
 

 

ایران   ملت  استکبار ستیزی  تحلیل تجارب موفق در حوزه حکمرانی مردم پایه:
وزی تا گام دوم انقالب  اسالمی  از پیر

 1بهزاد قاسمی 
  چکیده

ــت اســـــالمی ــده و عالوه   و انقالب  نهضـــ ــتـبداد داخلی، ـبه رهبری اـمام خمینی )ره( آـغاز شـــ بر مـبارزه ـبا اســـ
بارزه با اســـتکبار غرب و شـــرق قرار داد.  مترین راهبرد مبارزاتی خود را در راســـتای اســـتکبار ســـتیزی و  مهم

های اســتکباری را شــرقی نه غربی، نظم و ترتیب قدرت انقالب اســالمی با طرح ســیاســت و دیپلماســی نه
ــعـفان ـعالم را برای مـبارزه ــتضـــ کرد. ـبا این وصـــــف انقالب   برهم زده و تـمام مســـ ــتکـبار جـهانی دعوت  ـبا اســـ
سـیاسـت مبارزه با اسـتکبار جهانی و حمایت از   ایران اسـالمی با پیروزی و اسـتقرار نظام جمهوری اسـالمی

گرچه در حمایت از مظلومان و    عالممســلمانان و مســتضــعفان  را در برنامه خود قرار داد. انقالب اســالمی 
هایی مواجه ر در عرصــه داخلی با موانع و چالشردهایی داشــته از ســوی دیگمبارزه با مســتکبران دســتاو
ــر  بوده که از ســـوی قدرت (  هایچالش) منفی  پیامدهایهای اســـتکباری ایجاد شـــده اســـت. مقاله حاضـ

 انقالب اسـالمی را از آغاز سـتیزی   اسـتکبار   ایمنطقه  و   خارجی(  دسـتاوردهای)  مثبت  پیامدهای و  داخلی
گام دوم انقالب اســـالمی به صـــورت مســـئله در این تحقیق مطرح کرده اســـت.  مینظام جمهوری اســـال تا 

که طرح که پیامدهای اسـتکبار سـتیزی انقالب اسـالمیمی حال در اینجا سـوالی  در عرصـه    شـود این اسـت 
کدامند؟ قدرت  داخلی و خارجی لطه خود های اسـتکباری در راسـتای منافع و سـچه بوده و مصـادیق آن 

کردهران را با چالشهمواره ای که،    .و تا کنون نیز ادامه دارد هایی مواجه  انقالب اســــالمی در  گفتنی اســــت 
دامنه و گســـتره آن را توســـعه داده اســـت. این   نداشـــته و  دســـت از آرمان خود بر  عرصـــه اســـتکبار ســـتیزی

بیانگر این   های مقالهیافته تحلیلی بررسـی و تبیین شـده اسـت.-توصـیفی  فرضـیه در مقاله بر اسـاس روش
های اسـتکباری و نظام سـلطه جهت  تیزی انقالب اسـالمی سـبب شـده قدرتاسـت که، ماهیت اسـتکبار سـ
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ــعیف گفتـمان انقالبی و براـندازی نظـام جمهوری اســـــالمی، ایران ر   ـهای ســـــخـت و نرما ـبا انواع چـالشتضـــ

کن  »کودتا، ترور، جنگ، تحریم، نفوذ« امنیتی،  -ســیاســی، نظامی د. اســتکبار از انواع متغییرهای نمواجه 
در هر مرحله به شکست   در صدد براندازی بوده کهمختلف   یهامکانیسم و اهرماقتصادی، فرهنگی و با 

دستاوردهای انقالب اسالمی   نظام جمهوری اسالمی،با گذر از چله  است. امروزه  ده  موفق نش انجامیده و 
با موفقیت  »مقاومت و ســلطه ســتیزی«  لمللای در عرصــه جهان اســالم و عرصــه بینعالوه بر ســطح داخل

 اشاره شده است. به آن  در نوشتار حاضر   همراه بوده که
 .مستضعفین حمایت انقالب، دوم گام  استکبارستیزی، اسالمی، انقالب: یدیکل یهاواژه 
 
 مقدمه -1

 به اســـتکبار ســـتیزی/وابســـتگی نفی با مســـاوی خارج در  و  اســـتبداد نفی  مترادف داخل در  ســـلطه نفی
 اســتقالل،  کســب برای. بود  هاآن اســتعمارگرانه  اهداف و  هاســیاســت از   رهایی و   گر ســلطه  بزرگ  هایقدرت
  راهکارهای   جمله  از  انقالب،  رهبر  عنوان  به(  ره)خمینی  امام.  بود  مستقل اندیشیدن  و   فکری لحاظ  از  باید

 سـتم  و   ظلم  برابر  در  ایسـتادگی و  قیام و   مسـتکبرین  جوییسـلطه با مواجهه را دینی  هایآموزه  از   مسـتخرج
  باید  حق اقدس  ذات  برابر  در  تنها انسـان،» که بود باور   این بر  «توحید اصـل»به  توسـل  با شـان،یا.  دانسـت
ــلیم ــود تســـ ــانی هیچ از  و  شـــ ــد  خداوند  اطاعت او  اطاعت  که این  مگر   کند،  اطاعت  نباید  انســـ  امام)  «باشـــ
  عنوان  به  انحصـــارطلبی  و   خودکامگی  و   اســـتبداد ونههرگ  محو  اســـاس،  نیا بر (.  166:  4  ج: 1369 خمینی،

