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  05/08/1397تاریخ پذیرش نهایی:                   15/07/1397تاریخ دریافت: 

  چکیده
 بـر  ایـران  اسالمی جمهوري خارجی سیاست«قانون اساسی جمهوري اسالمی،  152 براساس اصل

 کشـور،  ارضی تمامیت و جانبه همه استقالل حفظ پذیري، سلطه و جویی سلطه گونه هر نفی اساس
 اب متقابل آمیز صلح روابط و گر سلطه هاي قدرت برابر در تعهد عدم و مسلمانان همه حقوق از دفاع
بر همین مبنا جمهوري اسالمی به عنوان پیشگام مقاومت در منطقه  .»است استوار محارب غیر دول

طلبـی غـرب، رژیـم     ها و کشورهایی که در راه مبـارزه بـا سـلطه    و جهان اسالم، همواره از گروه
دارند، حمایت و پشتیبانی نموده اسـت. در ایـن    صهیونیستی و حمایت از آرمان فلسطین گام برمی

فهمان داخلی و یا معاندان خارجی با انتقاد از سیاست حمایت جمهوري اسالمی  میان برخی از کج
دانند و بـا   هاي عضو مقاومت، آن را برخالف منافع ملی جمهوري اسالمی می از کشورها و سازمان

بیان اینکه اصل اساسی و راهنما در سیاست خارجی همه کشورها بایـد منـافع ملـی باشـد، ایـن      
  کنند. می عنوان گرایی واقعست جمهوري اسالمی را برخالف منافع ملی و اصول سیا

اي، در  مندي از ابزار کتابخانه تحلیلی و بهره ـ توصیفی روش حاضر با بر همین اساس پژوهش
هاي  ال است که ْآیا رویکرد جمهوري اسالمی در حمایت از کشورها و سازمانؤپی پاسخ به این س

  باشد یا خیر؟ می قه، براساس منافع ملی و در راستاي افزایش قدرت ملیعضو مقاومت در منط
است.  گرایی واقعدارد، تئوري  تأکیدترین تئوري که در اصول خود بر منافع ملی و قدرت  مهم

ایـن نظریـه، راهبـرد    هاي  لفهؤگیري از این تئوري و منطبق بر م شود با بهره می در این مقاله تالش
مقاله، تبیین و تحلیل  این می از مقاومت تبیین و تحلیل شود. بنابراین هدفحمایت جمهوري اسال

بر اصل منـافع   تأکیدو  گرایی واقعراهبرد جمهوري اسالمی در حمایت از مقاومت براساس نظریه 
دهد، راهبـرد جمهـوري اسـالمی در حمایـت از مقاومـت،       می مقاله نشانهاي  باشد. یافته می ملی

باشد. این سیاسـت   می ه، عقالنی و براساس هزینه فایده و در راستاي منافع ملیگرایان سیاستی واقع
در جهان آنارشیک ضمن هم راستا بودن با امنیت ملی کشور، باعـث افـزایش قـدرت جمهـوري     

     اسالمی نیز شده است.
  واژگان کلیدي

  اي. نطقه، منافع ملی، قدرت مگرایی واقعجمهوري اسالمی ایران، راهبرد، مقاومت، نظریه 
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  مقدمه
 مسـلمانان  حقوق از دفاع ایران، اسالمی جمهوري خارجی سیاست اصول از یکی

 مختلـف  اصـول  در موضوع این. است عالَم هرکجاي در مستضعفان از حمایت و
 شـده  تعیـین  نظام رفتاري و سیاستگذاري چارچوب عنوان به و بیان اساسی قانون
 محتـواي  بـه  توجـه  با اساسی انونق: «است آمده اساسی قانون مقدمه صدر .است

 مسـتکبرین  بـر  مستضـعفین  تمامی پیروزي براي حرکتی که ایران انقالب اسالمی
 در ویژه به کند؛ می فراهم کشور خارج و داخل در را انقالب این تداوم زمینه بود

 راه تـا  کوشـد  می مردمی و اسالمی هاي جنبش دیگر با ی،الملل بین روابط گسترش
دةً وأَنَـا ربکُـم      « .کند هموار را جهانی دواح امت تشکیل احـۀً و أُمـ تُکُم أُمـ هذإِنَّ ه

 جهـان  تمـامی  در ستم تحت و محروم ملل نجات در مبارزه استمرار و »فَاعبدونِ
 سـتیزي  ظلـم  ذات بـه  توجـه  با ). بنابراین1368 (مقدمه قانون اساسی، .»یابد قوام

 کـه  جهـان  نقطـه  هـر  در اسـت  موظـف  اسالمی يجمهور ایران، اسالمی انقالب
 کـرده  حمایت آنان از کنند، می مبارزه استکبار و ظلم علیه مستضعفین و مظلومین

  .آورد فراهم اسالمی بزرگ تمدن تشکیل براي را زمینه و
 بـر  کشـور   خـارجی   سیاسـت   تنظـیم « اساسی قانون سوم اصل 16 بند همچنین

 از دریغ بی  حمایت و  مسلمانان  همه  به  نسبت  ادرانهبر تعهد ، اسالم  معیارهاي  اساس
 کـه ــ   نظام اصول و اهداف به نیل براي الزم اقدامات از یکی را »جهان  مستضعفان

 نیز اساسی قانون 154 و 152 اصول .داند میـ    شده بیان اساسی قانون دوم اصل در
 برپایه غیرمسلمان، و مسلمان از اعم ـ جهان مستضعفان و مظلومان از دفاع موضوع

 اسـالمی  جمهـوري  وظایف از را آن و نموده بیان صراحت به را ـ  اسالم مبین دین
 جمهـوري  نظام است. بنابراین بر اساس اصول مصرح قانون اساسی، برشمرده ایران

 جهـانی  اسـتکبار  ستم و ظلم برابر در مقاومت، هاي کشورها و گروه از باید اسالمی
 .آورد فراهم آنان فعالیت براي را الزم فضاي و امکانات و مودهن حمایت اند ایستاده

 ایـن  کشـور،  اساسـی  قـانون  بـر  منطبـق  نیـز  عادي قوانین در که است ذکر به الزم
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  1است. رسیده نگهبان شوراي تأیید و اسالمی شوراي مجلس تصویب به موضوع
 بـه  را خـط  این خود، فرمایشات و رهنمودها حضرت امام خمینی(ره) نیز در

 هـاي  نهضـت  بـه  کمـک  موضـوع  بـا  رابطه ایشان در .است نموده ترسیم روشنی
 اکنون هم ایران آزاده ملت: «فرمایند می گونه این مقاومت هاي گروه و بخش ي آزاد

  شعارشان و تانک و توپ منطقشان که آنان مقابل در جهان مستضعف هاي ملت از
 در بخـش  آزادي هـاي  نهضـت  امتمـ  از مـا . نماید می پشتیبانی کامالً است سرنیزه
 پشـتیبانی  کننـد،  می مبارزه آزادي و حقیقت و حق و خدا راه در که جهان سراسر

   )259 :1378 ،11نور،ج  (صحیفه .»کنیم می
 جمهوري هاي آرمان اسالمی، انقالب رهبر اتتأکید و قانونی الزامات بر عالوه

 و حمایـت  نیـز  لمانان،مسـ  واحد جامعه ایجاد و اسالمی تمدن برپایی در اسالمی
 .کنـد  می ایجاب را اسالم جهان در اسالمگرا جریانات با اسالمی جمهوري تعامل

هـاي   برهمین مبنا، راهبرد جمهوري اسالمی، همواره حمایت از کشورها و گـروه 
بخـش در جهـان بـوده اسـت. حمایـت از سـوریه،        آزاديهاي  مقاومت و جنبش

  باشند. می بارز این راهبرد در منطقههاي  نهاهللا لبنان و مقاومت فلسطین نمو حزب
گوناگونی هاي  مختلفی صورت گرفته و دیدگاههاي  در مورد این راهبرد، بحث

ذهنی هاي  مطرح گردیده است. در این زمینه دو دیدگاه کالن، با توجه به اولویت
خـرد دیگـري را بـه    هـاي   باشد که دیدگاه می مختلف سیاسی مطرحهاي  گرایش

رد. این دو دیدگاه کالن، از دو طـرز فکـر سیاسـی ـ اجتمـاعی متفـاوت       همراه دا
بنـدي   گونه که از این تقسـیم  گرایان انقالبی. همان گرایان و اسالم خیزد؛ ملت برمی

گرایان به اولویت منافع ملی در سیاست خـارجی ایـران اعتقـاد     معلوم است، ملت
راملی دولت اسالمی را مطـرح  فهاي  گرایان انقالبی نظریه مسئولیت دارند و اسالم

ایـدئولوژیک، غیرقابـل    گرایان با انتقاد از ایـن راهبـرد، آن را کـامالً    کنند. ملت می
  در سیاست خارجی عنوان کنند.  گرایی واقعتوجیه و مغایر با منافع ملی و اصل 

                                                                                                                                         
 11/10/1387 مصوب فلسطین مظلوم مردم از جانبه همه حمایت به دولت الزام قانون به شود . رجوع1
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با اینکه نگارنده معتقد است بطور کلـی سـاختمان و بنـاي سیاسـت خـارجی      
ها بر پایه منافع ملی استوار نشده است، بلکه مصالح اسالمی جمهوري اسالمی، تن

گرایـان، بـر ایـن بـاور اسـت       نیز پایه دیگر این ساختمان است، اما برخالف ملت
راهبرد حمایت از مقاومت ضمن اینکـه در راسـتاي مصـالح اسـالمی جمهـوري      

یـز قابـل   ، و در راستاي منافع ملی نگرایی واقعبر اساس اصل  کامالً اسالمی بوده،
اسـتفاده   گرایـی  واقع، در این مقاله از نظریه مسئلهباشد. براي تبیین این  می توجیه

آن بـر منـافع    تأکیـد اي است که بیشترین  ترین نظریه مهم گرایی واقعخواهد شد. 
و هـا   مؤلفـه باشد. عالوه بر این، ایـن نظریـه داراي    می ملی و افزایش قدرت ملی

شود راهبرد جمهـوري اسـالمی در    می قاله تالشهایی است که در این م شاخصه
  تبیین و تحلیل شود.ها  حمایت از مقاومت بر اساس این شاخصه

  
  (کالسیک) گرایی واقعالف) چارچوب نظري: 

 چـارچوب  انتخـاب  در ولـی  آزمود مختلف يها يتئور منظر از توان یم را ها دهیپد
 بـه  بتوان تا کرد توجهموردنظر  دابعا به پرداختن براي ها هینظر قابلیت به باید نظري
ی توانسـته  المللـ  بیننظریات کالنی که در روابط   از  یکی .یافت دست مطلوبی نتایج

 امنیـت،  هاي موردنظر ماننـد قـدرت،   پدیده  تعامل  از  اي گـسترده است تبیین نـسبتاً
 . اســت  گرایـی  واقـع نظریه ها ارائه نماید  منازعه و همکاري، آنارشی و نقش دولت

یبرالیسـم و نظریـه نظـام    لهاي اصلی است کـه در کنـار    از پارادایم  یکی گرایی واقع
ی را المللـ  بـین هاي مختلف سیاسـت   توانند جنبه که بـهتر مـی  هستند  جهانی مدعی

حـقیقت آن است کـه هرکـدام     البـته  نسبت به یکدیگر تبیین کرده و توضیح دهـند
  یــا   نگرنـد  ی مـیالملل بینمنظر خاص به روابط   کی  در واقع از از این سه رویکرد،

نیسـتند بلکـه رویکردهـاي      جهـان   عبارت دیگر سه رویکرد مختلـف بـه یـک     بـه
هـا   دولـت   میـان   به عنوان مثال رابطه قدرت مـتفاوت از دنـیاهاي گوناگون هستند.

