هره برندهاي انساني به افغانستان

به افغانستان همكاري كنند پشتيباني مي . كند، رهنمود داد با امريكا در حمله نظامي اش

هاي ديپلمات. همچنين به ادامه جنگ امريكا در افغانستان در طول ماه رمضان اعتراض نكرد

و از آن ميان سفير تهران  در كابل نيز در نشست بن براي تشكيل حكومت موقت ايراني

.)همان(»افغانستان شركت كردند

 نتيجه
مي از آنجا كه انقالب ايران ماهيت چالشگر در برابر قدرتهاي بزرگ داشته است از اين رو

و كارگزاران اصلي آن براساس توان پيامدهاي انقالب را در ارتباط با نظام سياسي بين المللي

ه و رويارويي مورد مالحظه قرار دادجلوه  هر حوزه رفتار،به عبارت ديگر.ايي از مقاومت

و به الگوهاي سازمان يافته سياست خارجي ايران انعكاس ادراك عمومي شهروندان نسبت

ا هر گاه نشانه هايي از فضاي سياسي در برابر جامعه.ستساختاري شده سياست بين الملل

چنايراني ظهور يابد، طبيعي و همچنين بين ين فضايي براي مقابله با نهادهاي است كه از المللي

اين روند در دوران پهلوي دوم ماهيت.ساختار مسلط نظام بين الملل بهره خواهد گرفت
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همان گونه كه مهرزاد بروجردي در كتاب خود با عنوان روشنفكران.اجتماعي داشته است

و غرب بيان داشته است تعارض با و اجتماعي انگليس در ادراك ايراني  نمادهاي سياسي

و نقد اجتماعي و زمينه اي الزم براي مقاومت پراكنده جامعه ايران ماهيت نهادي داشته

سياست را در قالب سازه هاي ادراكي جامعه ايران در برخورد با ساختار سياسي انگليس 

ا،بنابراين.ده استكرمنعكس  نگليس را در ساختار اجتماعيمي توان جلوه هايي از تعارض با

. اين روند تا زمان پيروزي انقالب اسالمي تداوم يافته است.ايران مورد مالحظه قرار داد

هاشكل دوم از كنش رفتاري جامعه ايران در برابر انگليس مربوط به ي بعد از پيروزي سال

ا ها،در اين دوران.ستانقالب اسالمي سيي جلوه و ساختاريي مشهود از جدال گرايي اسي

مي شود ـ اجتماعي ايران با انگليس از سال،به عبارت ديگر.مشاهده  1979 جدال فرهنگي

به عبارت.دشنشانه هاي اجتماعي تبديل به جهت گيريهاي ساختاري.دشدچار تحول كيفي

در،ديگر ها مي توان دادي بعد از پيروزي انقالب ايران مؤلفه هايي را مورد مالحظه قرار سال

، در ازاي آن  و جهان غرب را به گونه قابل توجه كاهش داده كه امكان همكاري با انگليس

و تضادهاي نهفته به وجود مي .آيد زمينه براي تصاعد اختالفات

به گونه گسترده نشانه ـ انگليس را تر هاي ايدئولوژيك انقالب اسالمي ايران تضادهاي ايران

بهيست واكنشانقالب ايران توان. شدت بخشيد و فراگير در برابر مجموعه هاي غربي  مشهود

به وجود آورد و انگليس و بخش.ويژه آمريكا ـ اجتماعي داشته بخشي از آن ماهيت فرهنگي

ـ ايدئولوژيك بوده است اين روند در دوران بعد از تسخير. دوم آن داراي نشانه اي ساختاري

 گفتمان انتقادي،بنابراين. امام افزايش بيشتر يافتسفارت آمريكا از سوي دانشجويان پيرو خط

و انگليس در برابر سياست ـ آمريكا تبديل به گفتمان مقابله جويانه با آمريكا .دشهاي انگليس