ــکـیل.  شـــــد مطرح  اســـــالمی  انقالب  هـایآرمـان  از   یکی   و   اســـــالمی  قوانین  و   قواعـد  بر   مبتنی  حکومـت  تشـــ
کید با(  ره)امام.  داشــت  ایشــان  اظهارات در  واالیی  ســهم  بیگانگان  از   واقعی  اســتقالل  این بر  اســتقالل بر   تأ

ــاور  ــد  ب ــات  ارزش»  بودن ــه  حی ــتقالل  و   آزادی  ب ( ره)  امــام  (.  114:  4  ج:  1369  خمینی،  امــام)  «اســـــــت  اســـ
ــت  مکتبی  پیرو   اســـــالم  ملــت: »فرمــاینــدمی  ال   و   تظلمون  ال »  کلمــه  دو   در   مکتــب  آن  هــایبرنــامــه  کــه  اســــ

ــه  «تظلمون ــودمی خالصـــ ــان. شـــ ــلطـه  ـبار  زیر   ـکه داردمی  بـیان  ایشـــ ــتگی ـعدم  ـبه  نـیاز  نرفتن،  ســـ  ـبه وابســـ
 مســلمانان:  فرمایندمی. باشــدمی مســتبد  هایقدرت  به  تعهد عدم  نیز  و   گر ســلطه  قدرت  هایســاختاری

ــلطه  تحت ــند  کفار  ســـ ، از   یک هیچ برای  خدا.  نباشـــ ــلطه  کفار ــلمانان  بر   ســـ   نباید  و   اســـــت نداده  قرار   مســـ
 (. 36-68 ،14  ج: 1378 خمینی، امام)  کنند قبول را  کفار  سلطه  این مسلمانان
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  استکبار  و  استعمار  برابر   در   مبارزه  و  سلطه  نفی است،  اسالم از   جمستخر   که اسالمی  انقالب  اهداف  از  یکی
 دینی  و   مذهب فرا  و   فطری  ماهیت از  توانمی را  امر  این.  باشدمی جهان  سراسر   در   خواهیعدالت  جیترو  و 

.  باشــد می ســتیزیســلطه  و   خواهیعدالت هایارزش صــدور  و   ترویج  درصــدد که.  دانســت اســالمی  انقالب
ــت  این  ـما تکلیف: »فرـمایـندمی(  ره)خمینی اـمام  ،12  ج: 1378  خمینی، اـمام)  «کنیم  مـبارزه  ظلم  ـبا  ـکه اســـ

ــتیزی  ظلم واقع  در (.  93-92 ــور   و  دین مذهب، به محدود سـ ــی  کشـ ــت خاصـ   در   ایران، در   تواندمی و   نیسـ
 .باشد التین آمریکای  یا و  اسالمی کشور 
کنون یامدهای اسـتکبار سـتیزی انقالب اسـالمی  پ  که اسـت،  سـوال  این بهدهی پاسـخ دنبال به  مقاله  این  ا

کدامند؟ قدرت ــادیق آن  ــه داخلی و خارجی چه بوده و مصـ ــتای منافع و  در عرصـ ــتکباری در راسـ های اسـ
کردهســـلطه خود همواره ایران را با چالش و تا کنون نیز ادامه دارد. گفتنی اســـت که، انقالب   هایی مواجه 

رمان خود بر نداشـــته و دامنه و گســـتره آن را توســـعه داده اســـالمی در عرصـــه اســـتکبار ســـتیزی دســـت از آ
های مقاله تحلیلی بررسـی و تبیین شـده اسـت. یافته-توصـیفی اسـت. این فرضـیه در مقاله بر اسـاس روش

های اســتکباری و نظام  بیانگر این اســت که، ماهیت اســتکبار ســتیزی انقالب اســالمی ســبب شــده قدرت
ــعیف گفتمان انقالبی ــلطه جهت تضـــ های  و براندازی نظام جمهوری اســـــالمی، ایران را با انواع چالش  ســـ

سخت و نرم »کودتا، ترور، جنگ، تحریم، نفوذ« مواجه کنند. استکبار از انواع متغییرهای سیاسی، نظامی  
که در هر مرحله  امنیتی، اقتصـادی، فرهنگی و با مکانیسـم و اهرم - های  مختلف در صـدد براندازی بوده 

  دولت و  اسـالمی جمهوری خمینی امام  نهضـت پیروزی از  پسجامیده و موفق نشـده اسـت.  به شـکسـت ان
 بعدی  اهداف جهان  سـرتاسـر  در  معنوی  بیداری و  اسـالمی  بیداری.  بود  انقالب این  اهداف از   یکی اسـالمی
 از  حمایت  ایران اســالمی جمهوری  خارجی  ســیاســت اصــول  جهت همین به.  دادمی  شــکل را  انقالب  این

 . است مستکبر  هایقدرت برابر  در  عالم مظلومان و  مستضعفان  ن،مسلمانا
 های( داخلی استکبار ستیزیپیامدهای منفی )چالش -2

شــــعار نه شــــرق و نه غرب »اســــتقالل طلبی« که یکی از مطالبات اصــــلی و اســــاســــی انقالبیون بود پس از 
کشــور تبدیل    پیروزی انقالب و اســتقرار نظام جمهوری اســالمی به اصــل کلی و ثابت در  ســیاســت خارجی 

نه غربی به نقشــه راه و راهنمای عمل   –شــد و در قانون اســاســی جمهوری اســالمی ایران، اصــل نه شــرقی  
سـیاسـت خارجی شـد. سـاختار نظام بین المللی مسـلط در دوران انقالب نظامی دو قطبی بود که آمریکا و  
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کید انقالب اســـالمی بر شـــعار  شـــوروی به عنوان دو ابر قدرت دو قطب این نظام را تشـــکیل م ی دادند. تأ