بـه    لیسـم لیبرا  تــوجه   کـه  اسـت درحــالی    و محـور   اصل گرایی واقعبراي پارادایم 
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دولتی است و نظریه نـظام جــهانی بـر    و غیر  اي بین بازیگران دولتی تعامالت ریشه
    .)224: 1388 (نوریان، الگوهاي اقتصاد جهانی متمرکز است

 سیاسـت  تحلیـل  و تجزیـه  بـراي  نظـري  رویکرد یک صورت به گرایی واقع
 روابـط  لعـه مطا عرصـه  وارد 1940 دهـه  اوایـل  و 1930 دهـه  اواخر از الملل بین
 سـوي  از شـناختی  روش مسائل واسطه به 1960 دهه در گرایی واقع .شد الملل بین

 گرایـی  نوواقع هیئت در بعد دهه در مجدداً ولی شد، کشیده چالش به رفتارگرایان
 براي که روست این از الملل بین سیاست مطالعه در گرایی واقع اهمیت. شد ظاهر
 دادن شکل در اصوالً و شده عجین نظریه این با مطالعاتی رشته این طوالنی مدت

 مسـلط  پارادایم یک عنوان به گرایی واقع اگر .است داشته يمؤثر بسیار نقش آن به
 نظریـه  ایـن  نیـز  امروزه است بوده طرف این به 1930 دهه از الملل بین روابط در

 گرایـی  واقـع  .دهـد  مـی  توضـیح  را بـازیگران هاي  کنش وها  رفتار از عظیم بخش
صـحبت از   کـه  هنگـامی و  اسـت  الملـل  بـین و پایدارترین نظریه روابط  ترین همم
بـه   گـرا  واقـع نام نویسـندگان   معموالً شود می الملل بیندر روابط  1»جریان اصلی«

یکــی از  ،  بـر مسـائل عینـی     تأکیـد   نظریه رئالیسم بـه دلیـل   .شود میذهن متبادر 
و واکـنش  هـا    دولت  خارجی  هاي مناسب جهـت تحلیـل رویکرد سیاست نـظریه

  حفـظ   بـراي   باشد. به ویژه آنکه این نظریه می نسبت به تحوالت پیرامونشانها  آن
   . شـان بـا یکـدیگر اهـمیـت فـراوانی قـائل است در مناسباتها  ی دولتلمنافع م

شـود یـا    مختلفـی تقسـیم مـی    هـاي  گـرایش هـا و   بـه شـاخه   گرایی واقعنظریه 
م. بـا  هاي درون پاردایمی مختلفی در رئالیسم هستی شـاهد مناظره  ـام  دیگر عبارت به

وجـود دارد کـه ایـن      آنــها   ها و مبانی نظري مشترکی در مــیان  مفروضهاین حال 
 و اساسـی هـاي   مؤلفـه  شود می تالش بخش این در . دهد هم پیوند می  با  را  ها نظریه

یرد، تا در ادامه راهبرد جمهوري قرار گ بررسی مورد (کالسیک) رئالیسم نظریه مهم
  ها، تبیین و تحلیل گردد.   مؤلفهاسالمی در حمایت از مقاومت براساس این 

                                                                                                                                         
1. Main Stream 
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  گرایی واقعنظریه هاي  مؤلفه. 1
اسـت کـه   هـا   و مجموعه باورهایی نسـبت بـه پدیـده   ها  مؤلفهاي داراي  هر نظریه

 گرایـی  واقعدهد. نظریه  می کند و به آن شکل می نطریه را مشخصهاي  چارچوب
 الملـل  بینهایی است که قوام بخش این نظریه در مطالعات روابط  مؤلفهنیز داراي 

  باشند:  می به شرح زیرها  مؤلفهباشد. این  می
  
  الملل بینآنارشیک بودن نظام . 1ـ1

ترین شاخص هویتی وکارکردي رئالیست را باید در تحلیل آنارشی  اصلی اولین و
رشی به معنی فقدان قوه فائقه مرکزي است. یعنـی اینکـه   آنا .مورد توجه قرار داد

نباید هـیچ کشـوري انتظـار    و  وجود ندارد الملل بینبه هیچ وجه قانون در روابط 
 و الملـل  بـین وحقـوق   الملل بینداشته باشد. نهادهاي  الملل بینقواعد در سیاست 

ضـمین کننـد.   را ت توانند امنیـت کشـورها   ی به هیچ وجه نمیالملل بینهاي  سازمان
 الملـل  بـین توانمنـدي کشـورها در سیاسـت     بنابراین امنیت معطوف به قـدرت و 

سـازي کنـد زیـرا قـدرت      کشوري قـدرت  خواهد بود. در فضاي آنارشی باید هر
 محیطـی  چنـین  در شـود.  مـی  سیاسـی تلقـی  هـاي   مرجع اصلی حفاظت از واحد

 حاصـل  با بازي ساسا بر رقابت این ماهیت و کنند می رقابت یکدیگر با ها دولت
   .)82: 1384(مشیرزاده، گردد می تعیین صفر جمع

  
  »خودیاري«. اصل 2-2

 به مفهـوم آن اسـت کـه هـر     است. خودیاري 1دومین شاخص رئالیسم خودیاري
فضاي خودیاري  در حفظ کند. را تولید و کشوري باید منافع، قدرت وامنیت خود

سیاسـی   هايواحـد و سـتند  دشـمن تـاکتیکی ه   دوست تاکتیکی و ،تمام کشورها
 سیاسـت  نظریـه  کتـاب  در والتـز  براساس منافع خود باید ایفاي نقش کند. صرفاً

  جلـوي   تـا  نـدارد  وجـود  برتـري   حاکمیـت  ، الملل بین نظام در گوید می الملل بین
                                                                                                                                         
1. Self Help 
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 دسـت  بـه  خودیـاري  طــریق  از تـنها امـنیت بنابراین .بگیرد را قدرت از استفاده
 عبارت به است. عمل قـاعده الزاماً آمیز، خودیاري مرج و هرج ساختار در .آید می

 و خودیـاري  ایـن  اوسـت.  خود قدرت و توان گرو در  تنها  دولت هر امنیت دیگر
 بـه  نیـز  را کشـورها  دیگر ناامنی است ممکن امنیت تأمین بـرايها  دولت تـالش

 ایـن   نـد. بکن بیشـتري   نـاامنی   احساس آنها که شود موجب و بـاشد داشـته دنبال
 برنـد  مـی  نـام  1 امــنیت  تــنگناي  عـنوان به آن از که است چیزي همان وضعیت
    .)238: 1388 (نوریان،

  
  »بقا«. اصل 1ـ3

 باشد یعنی اینکه حفظ نظام سیاسـی و  می »بقاء« ، اصلگرایی واقعنظریه  دیگر مؤلفه
 .ودشـ  می حفظ بنیادهاي ساختاري کشور در حوزه موضوعات مربوط به بقاء مطرح

امنیت ساختاري حوزه منافع حیاتی است. براساس چنین  بنابراین امنیت سرزمینی و
هایی هرکشور باید بتواند به بیشترین مازاد قدرت دسـت یابـد. مـازاد قـدرت      مؤلفه

 یـک  درتحقـق منـافع ملـی حاصـل شـود.       شود که درك منافع و می زمانی حاصل
 نگهـداري  کنـد،  مـی  تعقیـب  دولـت  هر که هدفی نخستین: «شود می گفته توصیف
 منظـور  ایـن  بـه  و کند تأمین را خود بقاي الاقل کوشد، می دولتی هر. است خویش

به عبـارت   )193: 1368 هونتزینگر،( .بخشد سازمان را خود مادي و جسمی امنیت
 باشـد.  الملـل  بینهدف تمامی کشورها در سیاست ترین  مهمعنوان  دیگر بقاء باید به

 نتوانـد  کشور اگر و است؛ واهی امر بقا به امید باشد نشده مینتض کشور امنیت اگر
 جملـه  از خود دیگر هاي هدف به توانست خواهد چگونه نماید تأمین را خود بقاي

 دسـتورالعمل  ملـی،  منـافع  از تعبیـري  چنـین  بـا . کند اقدام خویش اتباع رفاه تأمین
 قـانون  اولـین  عنـوان  بـه  بقـا  بـه  که است آن ها دیپلمات و سیاستمداران به شومان
) بـراي  242: 1378 زاده، سیف( کنند پافشاري آن تضمین راه در و بیندیشند زندگی

                                                                                                                                         
1. Security Dilema 
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اولـین   شـود.  مـی  مطـرح م رئالیس نظریهرسیدن به چنین اهدافی الگوهاي کنش در 
داد. یعنـی اینکـه هـر     کنش رئالیستی را باید در قالب تهدیدزدایی مورد توجه قـرار 

 زمینه مقابله با تهدیدات را فـراهم سـازد.   ناسایی نموده وکشور باید تهدیدات را ش
  ).87: 1395(نظري، سازي دانست دومین الگو درکنش را باید قدرت

  
  منافع ملی. 1ـ4

 دارنـد. آنچـه   تأکیـد ترین اصولی است که واقع گرایـان بـر آن    منافع ملی از مهم
 است »ملی افعمن« کند، می هدایت  را کالن هاي تصمیم گذاري هدف و گیري جهت

 و اساسـی  نمادهـاي  از یکی. دارد  غلبه جمعی گیري تصمیم معیارهاي دیگر بر که
 ملـی  واحـد  یـک  گیـري  تصـمیم  معرف که جمعی و کالن هاي گیري تصمیم بارز

خـانی، محمـدي    (حسـن  اسـت  الملل بین روابط و خارجی سیاست عرصه است،
 و اصـول  از اي جموعـه م بـردن  کـار  بـه  بـا  سیاسی هاي نظام ).46: 1397 سیرت،

 از دسـته  آن بـه  بخشـیدن  تحقـق  دنبـال  بـه  خـود،  خـارجی  محـیط  در راهبردها
 و کشـور  حیـاتی  نیازهـاي  تأمین و حاکمیت استمرار براي که هستند هایی ارزش

 تـأمین «، »بقـا « بـه  تـوان  مـی  هـا  آن ترین مهم ازجمله که باشد می ضروري ملتشان
 تعریـف  ملـی  منـافع  کلـی  عنـوان  تحـت  کـه  ،»ارضـی  تمامیت« حفظ و ،»امنیت

  .)80: 1392(موالیی،  نمود اشاره شوند، می
  مختلفی وجود دارد: هاي  از منافع ملی تعریف

گـرا، مفهـوم    پردازان واقــع  تـرین نظریه هانس جی. مورگنتا، یکی از بـرجسته
ـ    انظري   باحثم  منـافع ملی را در کانون توجه عنــوان  ه یـن حـوزه مطالعــاتی ب

گـذاران قلمـداد    ی عینـی و مهـم، جهت شناخت فــکر و اقـدام سیاسـت   قعیتـاو
نموده و معتقد بود که منافع ملـی معیـاري هـمیشگی اسـت کـه با آن باید اقـدام  

بـراین مبنـا     بایسـتی   نیــز   هاي سیاسـت خـارجی   آماج نمود و  ارزیابی  را  سیاسی
 قـدرت  حسـب  بـر  ملی عمناف او نظر به ).238: 1378 زاده،(سـیف تعریف شوند
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ـی،  کراسنر معتقد اسـت منـافع   .شود می تعریف  کـه  اسـت  هـایی  ش ارز همـان  ملّ
 تعریـف  و تعیـین  سیاسـی  نظـام  یک رتبه عالی گیرندگان و تصمیم اصلی نخبگان

   .)Krasner, 1978: 54( کنند می
  امنیتـی،  نیازهـاي  تحقـق  کـه  پویاست امکاناتی و شرایط مجموعه ملّی،   منافع

 امکانـات،  و شرایط این سازد؛ میسر می را فرهنگی و اجتماعی  اقتصادي، ،سیاسی
 هاي ویژگی و اجتماعی  سیاسی، اقتصادي، ساختار ژئوپلیتیکی، وضع از ملهم خود

 است یالملل بین صحنه در آن جایگاه در نهایت، و جامعه یک تاریخی و فرهنگی
)Plano, 1988:10 (هاي دولت و دارد ریشه  ها زشار منافع ملی در روزنا عقیده به 

 . کنند می  دنبال نیز را متفاوت اهدافی مختلف،

 بـروز  موجد امر، همین و دارند تري گسترده ملی منافع حوزه قوي، هاي دولت
 منافع گستره که حالی در. شود می یالملل بین سیاست صحنه در بیشتري تعارضات

) از 30: 1376 (نخعی، است محدود و اي منطقه محلی، معموالً ضعیف هاي دولت
دیــد مورگنتــا، مفهــوم منــافع ملــی، نــه مســتلزم یــک جهــان طبعــاً هماهنــگ و 