اسالم سياسي درصدد نقد ايدئولوژيك.يمهست شاهد شكل گيري اسالم سياسي،در اين ارتباط

به ويژه انگليس برآ ، كه تحليل گران غربي براي.مدو رفتاري جهان غرب به همين دليل است

و جو«تبيين اسالم سياسي از واژه نقد و به اين»)militant  Islam(اسالم ستيزه بهره گرفتند

و  و همچنين مقاومت سياسي منطقه اي و تعارض را در ادبيات انتقادي ترتيب نشانه هاي تضاد

مي توان مالحظه بين فر.دكرالمللي هاآيندي در چنين ي مختلف داراي رويكرد تعارضي گروه

. باشند در برابر فضاي سياسي بين المللي مي

ـ انگليس در دوران بعد واقعيتهاي موجود نشان مي دهد كه تغيير در الگوي رفتاري ايران

هااز پيروزي انقالب اسالمي ناشي از  اين گونه. هاي ژئوپليتيك نبوده استو مولفهشاخص

ـ انگليس داشته استها مولفه و انگليس در فضاي. نقشي خنثي در روابط ايران روابط ايران

و سياسي بعد از پيروزي انقالب اسالمي با نشانه هايي از تغيير همراه بوده است، تاريخي

كه هيچ در تغييرگونه درحالي ها ژئوپليتيك فروپاشي.به بعد ايجاد نشده است1979ي سال
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ميساختارهاي اتحاد شو  اما؛شود روي نيز در چنين فرآيندي عامل تغيير ژئوپليتيك محسوب

تنها مغايرتي با منافع انگليس نداشت بلكه موقعيت آن كشور را به گونه موثرتر تثبيت اين نه

.ده استكر

ـ اجتماعي نشانه ـ انگليس از يك سو ماهيت سياسي هاي تضاد ساختاري در روابط ايران

ـ سياسي منتقل داشته، از سوي ديگر ده، در نهايت دارايشبه حوزه هاي ايدئولوژيك

كه ايران درصدد نقد. پيامدهاي مقابله جويانه ساختاري نيز بوده است به همان گونه اي

و الگوهاي رفتاري انگليس بودهقالب ها مالحظه قرارمي توان نشانه هايي را مورد،ي ادراكي

كه زمينه هاي تعارض متقابل و جهان غرب با ايران را منعكس مي سازدداد از. انگليس بخشي

 بخش ديگر آن ماهيت فرآيندي.داشته باشد تواند ماهيت ساختاريچنين تضادهايي مي

(procedure)كه انقالب ايران تضادهاي نهفته،به طور كلي. داشته است مي دهد  شواهد نشان

به ساختار سياسي غرب محو به اين ترتيب زمينه در ادراك جامعه نسبت و ر را گسترش داده

و چالش به وجود آورده استتصاعد اختالفات و.ها را  اين امر را مي توان انعكاس فشارها

.هاي بين المللي انگليس در رابطه با ايران نيز دانستمحدوديت

مي توان در ارتباط با چندين موضوع رفتاري مورد چنين محدوديت مالحظه قرار هايي را

موضوع اول مربوط به فضاي حمايتي انگليس براي محدودسازي ايران در روند جنگ.داد

ـ عراق بوده است ها،در اين دوران.ايران ند زمينه هاي كردالمللي تالشي مختلف بينگروه

در چنين فرآيندي.الزم براي مقابله با سياست نظامي ايران در جنگ با عراق را به وجود آورند

به   براي ايران ايجادريابسهاي موازات ساير كشورهاي عضو شوراي امنيت محدوديتانگليس

به ويژه قطعنامه نتيجه چنين امري را مي توان در قطعنامه. دندكر 598هاي شوراي امنيت

و جايگاه بين المللي ايران براي مقابله انگليسي. كردمالحظه ها تالش داشتند تا موقعيت، اعتبار

.نندكمي عراق را محدود با تهاجم نظا

و انگليس در ارتباط با فعاليت،در مرحله دوم  هاي شاهد الگوي دوگانه جهان غرب

مي.اي ايران بوده ايمهسته هاي محدود سازي ايران را مورد توان سياستدر اين مرحله

م.مالحظه قرار داد و مقابله با ايران را نعكس مي الگوي رفتاري انگليس جلوه هايي از اغوا