کیدی بر اسـتقالل کشـور و نشـان دهنده راهی جدید برای انقالب ها و  »اسـتکبار سـتیزی«  عالوه بر اینکه تأ
(. ایدئولوژی انقالب اسـالمی بیانگر ارائه طرح و  140:1390های ملی در عرصـه جهانی بود ) صـالحی،جنبش

ه جهان برای کســب اســتقالل و رهایی و ســاختن جامعه آزاد و توســعه راه جدید به ملت های اســتعمار زد
که از عناصــر تشــکیل دهنده ایدئولوژی انقالب اســالمی اســت،  کســب اســتقالل  یافته اســت. در این میان 
یک پیش شــرط الزم برای دســت یابی به جامعه آرمانی مورد توجه انقالب اســالمی اســت. تحوالت تاریخ 

گر  معاصـر جهان نشـان داده  که پس از پیروزی راه مماشـات با دولت های اسـتعمار  که انقالب هایی  اسـت 
گرفته اند ســرانجام اســتقالل و دســت یابی  بدون عزم جدی برای جلوگیری از نفوذ دوباره آن ها در پیش 

کرده اند. به طور کلی، ایدئولوژی انقالب اسالمی از نظر مبنا یک ایدئولوژی درونزا و  دارای به توسعه را فدا 
گیر و در برگیرنده بیشـتر نزدیک به همه مرم بوده اسـت)  اصـالت اسـت فرهنگی و از نظر همراهان بسـیار فرا

 (.290:1389ملکوتیان،
ــر هویتی و اهــداف  ــرائیــل در زمره عنــاصـــ ــتکبــار جهــانی، بــه ویژه آمریکــا، و از بین بردن اســـ مبــارزه بــا اســـ

کوتاه آمدن در این حوزه، دســــت کشــــیدن از مبارزه و    ایدئولوژیک انقالب اســــالمی به شــــمار می آیند. لذا
حرکت به ســـوی ســـازش، موجب خدشـــه دار شـــدن مشـــروعیت نظام و قلب ماهیت انقالب اســـالمی می  
گردد. به عالوه اینکه ســــیاســــت خارجی ایران، ســــعی دارد با ایجاد انگیزه و وحدت میان ملت ها و دولت  

 ن هدف، بعد منطقه ای و حتی جهانی دارد.های ستمدیده به این مهم دست یابد، اذا، ای
که از هم  کشــور  با پیروزی انقالب اســالمی در ایران با شــعار » نه شــرقی، نه غربی، جمهوری اســالمی « این 
ــد. در واقع در   ــت های آمریکا تبدیل شـ ــیاسـ پیمانان غرب و آمریکا در منطقه بود به مهم ترین مخالف سـ

ــ ، انقالب راه ســـ ــم و  نظـام دو قطبی آن روز ـــیالیســـ ــوســـ ومی را برگزـیدـکه این راه مخـالف اـیدئولوژی هـای ســـ
ــوروی آمریکایی ها تنها رقیب ایدئولوژیک خود را  ــتی در شـ ــم بود. بعد از فروپاشـــی نظام کمونیسـ لیبرالیسـ
جمهوری اســالمی ایران می بینند. نظام ســیاســی جمهوری اســالمی ایران پس از پیروزی و طرح و تثبیت 

ن تاســــیس تا رحلت بنیانگذار انقالب اســــالمی همواره در حال تکامل ســــاختار  ســــاختار ســــیاســــی از زما
که در دوره پایانی  سـیاسـی خود بوده اسـت، از نشـانه های این موضـوع مسـئله بازنگری قانون اسـاسـی بود 

حیات امام شــروع شــده و بعد از رحلت امام خمینی)ره( به همه پرســی گذاشــته شــد. در قانون اســاســی 
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کرده و برخی اضــافات را نیز داشــتند. همچنین بازنگری شــده  بر اســاس تجربه ده ســاله تغییراتی را ایجاد 

های داخلی و  موضـــوع بحران جانشـــینی نیز حل و فصـــل شـــده بود. عالوه بر این موضـــوع موانع و بحران
گفتمـان انقالب اســـــالمی و نظـام جمهوری  ــل نظـام و موجودـیت  ـکه همواره اصـــ خـارجی انقالب اســـــالمی 

ــال ــی خود کرد؛ یکی پس از دیگری از موانع و بحرانمی را تهدید میاسـ ــیاسـ ــاختار سـ کرده و به سـ ها عبوره 
 استحکام بخشید. در این بخش بصورت مختصر برخی از مهمترین تحوالت تاریخی اشاره خواهد شد.

ح کردن  آمریکا پس از واقعه تســخیرالنه جاســوســی، با مطر :  حمله استتتکبار به ایران و واقعه طب   -2-1
محصره اقتصادی در پی القاء این فکر بود که آمریکا قصد حمله نظامی به ایران را ندارد ولی یک ماه پس  
از فتح النه جاسـوسـی، مرحله آماده سـازی کماندوهای امریکایی در آمریکا و مصـر به مدت پنج ماه انجام 

نود کماندوی آمزش دیده و  c-130تعداد شـــش فروند هواپیمای  59شـــد و ســـپس در چهارم اردیبهشـــت
گرفتار طوفان شــن شــدند و در    80راهی ایران شــدند تا به همراه   که در آنجا  گردند  کوپتر راهی طبس  هلی 

کام ماندند )حســین زاده،  پنجمهای نا فرجام پس از تســخیر ســفارت  تالش (.160:1387انجام عملیات نا
 یآزاد یتالش برا یحمله نظام نیطبس اســت. ا یدر صــحرا کایآمر  ی، شــکســت نظام1359بهشــتیارد