آمیز است و نه آنکه گریزناپذیر بودن جنگ را در نتیجۀ تعقیب منافع ملی  مسالمت
سازد. کامالً بـرعکس، ایـن مفهـوم، بـه حـداقل       توسط تمام کشورها ضروري می
جنگ را از طریق تعدیل مداوم منافع متعارض به رساندن منازعه و تهدید مستمر 

 ). به165: 1376 فالتزگراف، دوئرتی،( انگارد وسیله کنش دیپلماتیک، مفروض می
 بـا  کـه  اسـت  ملی منافع از عبارت دولت هر خارجی سیاست مورگنتا اساس نظر

 بایـد  که اي عمده عاملی .)85: 1368 (هونتزینگر، شود می توصیف »قدرت« کلمه
 »آن دهنده تشکیل عناصر و قدرت نقش« داد قرار توجه مورد ملی منافع العهمط در

 اي مالحظـه  قابل میزان به ها دولت خارجی سیاستهاي  داده و رفتارها زیرا است،
 یک در نیز سیاسی واحدهاي قدرت و گیرد می شکل دولت هر قدرت تأثیر تحت
  ).32: 1376 (نخعی، ماند نمی باقی ثابت میزان

 واقعـی  و نظـري  هـاي  اولویـت  بـه  بسـته  ملـی،  منـافع  از وع تعاریفدر مجم
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 خـاص  تعریفی ایشان، اختصاصی شرایط به توجه با و گوناگون سیاسی هاي نظام
 مفهـوم  نقـش  و جایگاه نماید، می مشترك تعاریف، این تمامی در آنچه و یابد می

 در لـی م منافع جایگاه اهمیت در .است داخلی و خارجی سیاست در ملی منفعت
 کـه  هـایی  شـود ملـت   می گفته که بس همین خارجی، سیاست و الملل بین روابط

 ها ملت. آورند می وجود هب را خودشان نابودي خطر نشناسند، را خود ملی منفعت
  ).192: 1368(هونتزینگر،  کنند خودکشی توانند می ها انسان همانند

  
  . امنیت1ـ5

 امنیـت  و تهدیـد  از خود برداشت نوعی به تردید بی الملل بین روابط نظریات همه
 زمینـه  ایـن  در آن هاي زیرشاخه و گرایی واقع نظریه میان در این. کنند می طرح را

نظـام   موقعیـت آنارشـیک  ، گرایـی  واقـع براساس بـاور نظریـه   . هستند تر برجسته
 بـا  برخـورد   در  گـذاران  سیاست مشکلشود. می منجر» بحران امنیتی«به  الملل بین
 جــنبه  یــک  و ادراکـی  جنبـه  یـک : دارد جنبـه  دو امنیتـی  معماي یا ضلمع این

ات به توان نمی واقعی، دنیاي در .اسـنادي و بـرد   پـی  سادگی به حریف واقعی نی 
 بررسـی  از پـس  کـه  دارد ادراکـی  بـه  بستگی دولت یک مقابل  در  مـتقابل عـمل

 اولویـت  از منیتا ضریب افزایش و تهدیدات تقلیل .شود می حاصل آنها اقدامات
و  تـأمین . بهتـرین روش  اسـت  الملل بین نظام درها  دولت خارجی سیاست اصلی

گیـري  ها و شـکل هاي متقابل میان دولتالملل، تحقق بازدارندگیحفظ امنیت بین
  )3: 1393 ابراهیمی و دیگران،( موازنه قدرت است

  
  . قدرت1ـ6

هاي علم سیاست، به ویـژه   هایی است که به کرات در بررسی قدرت یکی از واژه
هـاي کارآمـد بـراي     شود. فقدان نهادها و رویه الملل به کار برده می در روابط بین

هاي موجود در  المللی که قابل مقایسه با نهادها و رویه حل منازعات در سطح بین
هاي سیاسی داخلی باشد عنصر قدرت را در این سطح بارزتر از سطح  اغلب نظام
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  سازد.  ملی می
کارگیري مــؤثر   هگراست و بر ب ربی و عملگرایی، رویکردي تج ویکـرد واقعر

دارد. سیاست   ی، تأکیدلو عاقالنـه قـدرت، توسط کشورها با هدف تأمین منافع م
تـرین هدفش، تـأمین   گـرا، سـیاسـتی مـنفعت محور است که مـهم خـارجی واقع

(صـادقی،   شود می عریفی تلو تعقیب منـافع ملـی اسـت کـه براسـاس قدرت م
 منـافع  ایـن  و شود تأمین ملی منافع بایدها  رئالیست نگاه در. )126: 1394 لطفی،

 گرایی واقع تئوري .کند می امنیت ایجاد قدرت. نیست پذیر امکان قدرت بدون ملی
 ایـن  باشد و می قدرت براساس ها دولت بین آموزد، تفاوت می کشورها رهبران به

 آرون. )1386 (کرمـی،  شـود  مـی  تعریـف  الملل بین نظام در بنیادین اصل یک امر
 و یابـد،  مـی  کاهش او به حمله احتمال باشد، بیشتر انسان قدرت چه گوید هر می

 دیگـران  خود بـر  تحمیل توان قدرتی چنین در که شود می متوجه وي آنکه ضمن
 نـدارد  دیگـري  توجیـه  بـه  نیـاز  کـه  است خاطري رضایت این و است نهفته نیز

  ).241: 1378 زاده، یفس(
، در نهایـت بـر قـدرت      «بنا به نظر نیکوالس اسپایکمن  زندگی متمـدن تمامـاً

 هـا در جهـت   قدرت توانایی حرکت دادن فردي یا جمعـی انسـان  » استوار است.
هـانس مورگنتـا حتـی    ». بستان، یا اجبار است تطمیع، بده» اقناع«مطلوب از طریق 

» مبـارزه بـراي قـدرت   «ست را بـه صـورت   الملل و در واقع کل سیا سیاست بین
  کرد. تعریف می

ها یا قدرت با حجم نیروي نظامی به معناي  گرایی مفهوم توانایی در نظریۀ واقع
گویند قدرت  گرایان می صریح کلمه مترادف نبوده یا به ندرت مترادف است. واقع

اشد. بـه  ب اي چند بعدي است که داراي هر دو مؤلفه نظامی و غیرنظامی می پدیده
عنـوان   طور خالصه، قدرت مرکب از عوامل کیفی و کمی است. کارآیی قدرت به

هـا از قـدرت    ها، از یک طرف با اهدافی که براي تحقـق آن  اي از توانایی مجموعه
شود و از طرف دیگر با وسایل موجود در دسترس سایر بازیگرانی که  استفاده می
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 اي ضـروري دارد.  رود رابطـه  ه کـار مـی  قدرت، هماهنگ با آنان یا بر علیه آنان ب
    ).144: 1376 فالتزگراف، دوئرتی،(

  اي مبـارزه  هاي سیاسـت،  مـانند سایر عرصه  الملل بیناز منظر مورگنتا سیاست 
  هرچـه  الملـل  بـین و اهداف غایی سیاسـت   ، قدرت  و حفظ  بـراي کـسب  اسـت

به سـه   مورگنتا  استادر این ر. شود همیشه قدرت هدفی عاجل محسوب می ، باشد
حـفظ قــدرت و نـه     به  دولتی که کند: اشاره می  ها نـوع سـیاست خارجی دولت

توزیع قدرت تمایل دارد، سیاست خارجی حفظ وضع موجـود را    در  ایجاد تغییر
  هـم زدن روابـط    بــر   طــریق   به کسب قدرت بــیشتر از   که  دولتی کند؛ دنبال می

و دولتـی که  کند؛ را تعقیب می  افزایش قدرت  سیاست رد،قدرت تمایل دا  موجود
همان نمایش قـدرت    یا  سیاست پرستیژ در پی نمایش قدرت موجود خود است،

) هـر چنـد هـدف از سیاسـت حفـظ وضـع       231: 1389 (اسدي، کند را دنبال می
موجود، حفظ توزیع موجود قدرت است ولی کشوري کـه چنـین سیاسـتی را در    

کنـد.   المللـی عمـل نمـی    لزوماً براي جلوگیري از هر گونه تغییر بینگیرد  پیش می
برعکس، کشورهاي حامی وضع موجود، در پی جلوگیري از آن نوع تغییر هستند 

   آورد.  المللی قدرت به وجود هاي اساسی در توزیع بین که ممکن است دگرگونی
 وضـع  رتغییـ  درصـدد  کـه  گیـرد  می انجام بازیگرانی توسط نیز قدرت نمایش

 اعتباري ماهیت قدرت نمایش. گذارند می نمایش به را خود و قدرت بوده موجود
 سیاسـت  بـین  دیگـر  عبـارتی  به باشد داشته بازدارنده قابلیت تواند می یعنی دارد

سیاسـت کسـب    وجـود دارد.  مسـتقیم  رابطه و بازدارندگی اعتبار قدرت، نمایش
چنان شهرتی از نظر قـدرت دسـت   یابد که یک کشور به  اعبتار هنگامی توفیق می

 قدرت نمایش کشوريیابد که استفاده عملی از قدرت برایش غیرضروري گردد. 
 .اسـت  برخـوردار  نفوذ حوزه توسعه براي الزم آمادگی از که گذارد می اجرا به را

 و آوردن دسـت  بـه  آن، و نمـایش  و ازدیاد حفظ و قدرت کسب از اصلی مالك
 سـرمایه  حفظ حفظ مردم، ارضی، تمامیت آن منض در که است ملی امنیت حفظ
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). 13: 1392(فاضـلی،  اسـت  پـذیر  امکان کشور اقتصادي و سیاسی سامانه حفظ و
 کننـده  تـأمین  توانـد  می قدرت تنها که کنند می تأیید مورگنتا، جمله از گرایان، واقع
  نیست.  مبهمی مفهوم وجه هیچ به و لذا باشد ملی منافع

، یکی از راهبردهاي مهم قدرت بـزرگ شـدن،   الملل بیندر تاریخ نوین روابط 
راهبرد گسترش منطقه نفود بوده است. این راهبرد در روزگـار کنـونی تحـوالت    

اي، دو  مسائلی مختلف مانند گسترش تسلیحات هسـته  تأثیرزیادي یافته و تحت 
قطبی شدن جهان در دوران جنگ سرد، سپس کاهش اهمیـت قـدرت سـخت و    

 جهانی و شیوه افزایش قدرت نرم قرار گرفتـه اسـت. بـا ایـن     گسترش ارتباطات
متوسط براي بدل شدن به قدرت بـزرگ،  هاي  حال، در سراسر این دوران، قدرت

بـزرگ در  هـاي   سیاست مهم قدرت. به عبارت دیگر اند از این راهبرد بهره گرفته
 این دوران، راهبرد گسترش نفوذ بوده که در دوران پـس از جنـگ سـرد هـم بـه     

یافتــه و عجــین شــده بـا قــدرت نــرم، ایــدئولوژي و حتــی نفــوذ   شـکلی تحــول 
  .تتر مطرح بوده اس غیررسمی

  نـفوذ  الملل به بحث منطقهلی روابط بینهاي جریان اصباید گفت بیشتر نظریه
» توازن قوا«. این نقطه از بحث، بخش مهمی از داسـتان نـظریه سـنتی  پردازند مـی

دادن یا کاهش مـناطق نـفوذ را اهرمی براي ایجاد دست   زاسـت کـه گسترش یا ا
داند. نـظریه رئالیسم نیز، هدف دولـت   می  بزرگ  هايقدرت  تعادل در روابط میان

را افزایش قدرت به مـنظور حـفظ امـنیت و تـضمین مــوقعیت برتـر دولـت در    
استفاده از  باا یهاي مختلف مانند گسترش منطقه نفوذ  وشر  روابط خـارجی، بـه

 ) 164: 1390 (فیضی، داند.هاي نظامی میاهرم

گسترش منطقه نفوذ، جنبه مهمی از تولیـد و ارتقـاي قـدرت ملـی اسـت. در      
سـلسله مراتـب قـدرت و تقویـت      طـی  بـراي  الملل، از این موقعیتسیاست بین