مي.سازد ها از سياست تبعيض آميزد كه انگليسيكرتوان فرآيندي را مشاهده به عبارت ديگر

ا هايي ماهيت محدودكننده چنين سياست. اي ايران بهره گرفتندهاي هستهط با فعاليتابرتدر

در"در حالي كه الگوهاي رفتاري كامال. براي جمهوري اسالمي ايران داشته است  متفاوت

و پاكستان در فعاليت هسته اي به كار گرفتهب حتي بايد.استشده رخورد با اسرائيل، هند

و كره شمالي نيز با يكديگر  كه روش برخورد انگليس در مسأله هسته اي ايران تأكيد داشت

اين كشور در مذاكرات دندكرها موافقت در ارتباط با كره شمالي انگليسي.متفاوت بوده است
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م به مذاكره مستقيم با ايران.شاركت داشته باشدشش جانبه در حالي كه آنان هيچ گاه تمايل

بي)1+5(درخواست ايران براي مشاركت در مذاكرات هسته اي گروه.نشان ندادند تاكنون

 در يك مرحله زماني مذاكرات ژنو با شركت نيكالس برنز، معاون"صرفا.نتيجه بوده است

چ و در و با حضور دبير شوراي امنيت ملي)1+5(ارچوب گروه وزير خارجه انگليس

بايها الگودر ساير موارد انگليسي.جمهوري اسالمي انجام پذيرفت ي تبعيض آميز در برخورد

به كار گرفتند . ايران در مقايسه با كره شمالي

از.هاي تبعيض آميز در برخورد با ايران مشاهده مي شودي ديگر از سياستينشانه ها

ها در بسياري از موارد انگليسي.له اين موارد مي توان به موضوع حقوق بشر اشاره داشتجم

در كميته سوم مجمع عمومي كه موضوع.سياست حقوق بشر ايران را مورد انتقاد قرار داده اند

پي گيري مي به محكوم كردن سياست انگليسي؛شودحقوق بشر هاي مربوط به حقوق بشر ها

در؛دندركايران مبادرت  و يا قطعنامه اي را  در حالي كه هيچ گونه اعتراض، انتقاد، محدوديت

و امارات عربي متحده صادر نكرده اند اين.ارتباط با كشورهايي همانند مصر، عربستان، اردن

كه هرگونه الگوي رفتار بين المللي در ارتباط با ايران ماهيت محدودكننده  امر نشان مي دهد

جهت گيري مقابله جويانه خود با ايران را به حوزه تا دندكرها نيز تالش داشته، انگليسي

علت اصلي شكل گيري چنين فرآيندي را مي توان ادراك. سياست بين الملل تعميم دهند

 ها همواره تالش داشته اند تا انگليسي.بدبينانه انگليس نسبت به اسالم انقالبي دانست

ايقابليت و راديكال را كنترل هاي ايران انقالبي، ده از سوي ديگر زمينه هاي الزمكردئولوژيك

چه در بسياري از موارد در مقابل اگر.براي افزايش محدوديت در برابر ايران را به وجود آورند

و نشانه هاي رفتار ساختارشكن فاصله؛الگوي رفتاري ايران ماهيت انتقادي داشته  اما با الگوها

مث.داشته است مي توان تالش براي كنترل امنيت مليبه طور ال سياست ايران در برابر عراق را

 در حالي كه انگليس چنين الگويي را نشانه اي از تضاد استراتژيك با جهان غرب؛خود دانست

مي داند ادراك متفاوت انگليس از الگوهاي.و جلوه هايي از ساختارشكني در نظام بين الملل

مي توان  و نشانهرفتاري ايران را اگرچه.اي از تصاعد تعارض در فضاي بين المللي دانستنماد