 ات،یعمل  نیمتحده در ا  االتیشـکسـت خورد. شـکسـت ا  یسـفارت بود که با وضـع خفت بار  یگروگان ها
کعـبه در اذهان زنده م  لدارانیحمـله ف ــگرکـندیابرهه را به خانه  متـجاوز  یروهایابرهه، همچون ن انـی. لشـــ

ــور نم یاز فراوان ،ییکایآمر ــوکت، تصـ ــ  کردندیقدرت و شـ ــود،  یکسـ کعبه شـ بتواند مانع حمله آنها به خانه 
که به ســــو یول کردند، به فرمان خداوند متعال  یآن هنگام  در آســــمان ظاهر   یپرندگان یکعبه هجوم آغاز 

 یکیکافران    له،یوســ  نیســواران فرود آوردند و بد  لیکه در منقار داشــتند، بر ســر ف  ییشــدند و ســنگ ها
کت رسـ  یگریپس از د  کایبزرگ آمر سـهیشـن، دسـ  ز یر   یهادانه ز ین  1359 بهشـتیپنجم ارد . در دندیبه هال

تالش اســتکبار از حمله به ایران، بیشــتر روی افزایش فشــار تدریجی، فشــار اقتصــادی به   .را فرو شــکســت
ــاه ولی،  گروگان ها متمرکز شـــد )شـ کرات مســـتقیم و غیر مســـتقیم به منظور رهایی  ایران و تالش برای مذا

1385 :257.) 
بود که در   ییکایآمر  یگروگان ها یرها ســـاز یبرا یکوشـــشـــ  د،یبه شـــکســـت انجام کایآمر ینظام تدخال
ــخ انیجر ــ ر یتسـ ــوسـ اقدامات    نیخط امام به دام افتاده بودند. ا  رو یپ  انیبه دســـت دانشـــجو ،یالنه جاسـ
ــورت م یانقالب اســـــالم یروزیـبه دنـبال پ  ـکا،یآمر   رونیب  انیـیـکایررا از نفوذ آم  رانیـکه ا  یانقالب گرـفت؛یصـــ
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ــاس ا تیآورد. منابع نفت، موقع ــتن مرزها رانیحسـ ــورو  یطوالن  یبه علت داشـ ــابق، خر یبا شـ  یدهایسـ

،یفراوان د لیو دال لیداشـتن نقش مثبت در مسـئله اعراب و اسـرائ ،ینظام زاتیسـرسـام آور تجه  رانیا گر
ــودمـندتر ــور برا نیرا ـبه عنوان ســـ ـکه آمر  یعیانقالب، طب یروزیدر آورده بود. ـبا پ  انیـیـکایآمر یکشـــ  ـکایبود 

کوتا  یدسـت به هر اقدام  ،یبازگرداندن آب رفته به جو یبرا که انجام شـبه   یکیدر طبس،  ینظام  یبزند 
 .از آنان بود

به فاصـله یک سـال پس از پیروزی انقالب اسـالمی، اولین  ۱۳۵۸بهمن  ۵روز : استتکبار و بنی صتدر   -2-2
، در شرایطی برگزار شد که دولت  زار شد. این انتخابات در آن زمانانتخابات ریاست جمهوری در ایران برگ

ــده بود  ــورای انقالب محول شــــ ــتعفـا داده و مـدیریـت نظـام بـه شـــ   .موقـت مهنـدس مهـدی بـازرگـان اســـ
که ســـیســـتم جمهوری را رســـمیت میزنیگمانه کاندیداهای احتمالی این انتخابات  بخشـــید، از ها درباره 
آغــاز شــــــده بود  مــاه کیهــان در    ۱۳۵۸دی مــاه    ۴امــا در تــاریخ  هــا قبــل  کــه برای اولین بــار روزنــامــه  بود 
کاندیداهای احتمالی از بنیزنیگمانه زاده، بازرگان و غالمحســین صــدیقی صــدر، قطبهای خود در مورد 

ــرـکت در انتخـاـبات رـیاســـــت جمهوری ـنام برد.   ینی صـــــدر ـبه عنوان اولین رئیس ـبه عنوان داوطلـبان شـــ
گرفت که بعد از عدم کفایت مجلس برکنار شد.جمهور ایران ت  حت سلطه و نفوذ استکبار قرار 

 نیو تئورس یرهبر انقالب اسالم هیعل ترور  توسط استکبار:نظام  یبا هدف برانداز  ونیترور انقالب  -2-3
گروه  60و به خصـــوص در دهه   یانقالب اســـالم یروزیبا پ یاز زمان شـــروع نهضـــت بوده ول  یانقالب یهاو 
که از ا  یادیت و وســعت ز ســرع گرفت  را به بن بســت رســانده و ســرنگون  یانقالب اســالم قیطر  نیبه خود 

را   ییهاشــد، خســارت لیتحم یاســالم یبه جمهور کشــتارهااز ترورها و   یمیبرهه حجم عظ  نیکنند. در ا
اولین  ی از قرن. سـپهبد  آن نشـد شـرفتیکرد اما باعث توقف پ  یاسـالم یجمهور  سیمتوجه نظام تازه تاسـ

اقدامات تروریسـتی اسـتکبار بوده و ترور اسـتکباری آمریکا در عراق و شـهادت سـپهبد سـلیمانی جدیدترین 
 آن است.