» قــدرت بـزرگ  «و » مـیانی  قـدرت«  بـه» قـدرت مـتوسط«ود از سطح قدرت خ
شود. مـنطقه نـفوذ در سرنوشت سیاسـی و اقــتصادي یـک قــدرت      ستفاده میا
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اي، منطقـه   بزرگ  هاي قدرت  هاي بزرگ، به ویژهقـدرت. بزرگ بسیار مهم اسـت
آورنـد. ایـن    از این منـاطق بـه دسـت مــی      را  شان قدرت  معموالً بخش مهمی از

  که  دارد؛ به این مـعنیعنوان یک سیاست، منطق ساده و در عین حـال، مـهمی  به
قـدرت مسـتلزم     ، بسـط  ـنابع ملی قدرت یک کشورهاي م توجه به محدودیت  بـا

داشتن منابع قدرت و گستره سرزمینی است تا بتواند امـکان مـانور یـک قـدرت   
بـه ســرزمین اصــلی آســیبی برسـد،       اینـکه  بدون  بزرگ را خارج از مرزهایش

هـا در پـی    دولـت   مــعتقد  مــانند شــولر،    تهـاجمی   هاي نوکالسیک .فراهم آورد
  .ی هستندالملل بینسازي نفوذ خود در محیط  پیشینه

توان به اسـتناد سـه شـاخص مشـاهده و      به اعتقاد جفري هارت، قدرت را می
. کنترل بـر حـوادث و   3و کنترل بر بازیگران . 2 ؛. کنترل منابع1گیري کرد:  اندازه

شاخص یعنـی کنتـرل بـر حـوادث و نتـایج احتمـاالً        شود آخرین نتایج. گفته می
  الملل است.  گیري قدرت در روابط بین ترین کانون براي مشاهده و اندازه ثمربخش

  
  . توازن قوا1ـ7

توازن قدرت است و توازن قوا در قلب  گرایی واقعنظریه هاي  مؤلفهیکی دیگر از 
تولید قدرت متوازن  بتنی بریعنی موازنه مهاي آنها جاي دارد. توازن قوا  نظرورزي

 را ساز موازنه رفتار ترس، و قدرت عامل دو پیوند رئالیسم دید . ازبراي بازدارندگی

گرایی الزم است هر بازیگري بتواند  موازنه در). 14: 1389 (لیتل، نماید می طبیعی
مفهـوم کهـن تـوازن     را ایفـا کنـد.   الملل بینکننده قدرت در سیاست  نقش متعادل

تضمن وجود امکان تغییر جبهه براي کسب برتري نسبی بر دیگران است. قدرت م
اي همچون تـوازن قـدرت تأکیـد     کننده گرا بر سازوکارهاي تنظیم نویسندگان واقع

 در کـه  معتقدند و هستند قائل زیادي اهمیت ها دولت استقالل ها براي کنند. آن می
 از همزیستی و برند می سر به مبهم حالت در ها دولت عمالً جهانی، حکومت نبود

  .شود می حاصل قدرت موازنه حفظ طریق
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گرایان بر این باورند به لحاظ دشوار بودن تحصیل صلح از طریق حقـوق   واقع
المللـی یـا حتـی از راه تشـکیل حکومـت جهـانی،        هـاي بـین   الملل و سازمان بین

ضروري است تمهیدات دیگري براي مهـار و مـدیریت قـدرت اندیشـیده شـود.      
کننـدة مهمـی را بـراي     گرایان قائل به آنند کـه تـوازن قـدرت وسـیلۀ تنظـیم      اقعو

جلوگیري از دستیابی یک کشور یا هر گروه سیاسی دیگر به برتري و اسـتیال، در  
گرایان تالش بـراي موازنـه قـوا، ویژگـی اساسـی و       گذارد. از نظر واقع اختیار می

  ). 166: 1390(کلودزیج،  هاست دائمی نظام دولت
هاي توازن قوا، نظریه مورگنتاست که حاصل بازسازي  ترین نظریه ازجمله مهم

) و پایـان جنـگ جهـانی دوم    1648تاریخی سه سده میـان معاهـدات وسـتفالیا (   
گرایان، تـوازن قـدرت را مـؤثرترین     ) است. مورگنتا مانند بسیاري از واقع1945(

آمیـز   ی بر روابـط رقابـت  المللی مبتن شیوة مهار و مدیریت قدرت در یک نظام بین
  دانست. ها می میان دولت

  
  . عقالنیت1ـ8

هـا   گیري، رویکرد انتخاب عقالیی است که رئالیسـت  یکی از رویکردهاي تصمیم
این رویکرد در مقام تبیین بر آن است کـه حـوادث اجتمـاعی،     دارند. تأکیدبر آن 

عمـل  سـاس محاسـبات عقالنـی    اافراد بسیاري اسـت کـه بر  حاصل جمع اعمال 
 گیـري  گوناگون جهـت هاي  مؤلفهدولت نسبت به ها  رئالیستدر دیدگاه  کنند. می
خودپرست و بـه دنبـال منـافع    ها  انسان .نماید می همواره عقالنی عملو  نماید می

برخوردار خواهند بود. در نتیجه اگر ها  نیز از این ویژگیها  شخصی هستند دولت
نیـز در نبـود امنیـت و بـی     هـا   د دولتهمواره در ترس و اضطراب باشنها  انسان

در انجام دادن یا ندادن کاري حساب ها  اعتمادي در هراس خواهند بود. اگر انسان
نیز در هر اقـدامی سـود و زیـان آن را ارزیـابی     ها  دولت ،را بنمایند 1سود و زیان

                                                                                                                                         
1. Cost Benefit 
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گیـري نماینـد و    تصـمیم  1همواره خردمندانهها  که انسان صورتی در. خواهند نمود
هـایی را در   نیـز چنـین ویژگـی   هـا   ها حاکم باشد دولـت  ر اعمال آنب 2گراییخرد

گرایان با اقتباس از نظریه اقتصاد خرد،  . واقعرفتارهاي خود به کار خواهند گرفت
 گیرنـد.  شان را به منزله بازیگران عاقل در نظر مـی  ها بر منابع ها و کنترل آن دولت

  ).163: 1376 فالتزگراف، دوئرتی،(
ها و  گیرند و بر مبناي هزینه می  ها عاقالنه تصمیم توان گفت دولت راین میبناب

ها به طـور   کنند. آن خطرات استفاده از قدرت یا تهدیدات به قدرت شان رفتار می
شان به مثابـه   ها و تهدید به منافع حیاتی اخص نسبت به قدرت نظامی سایر دولت

رت مادي میـان ایـن واحـدها نگـران     پیامد تغییرات بنیادین در توزیع ساختار قد
شـان   هستند و هرگز از ارزیابی یا واکنش به تحوالت قدرت و تأثیر آن بـر منـافع  

  مصون نیستند. 
ها براي به حـداکثر رسـاندن قـدرت خـود تـالش       گرایان معتقدند دولت واقع

 کسـانی  عقالیـی  دولتمـردان  مورگنتـا  نظـر  کنند و این رفتار عقالیی اسـت. از  می
گرایی،  دهند. در دکترین واقع می افزایش دائماً را خود ملی قدرت سطح که هستند

عقالیی این است که حاکم مطلق (لویاتان) یا مردم مستقل (اراده عمومی به مثابـه  
هـا   لویاتان) تالش کنند در مقابل قدرت رقیب و تهدیدات احتمالی سـایر دولـت  

  اش موازنه ایجاد کنند.  علیه منافع و امنیت
  
  . اهمیت به تاریخ و رد اصالت اخالق1ـ9

 ناپایـدار  فضـاي  را براي خود و باش داشته توجه گذشته به گویند میها  رئالیست
گرایـی چنـد اصـل     ) براي نظریۀ واقع1904ـ1980هانس جی. مورگنتا ( .کن آماده

پـردازي در مـورد    مطرح ساخت. یکی از این اصول این است کـه هنگـام نظریـه   
هاي سیاسی  هاي تاریخی به منظور بررسی کنش ، استفاده از دادهالملل سیاست بین

                                                                                                                                         
1. Rational Choice 
2. Rationality 
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هـاي   گرایـی حـاوي سـنت     ها ضـروري اسـت. در مجمـوع واقـع     و پیامدهاي آن
الملل به مراتب بیش  گراي روابط بین گرایانه است. محققان واقع ساختاري و تاریخ

گرایان  زند. واقعهاي تاریخی یک نظریه بسا اند از داده از پیشینیان خود تالش کرده
کننـده رفتـار سیاسـی در     ها را عوامل مهـم تعیـین   با جداسازي آنچه بالشخصه آن

الملل معاصر را با مدلی به مقایسه گذاشتند که بـر   دانستند، سیاست بین گذشته می
  هاي تاریخی خودشان استوار بود. پایه بررسی

توان  خالقی را نمیکنند که اصول انتزاعی ا گرایان فرض می از سوي دیگر واقع
در مورد اقدامات سیاسی مشخص بـه کـار بسـت. دولتمـردان در نـوعی محـیط       

پردازنـد کـه بـه واسـطۀ فقـدان نهادهـاي سیاسـی مقتـدر،          المللی به عمل می بین
هاي حقوقی، و عیارهاي عموماً پذیرفته شده رفتار، متفاوت از محیط داخـل   نظام

المللی متفاوت از معیارهاي  در سطح بین هر کشور است. بنابراین معیارهاي رفتار
  حاکم بر رفتار در داخل یک واحد ملی است. 

 بـودن  آمیـز  منازعه بر آنان تأکید و جهان، در منافع ناهماهنگی به رئالیست اعتقاد
. نتـایج  اسـت  نموده ضعیف دیدگاه این در را همکاري انداز چشم الملل، بین روابط

همکـاري در روابـط    مفروضـات رئالیسـم،    سدهـد کـه براسـا    ها نشان مـی  بررسی
دستیابی است و تـالش    یک متغیر وابسته به قدرت است و به سختی قابل الملل بین

ها براي کسب قدرت و منافع نسبی و همچنین اقتدار گریزي حاکم بـر نظـام    دولت
 .)222: 1388 (نوریان، ی از جمله عوامل محدودکننده همکاري هستندالملل بین

 مربوط مالحظات: شود می همکاري مانع گرایان واقع انداز چشم در عمده عامل دو
 تأکیـد  فریب از ناشی خطرهاي بر گروه این. فریب از نگرانی و نسبی دستاوردهاي به

 ایجـاد  از مـانع  امنیـت  حـوزه  در ویـژه  بـه  موضوع، این که دهند می نشان و کنند می
هـا کشـورها در    ن از نگاه رئالیسـت بنابرای ).85: 1379 (قاسمی، بود خواهد همکاري

کنند لذا باید این شـرایط   می چنین فضاي بی اخالقی و مملو از خدعه و نیرنگ عمل
  را در تصمیمات خود و راهبردهاي اتخاذي مورد توجه قرار دهند.
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  گرایی واقعنظریه هاي  مؤلفهتبیین راهبرد مقاومت براساس . 2
 ازهـا   نظریه از یک هر و برد بهره توان می یمختلف نظریات ازها  پدیده تبیین براي
 راهبـرد  شـود  مـی  تـالش  مقالـه،  ایـن  در. پردازند می مسئله تبیین به خاصی منظر

 گرایـی  واقـع  نظریـه هاي  مؤلفه اساس بر مقاومت از حمایت در اسالمی جمهوري
 امـا  نیسـت  آن جـزء  به جزء تطبیق معناي به پذیري تبیین این هرچند. شود تبیین
 مقاومـت،  از حمایـت  در اسـالمی  جمهـوري  راهبرد که است نظر این بر دهنگارن

 و منـافع  بـر  تأکیـد  یعنـی  آن اساسـی هـاي   شاخص و گرایی واقع اصول از خارج
 .نیست ملی قدرت

  
  الملل بینراهبرد مقاومت در شرایط آنارشیک نظام . 1ـ1

 از یکـی  شـد،  دهدا توضیح) کالسیک( رئالیسم نظریههاي  مؤلفه بیان در که طور همان
 اینکـه  بـا . اسـت  الملـل  بـین  نظـام  بـودن  آنارشـیک  بـر  تأکید آن،هاي  مؤلفه و اصول