اما بايد بر اين؛ساختار نظام بين الملل در برخورد با جمهوري اسالمي ايران واكنش نشان داد

كه ايران تالش  راكرامر تأكيد داشت به ساختار نظام بين الملل و مقررات مربوط د تا قواعد

هاي هسته اي خود هرگونه جمهوري اسالمي ايران در فرآيند فعاليت،به طور مثال.ندكرعايت

به انجام رسانده است و تالشي را در راستاي پادمان هسته اي نه،به عبارت ديگر.اقدام  ايران

بلكه پروتكل الحاقي؛ ده استكرتنها در روند شفاف سازي فعاليتهاي هسته اي حركت

ر)93+2(  فشارهاي"طبعا.ا نيز مورد پذيرش قرار داده استو همچنين پادمان هسته اي

مي توان جلوه و امنيتي انگليس در برخورد با ايران را  نادرست سياسي اي ازادراك سياسي
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)(misperception و اسالم سياسي ناشي از انقالب ايران دانست به ايران اين همان.نسبت

كه انگليس را وادار كرد تا همسو با آمري به مقابله با سياست هاي ايران عنصري است كا

.بپردازد

و مĤخذ :منابع
:فارسي. الف

و اسالم گرايي رويارويي غرب) 1378(ابوالنصر، فضيل.1 وزارت امورخارجه،: ترجمه حجت اهللا جودكي، تهران.گرايي

و انتشارات .مركز چاپ

(ال. اسپوزيتو، جان.2 و بازتاب جهاني آندر».انقالب ايران، چشم اندازي ده ساله«) 1386. .33–54 صص انقالب ايران

، مهرزاد.3 ، تهرانروشنفكران ايراني وغرب) 1377(بروجردي  فرزان روز: ،ترجمه جمشيد شيرازي

آر.4 (تيمرمن، كنت و عراق: سوداگري مرگ) 1373. موسسه خدمات: ترجمه احمد تدين، تهران.ناگفته هاي جنگ ايران

.فرهنگي رسا

و انگلستان در طول جنگ هشت ساله«) 1378(عيدآبادي، محمدرضاس.5 پ كريمي نيا،».روابط ايران فصلنامه ترجمه
.، زمستان2، سال اول، شماره امنيت ملي

، اردشير.6 و انگليس«) 1384(سنايي و انگليس، جلددر»)1357-1383( نگرشي بر روابط ايران :، تهران)1(روابط ايران

 معاصر تهرانموسسه ابرار

و انتشارات وزارت: تهران. عملكرد يازده ساله دولت محافظه كار مارگارت تاچر) 1372(شكراني، محمد.7 موسسه چاپ

.امور خارجه

. مهر4مورخ روزنامه اطالعات،)1366(كالرك، آلن،.8

.ت راهبرديپژوهشكده مطالعا: تهرانمنافع ملي جمهوري اسالمي ايران،) 1386(كياني، داود.9

(متقي، ابراهيم. 10 و ارشاد: تهران. رويارويي غرب معاصر با جهان اسالم) 1387. و انتشارات وزارت فرهنگ سازمان چاپ

.اسالمي

و فرهنگ در نظام متحول جهاني،)1377(انوئل والرشتاين،ما. 11 و ژئوكالچر(سياست ، ترجمه پيروز ايزدي)ژئوپلتيك

.ني نشر: تهران

و وضع نوپديد در غرب آسيا؛ فرصتا«، 2002يدي، فرد،هال. 12 و خطرهاي موجوديران » پس از سرنگوني طالبان ها

. فوريه25 چاپ لندن، الحيات،

و منتقدانش،:هانظريه برخورد تمدن،)1374( هانتينگتون، ساموئل،. 13 دفتر مطالعات:تهران. ترجمه مجتبي اميريهانتينگتون

.سياسي وزارت خارجه

پژوهشكده مطالعات: ،ترجمه عليرضا طيب، وحيد بزرگي، تهرانماهيت متحول سياست خارجي) 1387(هيل، كريستوفر. 14
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