کار دولت مردان  : نوژه کودتایاستتتتکبار و   -2-4 هرچند طرح این کودتا قبل از واقعه تســـخیر در دســـتور 
، آمریکا را در  انجام این عملیات مصــــمم نمود. ســــتاد فرماندهی  آمریکایی قرار داشــــت ولی واقع تســــخیر

کز مهمی در   کودتا، متشـکل از عناصـر سـیاسـی و نظامی رژیم گذشـته بود آنان قصـد داشـتند تا اهداف و مرا
کمیـته هـای انقالب   ـــپاه و  ـــتاد مرکزی ســـ تهران از جمـله بـیت امـام، فرودـگاه مهر آـباد، نخســـــت وزیری، ســـ
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کز مهمی چون   اســالمی، پادگان ولی عصــر و امام حســین )ع و... را هدف بمباران قرار داده و با اشــغال مرا

صــــدا ســــیما، ســــتاد ارتش،پادگان قصــــر و جمشــــیدیه و... عمال  حکومت را ســــرنگون نمایند.این طرح به 
گردید)حسین زاده،  (. 160:1387وسیله یک خلبان وطن دوست و مومن افشا شد و خنثی 

 سـتاد وزیری،  نخسـت  دفتر  مهرآباد،  فرودگاه  ،(ره)امام  تحضـر بیت بود قرار  تهران به  هواپیماها  رسـیدن با
  و ( ع)حسـین  امام  پادگان  ،(عج)عصـر  ولی  پادگان  انقالب،  هایکمیته  مرکزی سـتاد  پاسـداران،  سـپاه  مرکزی
ــود  بمـباران  دیگر  مهم  نقطـه  چـند ــود  بمـباران  دیگر   مهم  نقطـه  چـند  .شـــ  هوایی،  هـایبمـباران  از   پس.  شـــ

 .کند آغاز  را کودتا دوم مرحله که دادندمی عالمت زمینی نیروی  به صوتی  دیوار  باشکستن  هواپیماها
  انقالب   کشـاندن سـازش  به برای را ایگسـترده تالش آمریکا  ایران،  اسـالمی  انقالب پیروزی روزهای  اولین از 
ــقوط ـیا ــال فروردین پنجم ـتاریخ در   ایران  اســـــالمی جمهوری .کرد آـغاز   آن  ســـ   پیـمان  از   خروج  ـبا  ۱۳۵۸  ســـ

ــنتو »مینظـا   و   اطالعـات  دلیـل  ـبه  آمریکـا،.  نیســــــت  منطقـه  در   آمریکـا  منـافع  حـافظ  دیگر   کـه  کرد  اعالم  «ســـ
ــور  غلط  هایتحلیل ــت  قادر   کردمی تصــ   در   پهلوی دوران  همچون  را  ایران  رویدادهای زمانی اندک در  اســ
  پایگاه  کودتای  آنها، یکی که  شـــد  متوســـل اســـالمی جمهوری  علیه  هاحیله  انواع به  بنابراین  بگیرد؛  اختیار 
،  شـــــاپور   هواداران از   یکی  ۱۳۵۸ دی  در   .(1392و محمدی،    134بود)فوزی،    نوژه شـــــهید  هوایی  به  بختیار
  اول  حروف جمع  نقاب نام  گذاشــــت،  نقاب را  آن نام  و  کرد تهیه را  ســــازمانی نمودار   ،قادســــی  مهندس نام
 ،هاشـهرسـتان امور   مسـئول تهران،  مسـئول شـامل شـورایی  دارای سـازمان و  بود «بزرگ  انقالب قیام  نجات»

  مســـئول و  ایالت  امور   مســـئول  ،تبلیغات  و   انتشـــارات  ها،دانشـــگاه امور   مســـئول  ها،وزارتخانه امور   مســـئول
 که تصـوری با و  بود کشـور   سـراسـر   در  پیروزی  با  مسـاوی تهران فتح  نقاب،  مسـئوالن  نظر   از  .بود چریکی امور 
که  .شـــوندمی آنها  تســـلیم کشـــور  همه تهران ســـقوط با کردندمی فکر  داشـــتند  ۱۳۳۲  مرداد ۲۸  کودتای از 

کودتای استکباری پیش از آغاز خنثی شد.  این 
ــهر 31در   ایرانحمـله عراق به    یهانهیزم:  ایران توستتتتتط استتتتتتکبتار   علیته عراق  جنتگ -2-5   1359ور یشـــ
گرد یبیصـــــــل  یهان جنگ را در منطقه پس از جنگیتر  یطوالن قرار بود بر    ن جنــــــــــــــــــگ کهید. ایسـبب 

ــــاس محاسبات عراق ظرف   ــذارده    96ش از یچند هفته به انجام خود برسد؛ ب یال  3اســ ــ گــ ماه را پشت سر 
در هنگام  .باشــــدیل میان اعراب و اســــرائیم  یهاجنگ  یتر از تمام  یبار طوالن  27 ین رقم به تنهائیکه ا

؛ یغات جهانیساخته تبل  یعمــــــــومافکــــــــار    یاز سو یدر سطح جهان یاسالم یشروع جنگ نظام جمهور
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ــــــــارت د  یمعرف  ین المللیب یرسم  یاستهایر با سیاخاللگر و مغا ینظام ــــــ ــــــ گر استکبار یشده بود. به عبــــ

کرده    ن حکومت هنجار شکنیانگر و ادب کردن این عصیبسر عقل آوردن ا ینه را برایزم یجهــــــان فراهم 
؛ وقاین  یداخل  یدادهاینه رویدر زم .بود ش از یب یکرد که در ذهن ناظران خــــــــــــارج یر میس  یونه اع بگیز
ــرد و طماعان آنان را به طمع م یرا القا م یو ضعف و سست  یدگیز تشتت و از هم پاشیهر چ ــ انداخت.  یکــ