 و ضـوابط  براسـاس  کرده تالش و دارد قبول را یالملل بین نهادهاي اسالمی جمهوري
 این که نیست پوشیده اسالمی جمهوري بر مسئله این اما نماید رفتار یالملل بین قواعد
 مختلـف  مـوارد  در و اسـت  غربـی  کشـورهاي  پرداختـه  و ساخته نیز نهادها و قواعد
 و انـد  نبـوده  پایبند آن به هستند، قوانین وها  نهاد این واضع خود که کشورهایی همین

 علـی  آنچـه  و عمـل  در اسـالمی  جمهـوري . بـرد  می سر به آنارشی یک در جهان لذا
 و اسـت  الملـل  ینب نظام بودن آنارشیک است، مواجه آن با واقعی صحنه در و االرض

 بـر  وقـوف  بـا  اسالمی جمهوري لذا. است خورده بسیارهاي  آسیب نظام، وجه این از
 بـراي  مقاومت هاي گروه و کشورها از حمایت جز اي چاره الملل بین نظام از جنبه این

 و اي منطقـه  هـاي  قـدرت هـاي   خـواهی  زیـاده  بـا  مقابله و سازي قدرت سازي، ائتالف
 بـه  را مسـئله  ایـن  ،الملـل  بـین  نظام نارشیکآ فضاي دیگر عبارت به. ندارد یالملل بین

 از مانـدن  مصـون  و خـود  بقـاي  حفـظ  براي تا است کرده تحمیل اسالمی جمهوري
 و کنـد  تعریـف  خود فیزیکی مرزهاي از خارج را خود بازیگري و قدرت تهدیدات،

  .است الملل بین نظام آنارشیک شرایط معلول مقاومت از حمایت راهبرد
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  . محور مقاومت و اصل خودیاري2ـ2
، جمهوري اسالمی به خوبی بـر ایـن مسـئله واقـف     الملل بیننارشیک آدر فضاي 

هاي خود مـورد توجـه داشـته باشـد.      است که باید اصل خودیاري را در سیاست
 خاورمیانـه  تواند مورد توجه قرار گیرد که منطقـه  می اصل خودیاري از این منظر

 انـدازه  بـه  غرب. است ضعیف نیز امنیت تأمین نظر از و است بحرانی منطقه یک
   .دارد اختیار در منطقه این در را خود طرفدار نیروهاي و فشار هاي اهرم کافی

هـاي ایران پس از انقالب اسـالمی بـراي بـه فراموشـی سـپردن اختالفـات  تـالش
واقــع    مثمرثمــر   چنــدان اعراب در منطقـه نیـز    روابـط دوستانه با پیشـین و برقـراري

ایـران پـس از پیـروزي انقـالب اسـالمی، در حــوزه جهــان        ،  نشـد. بـه اعتقاد اعراب
اسـالم نـیـز بــه رقـیبـی تأثیرگذار تبـدیل شـده و رهبـري اعـراب در جهـان اســالم  

 )156: 1394 پور باغابري، (عباس تکشـیده اســ  چـالش  را نیـز بـه

 اعتمـادآمیز  اقدامات افزایش و همکاري براي سازي زمینه و همکاري چند هر
 برداشتن میان از و روابط سطح ارتقاي و است ضروري عرب دنیاي و ایران میان

 ولـی  بود، خواهد استراتژیک عربستان و... و مصر و ایران میان سوءتفاهم هرگونه
 و عوامـل  بـه  و نیسـت  ایران اختیار در که است بسیاري عوامل تابع وضعیت این

  .باشد می بر زمان که است وابسته متغیرهایی
اهللا لبنـان و   (جمهوري اسالمی ایـران، سـوریه، حـزب    بنابراین محور مقاومت

هاي مقاومت در عراق و فلسطین) به عنوان یک واحد تجدیدنظر طلـب در   گروه
اي جز خودیاري و اتکا به خود و اسـتمرار راهبـرد    ، چارهالملل بینمنطقه و نظام 

محـور مقاومـت را از   هاي  ها در تالش است تا حلقه ندارند. دشمن سال مقاومت
تـرین حـامی    هم بگسلد تا در نهایت جمهوري اسالمی را به عنوان پیشگام و مهم

هاي گذشته به خوبی بیانگر چنین  این جریان تحت فشار قرار دهد. تحوالت سال
 لبنان افزایش یافت و اهللا ادعایی است. بعد از ترور رفیق حریري، فشارها بر حزب

اي  ی زیادي از سوي آمریکا و غرب براي قطع بـازوان منطقـه  الملل بینهاي  تالش
 سیاست بزرگ و مهم ترین دستاوردهاي مهم از که یکی اهللا حزبایران انجام شد. 
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 را لبنـان  جنـوب  توانسـت  2000 سال در است؛ ایران اسالمی جمهوري خارجی
 مقـدم،  خـط  در ایـران  اسـالمی  جمهـوري  اهـرم  ینتر قوي نیز امروز و کند آزاد

، غرب و کشورهاي مرتجـع  2011بعد از تحوالت عربی است.  اهللا حزب مقاومت
زیاد، اقدامات زیادي در جهت حـذف یکـی از   هاي  عربی، با امید فراوان و هزینه

محور مقاومت یعنی سوریه، انجام دادند اما استراتژي استمرار هاي  ترین حلقه مهم
هـاي مقاومـت و    مت باعث پیروزي جریان مقاومت در منطقه شد. لذا گـروه مقاو

واقفند که  مسئلهس محور مقاومت به خوبی بر این أجمهوري اسالمی به عنوان ر
اینجا جبهـه   باید متکی بر خود بوده و اهداف خود را در این قالب دنبال کنند. در

تـه شـده اسـت و ایـن     مقاومت به عنوان یک ائتالف و محور واحد در نظـر گرف 
 کند. می خودیاري در مقابل محور سازش در منطقه معنا پیدا

  
   تحکیم بقا راهبرد مقاومت در تأثیر. 2ـ3

 امنیـت  باشـد و  مـی  گرایـی  واقـع نظریـه   مؤلفـه تـرین   طور که اشاره شد بقا مهم همان
در جمهـوري   .شـود  مـی  محسـوب  حیـاتی  منافع حوزه ساختاري، و امنیت سرزمینی

 ثانویـه  عنـاوین  از »نظـام  حفـظ « نیز به این مسئله توجه شده است. عبـارت  اسالمی
 جامعـه  بقـاي  کـه  اسـت  امـوري  به توجه آن از منظور و است فقهی متون در مشهور
 مهـم  اصل یک عنوان به را »نظام حفظ« راهبردامام خمینی(ره) نیز . است آن به وابسته

 نـاظر  لـزوم  بـر  و کردنـد  طرحم حکومتی مباحث در اسالمی شریعت عنایت مورد و
    .کردند تأکید نظام سیاسی رفتارهاي و تصمیمات تمامی بر مذکور راهبرد شدن

اي که در این میان وجود دارد، امنیت و بقاي جمهوري اسالمی در شرایط  نکته
فعلی فشار دشمنان غربی و عربی، محدود به فضاي مرزهاي سرزمینی جمهـوري  

اي  ها در تالش است تا با حذف بازوان منطقـه  سال دشمن شود، بلکه اسالمی نمی
ایران، مسیر سخت استراتژي تغییر رژیم در ایران را با موانع کمتـري دنبـال کنـد.    

ها تجربه تحوالت و اقدامات دشمنان جمهوري اسالمی در منطقه، اگر  بعد از سال
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جمهوري اسالمی امنیت خود را در حفظ مرزهاي سرزمینی خـود تعریـف کنـد،    
ایـن خطـرات   هـاي   خطایی بسیار بزرگ انجام داده است. یکی از آخـرین نمونـه  

طور که رهبر معظـم انقـالب    تشکیل گروه داعش در سوریه و عراق بود که همان
جنگیدیم،  اي فرمودند، اگر با داعش در عراق و سوریه نمی اهللا خامنه حضرت آیت

شدیم. لذا در شرایط فعلی  می باید در کرمانشاه، همدان، اصفهان و ... با آن مواجه
دشمنان غربی و عربی، امنیت و هاي  و با فشارها و دسیسه الملل بینمنطقه و نظام 

بقاي جمهوري اسالمی جداي از امنیت و بقاي محور مقاومـت نیسـت. بنـابراین    
ها و مسائل ایدئولوژیک، حمایـت از محـور مقاومـت و مقابلـه بـا       خارج از نگاه

عقالنی و  می در فراي مرزهاي سرزمینی ایران، امري کامالًدشمنان جمهوري اسال
اي جز مقابله با دشمنان در  باشد و نظام براي حفظ بقاي خود چاره می گرایانه واقع

  خارج از مرزهاي خود و دفع خطرات ندارد.
  
  منافع ملی تأمینراهبرد مقاومت و . 2ـ4

 خـارجی  سیاسـت  طراحـی  در ملـی  منـافع  جایگاه و اهمیت بر گرایی واقعنظریه 
 سیاسـی  نظـام  یـک  عنـوان  بـه  ایران، اسالمی جمهوري در ملی منافع دارد. تأکید

 دینـی  هویت و ملی هویت از ترکیبی مفهومی سیاسی، اسالم اندیشه از برخواسته
 »ملی منافع« نسبت ها، آن ازجمله که شود می  موجب را مسائلی ترکیب، این است؛

  .است خارجی سیاست در »اسالمی مبانی« و

 دارنـد   ارتباط هم با جدي طور به ملی، منافع و اسالمی مبانی مسیر در حرکت
 تعقیـب  مـوارد  برخـی  در نیست. صحیح و دقیق چندان دو، این میان مرزبندي و

 تحقـق  حیـث  از( بهتـري  نتیجه کشور یک خارجی سیاست در ارزشی هاي آرمان
 ملی، منافع تعقیب موارد، بسیاري در )1393(ابراهیمی،  .دارد همراه به) ملی منافع

 موجبات اسالمی مبانی تعقیب موارد بسیاري در و اسالمی مبانی از پیروي موجب
  است. شده ملی منافع تأمین
 در عقالنـی  بازیگر یک عنوان به ایران خارجی، سیاست اجرایی نخبگان منظر از
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 مبـانی  و خـویش  ملی عمناف میان و بوده بین واقع ،)نگري ال ایده( نگري مطلوب عین
 ملی منافع نسبت درخصوص آنها، دید از .است  کرده برقرار منطقی جمعی اسالمی،

 و تضـاد  کـم،  دست یا وجود دارد کامل تطابق مفهوم، دو این میان اسالمی، مبانی و
وجـود نـدارد.    ملـی  منافع پیگیري و اسالمی هاي آرمان تعقیب بین آشکار تزاحمی
 بـا  تنها نه اسالمی، مبانی و ملی منافع که ي تجربه بر این باورندافراد دارا از بسیاري
 اسـالمی،  مبـانی  کـه  اسـت  آن بیـانگر  ایشـان  تجربـه  بلکـه  تضاد ندارنـد،  یکدیگر

 دربـاره  اي تجربـه  گونه هیچ ایشان از برخی است؛ ملی منافع ساز زمینه و کننده تأمین
 بهانـه  بـه  مواردي در اگر که ندبود معتقد نداشته و اسالمی مبانی و ملی منافع تضاد

 هم اگر و شد می معکوس نتیجه آمدند، می  کوتاه اسالمی اصول از بهتر نتیجه کسب
خـانی، محمـدي    (حسن بود اسالمی اصول رعایت دلیل به آمد، می دست به موفقیتی
ایـدئولوژیک بـا    و گرا واقع بنابراین در بسیاري از مواقع اهداف ).64: 1397 سیرت،

 یـک  عنـوان  بـه ( اسالمی انقالب صدور هدف مثال عنوان به شوند. می شانهمپو هم
 حمایـت  و هدفمنـد  استفاده نفوذ، گسترش در راستاي تواند می) ایدئولوژیک هدف

 عنــوان بــه( مقابــل طــرف از امتیــازگیري بــاالخره و دیگــر کشــورهاي شــیعیان از
  )1393 (ابراهیمی، .شود تلقی) گرایانه واقعهاي  سیاست

  از  بــیش  چیــزيجمهــوري اســالمی در قبــال حمایــت از ســوریه،  سیاســت
 و جزء منافع ملی مهم جمهوري اسـالمی  کند مالحظات ایدئولوژیکی را دنبال می

و   اسـتراتژیک   که در بیانات مقامات سیاسی ایران نـیز بـه عـمق همچنان باشد. می
  از آن قابل مشـاهده هایی  دور کردن تهدیدات امنیتی از مرزهاي فیزیکی نیز نشانه

  ).113: 1395 (واعظ، شفیعی، بود.
 اسـالمی  جمهـوري  ملی امنیت ضد اصلی تهدید اسرائیل از طرف دیگر چون

تقویت  باید اهللا حزب جریان و حمایت فلسطین از قیمتی هر به شود، می  محسوب
جمهـوري   خـارجی  سیاسـت  اولویـت  در موضـوع  این دلیل، همین به و شود می 

 بـزرگ  و مهـم  دسـتاوردهاي  از دیگـر  یکـی  اهللا، حزب گرفته است. رقرا اسالمی
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 جنـوب  توانسـت  2000 سـال  در است؛ ایران اسالمی جمهوري خارجی سیاست
 خـط  در ایـران  اسـالمی  جمهـوري  اهـرم  ترین قوي نیز امروز و آزاد کند را لبنان

 نبـه جا همه حمایت و معنوي ارتباط طریق از است. ایران اهللا حزب مقاومت مقدم،
 جبهه لبنان، سیاسی تحوالت بر گذاري تأثیر ضمن است توانسته لبنان اهللا حزب از

  ).1390 (مظاهري، سازد منتقل اسرائیل مرز هاي نزدیک به را نبرد
 مهم موضوعی بسیار ،1362 تا 1361 هاي سال در عراق اعالي مجلس تشکیل

 و عراق بود با جنگ حال در ایران چراکه شد می جمهوري اسالمی محسوب  براي
در مرحلـه   .بـود  مـؤثر  و مهم بسیار عراق خارج و داخل در جریانی چنین ایجاد

 دفع ضمن بتواند ایران که شد موجب عراق در شیعی عنصر پس از صدام تقویت
 یک بالفعل، دشمن عنوان به و صدام دوره عراق از منطقه، در امریکا آنی تهدیدات

هـایی کـه در    جمهوري اسالمی با تـالش  همچنین بسازد. نزدیک دوست و متحد
تـرین نیـروي    جهت تشکیل حشدالشعبی عراق نمود، این جریـان مقاومـت مهـم   
هاي مقاومـت   مبارزه با داعش در عراق شد. جمهوري اسالمی با حمایت از گروه

در عراق، نه تنها به بازگشت امنیت و ثبات به کشور همسایه کمک نمود، بلکه به 
  هاي تکفیري از مرزهاي ایران نیز اقدام کرد. وهدفع خطر داعش و گر

 توسـط  افغانسـتان  اشـغال  هـاي  سال در افغان مجاهدین تشکیالت از حمایت
 انصاراهللا یمن از دیگر موارد مشابه است که با اینکه ظـاهراً  از شوروي و حمایت

باشد اما در واقـع منـافع    می ایدئولوژیک جمهوري اسالمیهاي  برآمده از سیاست
 گیـري  باشـد. مقایسـه موضـع    مـی ها  ترین اصل در حمایت از این جریان مهم ملی

 سـنی  هـاي  گروه از ایران مستمر حمایت یا یمن تحوالت به نسبت ایران متفاوت
 درگذشـته،  مشـابه  وقـایع  بـه  نسبت ایران اسالمی جمهوري سیاست با فلسطینی

صـالح اسـالمی   تواند گویاي اصالت داشتن منافع ملی حتی در قالب و شکل م می
 مـدنظر  ملـی  قدرت افزایش منبع عنوان بهها  ). این سیاست1393 (ابراهیمی، باشد
  است. بوده
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توان منکـر نقـش ایـدئولوژي در سـطح کـالن چـارچوب        هرچند به طور کلی نمی
سیاست خارجی جمهوري اسـالمی شـد، امـا توجـه بـه ایـن مسـئله مهـم اسـت کـه           

 لـذا انتظـار   .ببینند را ها واقعیت با آن دولتمردان هک کنند می طرح چارچوبی ها ایدئولوژي
 حل ارائـه  راه مشکالت، همه براي شده، وارد جزئی امور در مستقیم طور به که رود نمی

بـه    )95: 1395 خـانی، محمـدي سـیرت،    (حسـن  .کننـد  عمـل  کالن سطح در و دهند
 اسـالمی،  جمهوري ملی منافع طراحی و فهم در ایدئولوژیک عبارت دیگر مالحظات

 اسـالمی  جمهـوري  خـارجی  سیاست بر قالب و حاکم اسالمی، گفتمان و است مؤثر
 و گرایـی  واقـع  میانـه  در و عقالنـی  رویکـردي  در ارزشـی  حاکمیـت  این لکن است
 مبانی و ملی منافع میان وبرگشتی رفت شاهد و کرده طی را خویش مسیر گرایی، آرمان

 در را اسـالمی  مبـانی  و ملـی  منـافع  میان بتنس توان بنابراین نمی. است  بوده اسالمی
کـرد.   بنـدي  اولویـت  دقیـق  صـورت  بـه  و بندي  رتبه مکانیکی صورت به عمل صحنه

بنابراین با توجه به موارد و مصادیق گفته شده، نگارنـده بـر ایـن بـاور اسـت کـه در       
بکـار گرفتـه شـده، عقالنـی،     هـاي   و تاکتیـک هـا   هاي کـالن، روش  پیگیري سیاست

  باشند.   می ایانه و بر اساس منافع ملیگر واقع
بـر ایـن بـاور    و گـرا؛   دیدگاهی است خردگرا، ماتریالیست و فایده گرایی واقع

سازي قدرت) است کـه   یشینهباست که فواید و منافع مادي (عمدتاً در چارچوب 
ـ      هاست و آن کننده رفتار دولت تعیین فایـده رفتـار    ها بـر اسـاس محاسـبه هزینـه 

سیاست خارجی ایران در قبال حمایت کشورها و گروههـاي مقاومـت    .نمایند یم
گرا دانست اما این  فایده توان سیاستی ماتریالیستی و تماماً در منطقه را هرچند نمی

سیاست براساس عقالنیت و منافع ملی بوده و گسترش نفوذ جمهـوري اسـالمی   
کننـده منـافع    تأمینه در منطقه و جهان اسالم را در پی دارد و در نهایت این مسئل

 .جمهوري اسالمی بوده و خواهد بود
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  سازي و تهدیدزدایی در راهبرد مقاومت . امنیت2ـ5
ها  دولت خارجی سیاست اصلی اولویت از امنیت ضریب افزایش و تهدیدات تقلیل

 برداشـت  نـوعی  بـه  تردید بی الملل بین روابط نظریات همه. است الملل بین نظام در
 و گرایـی  واقـع  نظریـه  میـان  در ایـن . کننـد  مـی  طـرح  را امنیـت  و تهدیـد  از خود

، گرایـی  واقـع بر اساس باور نظریه . هستند تر برجسته زمینه این در آنهاي  زیرشاخه
 فـوري  محـیط شـود.  مـی  منجر» بحران امنیتی«به  الملل بیننظام  موقعیت آنارشیک

 اسـت  مجبـور  ایـران  و است محیطی ناامنی جمهوري اسالمی ایران نیز، ملی امنیت
 ایـن  از. کنـد  صـرف  تهدیدات رفع و ملی امنیت تأمین جهت را فراوانیهاي  هزینه

 اي فرامنطقه امنیت، تأمین در ایران اصلی رویکرد که گرفت نتیجه توان میها  ویژگی
 بسـیاري  بـه  آن سیاسی است و جغرافیاي یالملل بین کشور یک ایران که چرا. است

  ).5: 1379 (سریع القلم، شود می مربوط جهانی هاي قدرت و اي منطقه کشورهاي از
عنوان متحـد راهبـردي جمهـوري اسـالمی در      ساقط کردن دولت بشار اسد به

توانست به کـاهش امنیـت جمهـوري     می منطقه و در مبارزه با رژیم صهیونیستی،
 اسالمی منجر شود و تهدیدات امنیتی را در آینده براي جمهوري اسالمی و بازوان

نظریـه   چارچوب ایـن  در اهللا لبنان در پی داشته باشد. اي آن همچون حزب منطقه
 تصـور  شـرایط  در ملـی  مرزهاي از خارج در دولت حضور تدافعی) گرایی واقع(

  حمـاس    و  اهللا حـزب  به ایران هاي کمک چگونگی تحلیل .گیرد می صورت ناامنی
  ثبـاتی  بی خطر ایران رايب. است مشکل بـسیار سـوریه نقش گرفتن نظر در بدون

 منازعـات  در نفـوذ  اعمـال  توانایی از بخشی رفتن دست از شامل؛  حداقل  سوریه
 خصـوص  بـه  و لبنـان  در خـود  شیعی متحدان و  اشغالی فلسطین اسرائیل، اعراب

جمهوري اسـالمی ایــران   در واقع )Nerguizian, 2012: 84.(است اهللا حزب گروه
و به همـین    کند می  ي مقاومت اسـالمی قـلمداد جبههنخست   خـاکریز  دمشـق را

گیـري از   نــوعی انتقـام    را  هــاي درونــی ســوریه    و نــاآرامی  اعـتراضات  دلیل
  ایـش   موقعیت برجسته سوریه در مـقاومت عـلیه نظـام سـلطه و متحـدان منطقـه    

  اي غربـی کانون تضاد منافع نیابتی کشوره  به  . از طـرف دیگـر سـوریهستدان می
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 .جمهوري اسالمی ایران تبدیل شـد  با  در مـنطقه خـاورمیانهها   آن  پیمانان  و هم

  
  اي . نقش فزاینده راهبرد مقاومت در گسترش قدرت و نفوذ منطقه2ـ6

 قـدرت  بـدون  ملـی  منـافع  و ایـن  شود تأمین ملی منافع بایدها  رئالیست نگاه در
تواند  هاي افزایش قدرت می د یکی از راهطور که اشاره ش همان. نیست پذیر امکان

گسترش منطقـه نفـوذ، جنبـه مهمـی از     از طریق گسترش منطقه نفوذ اتفاق بیفتد. 
  بــراي   الملـل، از ایـن موقعیـت   تولید و ارتقاي قدرت ملی است. در سیاست بین

  بـه» قـدرت مـتوسط«ود از سـلسله مراتب قدرت و تقویت سطح قدرت خ  طـی
شود. مـنطقه نــفوذ در سرنوشـت    استفاده می» قـدرت بزرگ«و » انیمـی  قـدرت«

هاي بزرگ، بـه  قـدرت. سیاسی و اقـتصادي یک قـدرت بزرگ بسیار مهم اسـت
از ایـن    را  شـان  قـدرت   اي، معموالً بخش مهمـی از منطقه  بزرگ  هايقدرت  ویژه

جبهـه مقاومـت   هاي  آورند. حمایت ایران از کشورها و گروه مناطق به دست مـی
از سـوي   تواند باعث گسترش نفوذ جمهوري اسالمی در جهان اسـالم شـود.   می

  دیگـر بـازیگران در روابــط     نیـات   و عدم اطمینان بـه   ، خودیـاري آنارشیدیگر، 
المـلل موجب شده است تـا جمهـوري اسالمی ایران درصدد کسب قـدرت    بـین

  کنـد از  مـی   ـین جهــت ایــران تـالش   بـرآید. بـه همـ   خـود  براي تأمین امـنیت
  .اي و جـهانی مـطلوب اســتفاده نمایـد منطقه  شکل دهی به نظم  براي  قدرتش

. دانـد  مـی  اسـرائیل  بـا  مبارزه جبهه را آن ، ایران و  حائل منطقۀ را لبـنان ، سـوریه
 مینتض و تأمین را لبنان در ایران حضور امکان ایران، اسالمی انقالب از پس سوریه

 اشــغالی   فلسطین اسالمی حرکت تشدید اهللا، حزب پیدایش موجب امر این. کرد می
 بسـیار  انقالب، صدور نـظر از جـریانات ایـن تداوم نیز و شد اسرائیل بـر فـشار و

 پیـروزي  .)175: 1391 ویسـی،  و کـاظمی  اخـوان ( گردیـد  مـی  تلقـی  آمیز موفقیت
 ایـران .ا.ج کـه   شـد  مـی   موجب وي، دولت و اسد بشار برکناري و سوري معارضان