ـــــــــوط دولت   یت خود جلوه میآرا در حد نها ی؛ تشـتت و چند گونگیاسـت داخلیدر صـحنه سـ کرد. سـقـــــ
قرار داد.در مجموع   یر تازه ایان نداد بلکه آنها را در مسیرا پا یداخل  یهایریمــــوقت؛ اختالفات و جهت گ

گروه یاسـت جمهورین ر یرامون اولیاسـت مداران پیاز دولت مردان و سـ یگروه گر حول ید  یگرد آمدند و 
که سـرانجام جان خود را بر سـر   یاسـالم یر کل حزب جمهوری؛ دبیژه دکتر بهشـتیت در صـحنه؛بویروحان

گروه هایســا .گذاشــت؛ جمع شــدند   ن راهیا ز  ی ن یروان -یاســیامکانات ســ یقابل ذکر و تمام  یر فرقه ها و 
گونه دوباره جمع شــــده بودند و در چشــــم ناظران خارجیبه هم گاهان داخلین  کیهمه چ  ؛ی؛ و آ ا   یز حا

 .بود یاسیم سیك اختالف و تفرقه عظیز 
های خاص و ویژه ریت شوروی، با توجه به نگرانیغرب به محوریت آمریکا و شرق به محواستکبار جهانی؛ 

که هر کدام در برخورد با انقالب اســـالمی داشـــتند، تنگناها، محدودیت ــارهایی را بر این نظام  ای  ها و فشـ
 تحمیل نمودند.

ــتگـاههـای : استتتتتتکبتار و فعتالیتت تجزیته طلبی ایران  -2-6 پس از پیروزی انقالب در  ایران مجموعـه دســـ
امنیتی، حقوقی و اقتصــــادی غرب به ویژه آمریکا و رژیم صــــهیونیســــتی علیه انقالب    ســــیاســــی، تبلیغاتی،

گشــت.    1357بهمن    23اســالمی بســیج شــدند. از فردای پیروزی انقالب یعنی  تحرکات تجزیه طلبانه آغاز 
ــبرد طرح  ــبت به پیشـ ــان می دهد دولت آمریکا در ابتدای پیروزی انقالب نسـ ــنادی وجود دارد که نشـ اسـ

یه طلبانه در ایران به عنوان یکی از راه های تضـــــعیف نظام جمهوری اســـــالمی بی تمایل نبوده های تجز
اسـت. در یکی از اسـناد به دسـت آمده از سـفارتخانه آمریکا، در تهران تمایل به اسـتفاده از ظرفیت قومیت 

 ها جهت سرنگونی نظام جمهوری اسالمی به خوبی بازتاب یافته است. 
ـکه دولت    یـبار  نیاول  ۱۳۵۹خرداد   اول: ایران یانقالب استتتتتالم  در ستتتتترآغتاز   کتایآمر  تحریم -2-7 ــت  اســـ
ــد حکومت نوپا و انقالب  کایآمر ــم  رانیا  یبر ضـــ ــاده یهیمجموعه اقدامات تنب یبه طور رســـ  تر و به زبان ســـ
ــاد  یـهامتحری کرد. هرچـند پ  یاقتصـــ ،ین  نیاز ا  شیرا اعـمال   تنـها چـند ـماه  رانیا  هـیعل ـکایآمر  یـهامیتحر ز



 1400 زمستان/هشتمحکمرانی متعالی/ شماره                                                                                                 55 
 یمیج یبا امضـا  رانیا میتحر نی( اول1979)نوامبر  1358شـد. در آبان   از آغ یانقالب اسـالم یروزیپس از پ
، رئ ــد. دولت آمر یی( اجرا1977-1981) کایوقت آمر جمهور سیکارتر ــاس ا کایشــ ــوبه واردات  نیبر اســ مصــ

کرد. هنوز   رانینفت خود از ا  ییشته بود که دستورالعمل اجرانگذ  میتحر نیروز از ابالغ ا 10را ممنوع اعالم 
ـــماره   یگرید گرد  12170ـبه شـــ ــپرده ـکایو آمر دـیابالغ  ــاس آن، هـمه ســـ دوـلت و ـباـنك   یـهاییـها و دارابر اســـ

کنون چند خیاز آن تار   یرانیضـــــد ا یهامیتحر  .را مســـــدود کرد کایدر آمر  رانیا  یمرکز فراز و   ر یبار درگ  نیتا
ــ  یاقتصـــاد یهامیتحر ۱۹۸۰در ســـال  کایشـــد. آمر ییفرود و گســـترش دامنه اجرا کنش به   یعیوسـ را در وا

و   یاسـیسـ  یهاراه یپس از آنکه تمام کایوضـع نمود. دولت آمر  رانیا  هیدر تهران عل  یجاسـوسـ رالنهیتسـخ
کرد، حربه تازه  یبه آزادســاز  رانیواداشــتن ا یممکن برا ینظام به نام   یاجاســوســانش در تهران را تجربه 

گرفت و در روز اول خرداد   رانیا یاسـالم یجمهور  هیلرا ع  یمحاصـره اقتصـاد کار  رسـما آغاز حصـر    ۱۳۵۹به 
در ســـال    رانیا یاســـالم یجمهور هیعل کایآمر  یاقتصـــاد میتحر نیرا اعالم نمود. اول  رانیا هیعل  یاقتصـــاد
گروگانگ  1980 کنش به  گرفت. ا کایســفارت آمر  یریدر وا الر د ونیلیقرارداد فروش صــدها م میتحر  نیانجام 
که در زمان محمدرضــــا پهلو ینظام زاتیتجه به  ینظام زاتیبود، لغو و فروش تجه  دهیبه امضــــا رســــ  یرا 