 جریـان  موقعیـت  و بدهـد  دسـت  از مــنطقه  در را مــتحدانش  تـرین  مـهم از یکی
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 صـحنه  از »اسـد « رفتن کنار دیگر؛ عبارت به. گـردد تـضعیف اسرائیل علیه مقاومت
 گذاشـت؛  مـی  ایـران  اي منطقـه  جایگاه و منطقه  تحوالت  بر مستقیمی پیامد سیاسی،

 از و افتـاد  مـی  خطـر  بـه  نیز حماس آن دنبال بـه و اهللا حـزب وقعیتکه مـ طوري به
  شد. می تر پیچیده و بیشتر ایران امنیتی مـسائل و کاسته منطقه در ایران نفوذ

طور مستقیم) مـوضوع  براي عربستان (حداقل بهبا اینکه بحران سوریه در مقابل 
حمایت از معارضان سوري   رد  اقدام رهبران سعودي لید، ویگرد امـنیتی تـلقی نمی

ایران در منطقـه و اعمـال نقشـی فعـال؛     مهوري اسالمی کـاهش نفوذ ج  جـهت  در
عبـارت دیگـر؛     . بـه بـود عنوان رهبر جهان اسالم و افزایش نفوذ خود در منطقـه   به

  عنـوان فرصـتی در   سـوریه؛ بـه    بـحران  از مـوضوعدر صدد بود عربستان سـعودي 
گیـرد. در صـورت سـقوط      اي خویش بــهره  ي جایگاه منطقهتقویت و ارتقا  جهت

از ایـن رو، تغییـرات در    کـرد،  مـی  بشار اسد، عربستان دست برتر را در منطقه پیدا
راهـبردي میان ایران و سـوریه را تضـعیف     اتـحاد  ستتوان سوریه ضمن اینکه مـی
رنـگ نمـوده و    مهاي مقاومت در لبنان و فلسطین را نـیز کـ نماید، حمایت از گروه

شـده،    ذکـر   تا عربستان بتواند نفوذ خود را در مناطق باشداي  زمینهتوانست  می این
اسد؛ یعنـی از بـین رفـتن متحـد ایـران در        بشار  نماید. از دید عربستان سقوط  احیا

کـه     ؛ عـاملی  در دمشق تضعیف خواهد شـد   حاکم  منطقه. و تهران با سرنگونی نظام
پیمان بـا   ائتالف سنی طرفدار و هم  رهـبري  سازد تـا عربستان مهیا می  براي  زمینه را

  شکاف سنی و شیعه را تشدید نموده  بتواند  غرب را از آن خود کند و از این طریق
 .)123: 1395 (واعظ، شفیعی، نماید  مستحکم  را  ضد ایرانی  و ائتالف

  
  اي  منطقه راهبرد مقاومت و تغییر معادالت موازنه قدرت. 2ـ7

حـفظ   به  دولتی که کند: اشاره می  ها به سـه نـوع سـیاست خارجی دولت  مورگنتا
  دولتـی  کند؛ قـدرت تمایل دارد، سیاست خارجی حفظ وضع موجود را دنبال می

قـدرت تمایـل     موجـود   هم زدن روابـط   بـر  طـریق  به کسب قدرت بـیشتر از  که
و دولتـی که در پـی نمـایش    کند؛ ا تعقیب میر تغییر وضع موجود  سیاست دارد،
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  . کند همان نمایش قدرت را دنبال می  یا  سیاست پرستیژ قدرت موجود خود است،
مــردمی برخـوردار باشـد و      و فــراگیر   اگر یک انقالب از حمایت گــسترده 

ی نماینـدگی  الملل بینوسیعی از طبقات اجتماعی را در سطح   سطح  هاي آن آموزه
توانـد   اي برخوردار باشد، می هاي ایـدئولوژیک فزاینده و از توان و ظـرفیتنماید 

کـار سیاسـت    و دسـتور   یالمللـ  بـین و   اي ات زیادي را بر ساختارهاي منطقهتأثیر
جمهوري اسالمی ایران با حمایت از جبهـه مقاومـت در     .بـاشد  ی داشـتهالملل بین

در منطقه بـه منظـور تغییـر وضـع     سازي و افزایش قدرت و نفوذ خود  پی ائتالف
ها در منطقه است. بنـابراین   طلبی آن غرب و سلطههاي  موجود و مقابله با سیاست

توان در راستاي سیاست تغییر وضع موجود  می استمرار حمایت جبهه مقاومت را
  حمایـت   جمهوري اسالمی ایران با تـداوم ی تحلیل کرد. الملل بیناي و  نظام منطقه

حـوادث    وقـوع   از  ، چـندین هـدف حیاتی دیگر نظیر جلـوگیريیهاز سور خـود
 تــوسعه نـفــوذ رژیــم اســرائیل در      از  مشابه در خاورمیانه با هدف جلـوگیري 

  کنـد. می دنبال  نیز  حفظ ائتالف شیعی و حفظ تعادل ژئوپلیتیکی منطقه را،  منطقه
الملل، تحقق یت بینو حفظ امن تأمینبهترین روش  گرایی واقعبراساس نظریه 

 نظـر  از .گیري موازنه قـدرت اسـت  ها و شکلهاي متقابل میان دولتبازدارندگی
 از دفـاع  براي است، اعضا مهمی سازوکار قدرت موازنه الملل بین نظام در شومان

 تبـدیل  بـراي  کنشگر یک تمایل ها آن اتحاد و شود می متحد تهدید برابر در خود
   ).89: 1384 (مشیرزاده، کند می سرکوب را جهانی قدرت یک به شدن

ها توجه به اصل خودیـاري مهـم اسـت امـا از طرفـی       با اینکه در سطح دولت
حمایت و تعامل جمهـوري اسـالمی بـا جبهـه مقاومـت در منطقـه، شـرایطی را        

وجود آوده است تا جمهوري اسالمی در رقابت با برخی از کشـورهاي منطقـه،    هب
کشـوري مثـل ایـران نیازمنـد تـوازن      رخـوردار باشـد.   از جایگاه بسیار مناسـبی ب 

این بازدارندگی در برخـی   شود می اي است که از طریق بازدارندگی حاصل منطقه
تواند از طریق گسترش نفوذ در جهـان عـرب و حمایـت از جبهـه      میها  از حوزه
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  مقاومت حاصل شود. 
مایـت  هاي عضـو مقاومـت ح   اگر جمهوري اسالمی ایران از کشورها و گروه

خورد. در سوریه با کنار  می کرد، وضعیت در عراق و سوریه طور دیگري رقم نمی
هـاي افراطـی و حامیـان     رفتن دولت بشار اسد، میدان براي تاخت و تـاز جریـان  

شـد و در عـراق نیـز وضـعیت      مـی  اي آنها یعنی عربستان و امارات فـراهم  منطقه
جود دارد. از طرفی بـا تسـلط   چیزي بود که در وضعیت فعلی و شیعیان غیر از آن

هاي افراطـی در سـوریه و عـراق، امنیـت مرزهـاي جمهـوري اسـالمی و         جریان
اهللا لبنان بـه عنـوان جبهـه مقـدم جمهـوري اسـالمی در مبـارزه بـا رژیـم           حزب

  شد. می افتاد و شرایط براي ایران در منطقه بغرنج می صهیونیستی به خطر
 ،بحــرین ،  لبنــان ،  ملـه در عــراق  ازج  عـرب   هاي اخیر جهـان  تحوالت سال
و  جمهــوري اســـالمی ایــران   » نیابتی  نبرد«توان در قالب  می راسـوریه و یمن 

ایران به دنبال خـروج  مهوري اسالمی ج  عبري، تحلیل نمود. ـ عربی ـ محور غربی
هـاي اسـتراتژیکی    هاي ژئـوپلیتیکی و امنیتـی و اسـتفاده از فرصـت     از محذوریت
 از یــکی  عنـوان  بــه  . ایــران ت گسترس نفوذ در غرب آسیا استسوریه در جه

 بـا  تـاریخی  دیرینـۀ  روابـط  داشـتن   با  سوریه  بحران در دخیل اي منطقه بازیگران
مسـتقیم   صورت به بـراي ایـران سوریه راهبردي اهمیت همچنین و سوریه دولت

هـاي اخیـر    ی سالط سوریه بحران که اي گونه به. است شده متأثر  سوریه   بحران از
 ملـی  امنیت حفظ براي اسالمی جمهوري.  شد  تبدیل ایران مـلی امـنیت مسئله به

 از را  خـود  جانبـه  همـه  حمایت رویـکرد آمده، وجود به تهدیدات قبال در خویش
 متحـد  تـأمین  راسـتاي  در ایـران  اقـدامات  ایـن  گذاشت. اجرا به بشاراسد دولت

 متحـد  تنهـا   عنـوان  بـه  سـوریه  میـان  این در. گرفت صورت منطقه در استراتژیک
 مهمـی  بسـیار  نقـش  توانـد  مـی خاورمیانه در جمهوري اسالمی ایران استراتژیک

، 2011با تحـوالت عربـی   کند.  بازي جمهوري اسالمی ایران امنیتی سیاست براي
اي یعــنی    نمـایی کشورهاي رقیب منطقـه   قـدرت  بــراي  اي عـرصـه  بـه  سـوریه
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و ترکیه با جـمهوري اســالمی ایـران تبـدیل شـد. بـه عــبارت بــهتر    عربستان 
در مــنطقه  ها   آن  پیمانان و هم  کانون تضاد منافع نیابتی کشورهاي غربی  به  سوریه

 ).140: 1394 (صادقی، لطفی، جمهوري اسالمی ایران تبدیل شـد  با  خـاورمیانه

اي  مسـئله اي  سازي منطقه موازنهبنابراین حمایت از جبهه مقاومت، در راستاي 
مبتنـی بـر رویکـرد    نیز که  رئالیسم تدافعیباشد. بر اساس  می بسیار حائز اهمیت
 ، اسـتفان دنباید تهدیدات شناسـایی شـو  که به این معناست و  موازنه تهدید است

بقاي یــک دولـت     براي  هایی اعتقاد دارد که سازي در بـرابر دولتـ والت به تـوازن
در ایـن شـاخه از رئالیسـم،     ).238: 1389 (اسـدي،  شـوند  محسـوب مـی    تـهدید

تواند موازنه را بر هـم زنـد بـه همـین      تهدیدي را باید مورد توجه قرار داد که می
   دلیل است که استفان والت از نظریه موازنه تهدید استفاده کرد.

 یانـه خاورم در جمهوري اسـالمی ایـران   استراتژیک متحد تنها  عنوان به سوریه
 سـوریه  بحـران . کنـد  بازي ایران امنیتی سیاست براي مهمی بسیار نقش تواند مـی

  پـاي  و شـود  خاورمیانـه  امنیتـی  مجموعۀ در ساختاري تحول به منجر بود ممکن
. تـغییر در سـاختار قدرت سوریه و نماید باز بیشتر منطقه به را بزرگ  هاي قدرت

کشورها را در منطقه تغییـر دهـد و   بندي فعلی میان  صف ستتوان سقوط اسد می
 کشور به حکومت برساند. ایـن نتیجـه    آن  گروهی ضدایرانی را در قدرت سیاسی

ایران در محیط امنیتی مـنطقه خـتم مهوري اسالمی به انزواي بیشتر جتوانست  می
و موازنـه در منطقـه را بـه نفـع مسـلط شـدن       ) 113: 1395 (واعظ، شفیعی، دشو

در ایـن   اي ایران یعنی عربسـتان تمـام کنـد.   طی و رقیب منطقهگفتمان اسالم افرا
 کـاري عربـی قـرار    هـاي محافظـه   منطقه بیش از گذشته در جبهۀ سیاست شرایط

جمهـوري اسـالمی    بـراي  را بشاراسـد  ماندگاري که است مسائل این. گرفت می
  .کند می تعیین خود قرمز خط  را  آن سقوط و مهم ایران

  
  مندي راهبرد مقاومت ه. عقالنیت و فاید2ـ8

عقل و عقالنیت در فقه سیاسی و سیاست عملـی جمهـوري اسـالمی از اهمیـت     
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 باشـد. از همـان ابتـداي تشـکیل جمهـوري اسـالمی، امـام        مـی  باالیی برخوردار
و  اسالم در عقل جایگاه به توجه با و خویش شناختی مبانی اساس خمینی(ره) بر

 نسـبت  منطقـی  شـکلی  بـه  را قعیـات وا و ها آرمان تشیع، مذهب در خصوص به
 اسـالمی  ایـدئولوژي  چـارچوب  در را ملـی  امنیـت  و ملـی  و منـافع  نمود سنجی

 آن مصلحت و ایران اسالمی جمهوري نظام دادن حفظ قرار اولویت با و زمان هم
 اساسـی  محـور  امـام،  خـارجی  در سیاست ملی امنیت و ملی منافع. نمود پیگیري

 و خمینـی(ره)  تـوان امـام   نمـی  و اسـت  رجیخـا  سیاست عناصر و اضالع دیگر
   خواند. بین غیرواقع و گرا آرمان صرفاً بازیگرانی را اسالمی جمهوري

 نظـام  حفـظ  اولویـت  و بـین  واقـع  عقالنیت همان اساس جمهوري اسالمی بر
 هـاي  آرمـان  کنـار  در ملـی،  و دینی گرایی مصلحت مبناي بر و اسالمی جمهوري

اسـالمی   دیپلماسی عناصر دیگر کنار در ملی منافع تأمین صدد در خویش انقالبی
حمایت از جبهه مقاومت براي دفـع خطـرات از مرزهـاي فیزیکـی     . برآمده است

جمهوري اسالمی، بسط نفوذ و افزایش قدرت و جایگـاه جمهـوري اسـالمی در    
اي از عقالنیت موجود در سیاست خـارجی   اي، نشانه منطقه و ایجاد موازنه منطقه

  باشد.  می میجمهوري اسال
  
  الملل بیناخالقی و اصالت خدعه و نیرنگ در نظام  . راهبرد مقاومت معلول تجربیات تاریخی، بی2ـ9

پردازي در مورد سیاست  هنگام نظریه گرایی واقعنظریه  تأکیدیکی از اصولی مورد 
هاي تاریخی بـه   تاریخی و استفاده از دادههاي  الملل، ضرورت توجه به تجربه بین
ها است. بـر همـین مبنـا، تجربـه      هاي سیاسی و پیامدهاي آن ور بررسی کنشمنظ
گذشته جمهوري اسالمی و حمایت بخش مهمی از جهان غرب و عرب هاي  دهه

ها دشـمنی آنهـا بـا جمهـوري      از رژیم صدام در جنگ تحمیلی علیه ایران و سال
جمهـوري  هاي متعدد، نشان داده اسـت کـه    اسالمی در منطقه و ایجاد محدودیت

توجـه بـه    تواند بـی  اسالمی به عنوان یک بازیگر در منطقه بحرانی خاورمیانه نمی
تجربیات گذشته و تاریخ منطقه، امنیت و فضـاي اقـدام را محـدود بـه مرزهـاي      
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کند. ازسوي دیگر با اینکه جمهوري اسالمی براساس اصل بـرادري   فیزیکی خود
هاي امنیتی و ایجـاد سـازوکارهاي    زدایی، همکاري و مسلمانی، بارها پیشگام تنش

ـ  مشترك منطقه دنبـال   هاي شده است اما برخی از کشورهاي عربی منطقه همواره ب
خـارج از منطقـه و تضـعیف جمهـوري     هاي  سازي از طریق تکیه به قدرت امنیت

اند. نه تنها کشورهاي منطقه، بلکه غرب نیز نشان داده است که  اسالمی ایران بوده
اصـالت   الملـل  بینبند به تعهدات خود نیست و آنچه که در نظام به هیچ وجه پای

ی نیست بلکه قـدرت  الملل بیندارد، اصولی چون وفاي به عهد و رعایت تعهدات 
هـاي گذشـته و    زنـد. تجربیـات سـال    مـی  حرف اول و آخر را در این معـادالت 

کرات دهد، قدرت، پشـتوانه مـذا   می تحوالت امروز روابط ایران با غرب نیز نشان
اي  اي آنها نتیجه مانان منطقهیپ زنی با غرب و هم دیپلماتیک است و بدون آن، چانه

  جز باخت نخواهد داشت.
  

  گیري نتیجه
توان از منظرهاي مختلف به یک مبحث نگاه کرد و آن  می طور که اشاره شد همان

فایـده   ـ بـر عقالنیـت و هزینـه    تأکیـد اي که با  ترین نظریه را تحلیل نمود. اما مهم
کنـد، نظریـه    مـی  کردن امور، موضوعات را از زاویه قدرت و منـافع ملـی دنبـال   

بـر مسـائل عینـی، یکــی از       تأکیـد   بـه دلیـل   گرایی واقعنظریه است.  گرایی واقع
و واکـنش  هـا    دولت  خارجی  هاي مناسب جهـت تحلیـل رویکرد سیاست نـظریه

  حفـظ   بـراي   ویژه آنکه این نظریه باشد. به می نسبت به تحوالت پیرامونشانها  آن
.  شـان بـا یکـدیگر اهـمیـت فـراوانی قـائل است در مناسباتها  ی دولتلمنافع م

راهبرد جمهوري اسالمی در حمایت از جبهه مقاومت (حمایت از راستا   همین در
از هاي مقاومت در عـراق و یمـن)    گروه اهللا لبنان و سوریه، حماس در غزه، حزب

حــفظ مــنافع     بهها  این جریانچرا که حفظ . کند می ري رئالیسم پیرويمنطق نظ
تـر آنکه حضور بـازیگران مــتفاوت    مهـم . رسـاند می اي ایران مدد ی و مـنطقهلم

در مقابــل یکـدیگر، سـبب    هـا   و قرار گرفتن منـافع متعـارض آن    بحران  در این
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بــا    مســاوي   یکـی  بـرد،  ـازيب  ینا  ی شد که درتیکیژئوپل  بازي  گیري یک شکل
 د.شو می باخت دیگري تلقی

دارد،  تأکیـد مهمی که این نظریه بر آن هاي  مؤلفهدر این مقاله تالش شد ابتدا 
ایـن  هـاي   مؤلفهتوضیح داده شود و در ادامه راهبرد حمایت از مقاومت، براساس 

بـه رغـم اهمیـت     رسـد  مـی  نظریه تبیین گردد. با توجه به مطالبی که آمد، به نظر
مصالح اسالمی و ایدئولوژیک در سیاست خارجی حمهـوري اسـالمی، حمایـت    

قابل تبیـین و   گرایی واقعاز منظر نظریه  جمهوري اسالمی از جبهه مقاومت کامالً
باشد. حمایـت از جبهـه مقاومـت، باعـث تحکـیم بقـا، افـزایش امنیـت          می دفاع

اي  گسـترش قـدرت منطقـه   جمهوري اسالمی و دفـع خطـرات از وراي مرزهـا،    
بخشی در منطقه شده است. مجمـوع ایـن دسـتاوردها     جمهوري اسالمی و موازنه

نشان از عقالنیت حـاکم بـر سیاسـت جمهـوري اسـالمی در حمایـت از جبهـه        
مقاومت و در راستاي منافع ملی جمهـوري اسـالمی در شـرایط آنارشـیک نظـام      

  باشد.  می الملل بین
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 همگرایـی  ایجـاد  سـنجی  امکـان  بررسـی ). 1394( محمدحسن،  راوري خوجوئی. عباس پورباغابري،ـ 

  .91 شماره ،دفاعی سیاست ساختاري، رئالیسم منظر از فارس خلیج ژئوپلیتیک حوزه در امنیتی
 در اسالمی ایدئولوژي و ملی منافع عملی نسبت). 1397( حسین ،سیرت محمدي. محمد خانی، حسنـ 

 شماره ،6 دوره ،3 مقاله ،اسالم جهان سیاسی شناسی جامعه ایران، اسالمی جمهوري خارجی سیاست
  .تابستان و بهار ،12

 علیرضا: ترجمه ،الملل بین روابط در متعارض هاي نظریه ،)1376( رابرت فالتزگراف، جیمز، دوئرتی،ـ 
  .قومس نشر: تهران اول، جلد بزرگی، وحید و یبط
 پـارادایم  و نظـري  بازبینی: ایران اسالمی جمهوري خارجی سیاست). 1379( محمود القلم، سریعـ 

  .نظام مصلحت تشخیص مجمع استراتژیک تحقیقات مرکز: تهران ،)چکیده( ائتالف
  .ادگسترد نشر: تهران ،الملل بین روابط اصول). 1378( حسین زاده، سیفـ 
 بحران قبال در ایران اسالمی جمهوري مواضع تحلیل). 1394( کامران لطفی،. الدین سیدشمس صادقی،ـ 

  بهار. ،15 شماره ،معاصر سیاسی جستارهاي سوریه،
 علـوم  امنیـت،  دربـاره  ایدئالیسـم  و رئالیسـم هاي  نظریه بررسی و نقد). 1392( حسین میرزا فاضلی،ـ 

  .زمستان و ییزپا ،45 و 44 شماره ،سیاسی
 ،اسـالم  جهـان  راهبـردي  مطالعات بزرگ،هاي  قدرت راهبرد نفوذ؛ منطقه). 1390( سیروس فیضی،ـ 

  .بهار ،45 شماره
 گرایی واقع: الملل بین روابط پارادایمی هاي جدال در امنیت گفتمان جایگاه). 1379( فرهاد قاسمی،ـ 

  .ناب اندیشه هنگیفر و سیاسی مطالعات مؤسسه: تهران ،ملی امنیت گفتمان
  .25/2/86 ،امروز تهران روزنامه امروز، رقابتی نظام در رئالیسم تئوري جایگاه). 1386( علی کرمی،ـ 
 پژوهشـکده : تهـران  پورآخونـدي،  نـادر : ترجمه ،الملل بین روابط و امنیت) 1390( ادوارد کلودزیج،ـ 

  راهبردي. مطالعات

http://aftabnews.ir/fa/news/
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 انتشارات تهران، زاده، چگینی غالمعلی ترجمه ،قوا موازنه هاي نظریه در تحول ،)1389( ریچارد لیتل،ـ 
  تهران معاصر ابرار مؤسسه

  کتب  تدوین و  مطالعه  سازمان: تهران ،الملل بین روابطهاي  نظریه در تحول). 1384( حمیرا مشیرزاده،ـ 
  ).سمت( ها دانشگاه  انسانی  علوم

 ، خبرگـزاري نظـام  خـارجی  سیاست در شیعه ژئوپلیتیک هاي ظرفیت). 1390( محمدمهدي مظاهري،ـ 
  .)21/12/1390(، ایکنا

 جمهـوري  خـارجی  سیاسـت  تدوین در »نظام حفظ« کارکرد و ضرورت). 1392( محمدرضا موالیی،ـ 
  .بهار ،32 شماره دهم، سال ،اسالمی انقالب مطالعات اسالمی،

ان: دفتر مطالعات سیاسـی و  ، تهرتوافق و تزاحم منافع ملی و مصالح اسالمی). 1376( نخعی، هاديـ 
  المللی.  بین

 بـا  الملـل  بـین  روابـط  و الملل بین حقوق اي رشته میان انداز چشم). 1395( ریبوار نظري،. نوذر نظري،ـ 
  .زمستان ،15 شماره ،انسانی علوم در جدید تحقیقات فصلنامه المللی، بین هاي رژیم نظریه بر تکیه

 امنیـت  و صلح حفظ در قدرت نقش: الملل بین روابط در همکاري و منازعه). 1388( اردشیر نوریان،ـ 
  بهار. ،88 شماره ،خارجی سیاست جهانی،

 قـدس  آسـتان : مشهد آگاهی، عباس ترجمه ،الملل بین روابط بر درآمدي). 13688( ژاك هونتزینگر،ـ 
  .رضوي

 و ایران. ا.ج رجیخا سیاست ). مطالعه1395( واعظ، نفیسه. شفیعی، اسماعیل و شهریاري، محمدعلیـ 
، زمسـتان  ،اسـالم  جهان سیاسی مطالعات، )ها بازي نظریه چارچوب در( سوریه در سعودي عربستان

  . 20 شماره
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