را مصـــادره  کایدر آمر  رانیدولت ا یها  ییدالر دارا ونیلیم  12نمود،   یقانون  ر یرا غ  رانیا  یاســـالم یجمهور
کل کرد. همچن  کــایو آمر  رانیا  نیب  یمبــادالت تجــار  هیــنمود و  ــت ا  نیرا ممنوع  ــدول کل  االتی  هیــمتحــده 
 .را قطع نمود  رانیا یاسالم یخود با جمهور  کیپلماتیمناسبات د

ــبح در :  ایران  مستتتتافربری  هواپیمای  علیه  آمریکایی ناو   تجاوز   -2-8 ــنبهیک روز   صــ  تیرماه  دوازدهم شــ
  ی حدهمت  ایاالت دریایی نیروی توسـط  هوایی، سـوانح ترینتلخ از  یکی  فارس،خلیج  هایآب فراز  بر  1367
 بندرعباس  در  توقف از   پس ایر ایران ۶۵۵ شماره با  دوبی  –  تهران  مسافربری  پرواز . پیوست وقوع  به آمریکا
- ریم  شــونده هدایت  موشــک  دو   اصــابت دلیل به پرواز   این اما داد، ادامه  دوبی ســمت به خود حرکت به
  هواپیما،   این سـرنشـین ۲۹۰  از .  کرد سـقوط فارس خلیج در  و  نرسـید مقصـد  به آمریکا  «وینسـنس» ناو  از   ۶۶
کسـتان،  هندوسـتان،  یوگسـالوی،  اتباع نفر  36 و   مرد نفر  172  زن، نفر   52  کودک،  نفر   ۶۶   و   شـارجه  ایتالیا،  پا

 . بودند دوبی
گون، مسـتندات  و   هاگزارش  براـساس ،  همان  صـبح در   گونا   نظامی  ماجراجویی یک پی در   وینسـنس ناو   روز

  صـبح، 6:30 سـاعت در .  بود  شـده آغاز  روز   همان  صـبح از  ماجرا. بود شـده  ایران داخلی  هایآب  حریم وارد
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 هنگام  جزایر  نزدیک در  را  پاسـداران سـپاه قایق شـش بود، هرمز  یتنگه به  ورود حال در  که مونتگمری ناو 
ــی و  ــایی ابوموســ ــناســ ــد به لیبریایی  نفتکش یک به نزدیک که بود کرده شــ ــتند قرار  کویت مقصــ  ناو . داشــ

  اعزام منطقه  آن به  شـناسـایی برای بال چرخ یک که  خواهدمی وینسـنس ناو  از  هنگام  این  در  مونتگمری
ــی  و   نظـامی  درگیری  بـدون  متـداول  عملیـات  یـک  ایران  جنگی  هـایقـایق  در این زمـان مـانور   .کنـد  بـازرســـ

ــتی  از   ـقانونی ــاـعات در   حـال،  این  ـبا. بود  عبور   حـال  در   هـایکشـــ   ـبا  درگیری  وارد  مزبور   ـبالچرخ  بـعدی،  ســـ
  وینسـنس، ناو  فرمانده راجرز«،  »وایل سـو،  آن از . شـد ابوموسـی جزیره  سـاحلی  هایآب در   ایران  هایققای
 بهانه به نبود، جنگی  قوانین  به  پایبند و  بود  معروف ماشــهبه  دســت    مرد به آمریکایی  نظامیان بین در  که

ــده  ایران  داخلی  ـهایآب وارد  خود، ـبال چرخ  از  حـماـیت ــلـیک ـبه  اـقدام و   شـــ ــویـبه  وپت  شـــ   ـهای ـقایق  ســـ
 (.52: 1387کند )هری بین، می  ایرانی

ــتخوش تغییر و  :  ای ایرانمستتت له هستتتته  -2-9 ــای امنیتی خاورمیانه را دسـ ــائل که فضـ یکی دیگر از مسـ
ــلیحاتی   ــتا، آمریکا و غرب با تسـ ــت. در این راسـ ــته ای ایران اسـ ــأله هسـ ــت، مسـ تحوالت امنیتی نموده اسـ

که فضــای امنیتی را متشــنج نمایند و از این طریق، نشــان دادن فعالیت صــلح آمیز  کرده اند  ایران ســعی 
منافع خود و اســرائیل را با روی آوردن کشــورهای منطقه به همگرایی منطقه ی تأمین نماید. صــرف نظر  
ــورهای منطقه از پروژه   که کشـ ــت  که در عمل اتفاق افتاده این اسـ ــدق یا کذب بودن این ادعا، آنچه  از صـ

 سی تأثیر یافته و برنامه های استراتژیک خود را در این راستا تنظیم و تدوین نموده اند. ایران هرا
 استکبار ستیزی ایخارجی و منطقه( دستاوردهای) مثبتپیامدهای  -3

 ستیزی استکبار  رسالت راستای  در  بخش رهایی هایجنبش  و  جهان  مستضعفین از  پشتیبانی  و   حمایت
 عبارت  به است؛  ظالم با مبارزه و   مظلوم  از  حمایت عینی مصداق واقع در  اصل  این.  است  اسالمی  انقالب
،   ترینمهم که  گرانیســلطه و   مســتکبران  با مبارزه نخســت،:  اســت دوگانه اســتکبارســتیزی  هایشــیوه  دیگر
گاهی معلول که  مســتضــعف هایملت از  پشــتیبانی و  حمایت  دوم، هســتند، ملل  اســتضــعاف عامل  از   ناآ
 که  گونههمان(.  133:  1389 دهقانی،)  باـشدمی  دیگر  طرف از  ـسلطه نظام  سـاختاری خشـونت و  طرف یک
ــتیم  مظلوم  طرـفدار   ـما  اـند،فرموده( ره)خمینی اـمام ــد  دنـیا هرکـجای در . هســـ ــاس  بر  ـباشـــ   گفتـمان  این  اســـ
 داخلی  شــــئون و  امور  در  دخالت عدم اســــالمی،  انقالب  هایآرمان و  اهداف  از .  گیردمی قرار  حمایت مورد
 هاملت همه با اسـالمی دولت: »فرمایدمی( ره)امام  که  ایگونه به.  اسـت  متقابل احترام  و   دیگر   رهایکشـو
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 احترام متقابالا   هاآن  که  صــورتی در  باشــد، داشــته صــحیح ارتباط و   تفاهم که  خواهدمی هادولت همه با و 

 (.18 ،8 ج: 1369 خمینی، امام)  «کنند مراعات را اسالمی دولت
 ملی، بعد  در  تنها  نه  گیرد،می  ســـرچشـــمه اســـالم مکتب از  که خود  اهداف و  ماهیت  بر   بنا اســـالمی  انقالب
گر  ــت، بوده ـمداریدوـلت و  حکوـمت  برای خـاص ـهاینظرـیه و   ـهابرـناـمه و  ـهاطرح  احـیا   ســـــطح در   بلـکه اســـ
ــمولیجهـان  ـبه  توجـه  ـبا  نیز   جهـانی ــالم،  مکتـب  شـــ ــی  نظرـیات  و   افکـار   اســـ   و   هـاواژه  مفـاهیم،  و   دارد  خـاصـــ

 را  ناب  هایاندیشه از  خاصی دنیای خود آنها، از  برخی که است  کرده  ابداع را  ایویژه  و   خاص اصطالحات
ــعفین،  همچون  هــاییعنوان  بــه  توانمی  نوین،  اصـــــطالحــات  و   هــاواژه  این  میــان  در .  دربردارد ــتضـــ   مســـ
کمیت یا  اســـتکباری جهان مســـتکبرین،  محروم، هایملت : 1385 دی،محم)کرد  اشـــاره  مســـتضـــعفین  حا
  در   جهان مســتضــعفان از  را خود حمایت  جویی،ســلطه  و   اســتکبار  کردن محکوم  با اســالمی،  انقالب ،  (117

 به را  جدیدی نظام جهانی، اســـتکبارســـتیزی طرح  با  انقالب این واقع در .  داشـــت اعالم عالم  نقاط اقصـــی
  دیگر، سـوی از   جهان  فانمسـتضـع و  سـو  یك از   مسـتکبران  میان واقعی تضـاد آن، در  که داشـت  عرضـه عالم
 مستکبران  و  استکبار   که زمانی  مگر   دید،  نخواهد آشتی  و   صلح  روی  جهانی  جامعه زیرا  خورد؛می  چشم  به
،  صـفحه از  کم جهان همه بر  مسـتضـعفان  و   محو  روزگار ( ره)خمینی امام(. 117: 1385  محمدی،. )ـشوند  حا
  بر  خود،  هاینوشــــته و   بیانات در   همواره ی،اســــالم  انقالب پیروزی  از   پس ویژهبه  اســــالمی  نهضــــت  آغاز  از 

کید  مسـتضـعفان و  محرومان از  حمایت کنون  ایران  آزاده  ملت: »کردمی  تأ  جهان  مسـتضـعف  هایملت از   ا
 تمام از  ما. کندمی پشـتیبانی  کامال   اسـت، سـرنیزه  شـعارشـان  و   تانك و  توپ منطقشـان  که آنهایی مقابل در 

ــر   در   بخشآزادی  هـاینهضـــــت ــرـتاســـ   کنـند، می  مـبارزه  آزادی  و   حقیـقت  و   حق  و   خـدا  راه  در   ـکه  جهـان  ســـ
 (.259  ،11ج: 1361 خمینی، امام) «کنیممی پشتیبانی

  دوره  آن در  بود،بلوک  دو   شـــــده تقســـــیم تســـــلط و  نفوذ  حوزه  در جهان پیش از پیروزی انقالب اســـــالمی  
 کنونی دوره برخالف  .تداشـ  غلبه حوادث برسـاخت »شـوروی و آمریکا«برتر   هایقدرت راهبرد و  اسـتراتژی

 از   کوچکتری مقیاس  هاجنگ،  ایران اسـالمی  انقالب پیروزی تا .دارد غلبه هاو ملت ها دولت اسـتراتژی که
در این برهه   .کردندمی  هدایت  و  اداره نیابتی بصورت را خود  درگیری قدرت  دو .  بود  قدرت  دو  این  درگیری
  کشـــورهای  از   گروهی. بود  قدرت  دو   این بین شـــده تقســـیم نیز  اســـالم جهان نبود؛ اســـالم  جهانخبری از 
 .شدند مستقل فروپاشی از  بعد که شوروی با نیز  گروهی و  آمریکا  متحد
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مریکا و شوروی، به ویژه در اواخر جنگ سرد، در خاورمیانه آبلوک شرق و غرب به رهبری    دو های سیاست

ــی از تعقیب  ــع موجود بودراهبرد ناشــ ــع موجود، تالش برای حفظ  ؛ اماحفظ وضــ ــادهای به وضــ رغم تضــ
ــد.    دو منافع هر  ــائل موجود در خاورمیانه، تعقیب نشــ ــور به   دو در رفتار  ن عامل یابلوک در قبال مســ کشــ

بود   مشهود آنو اتمام جنگ برخورد با   ابرقدرت درباره نحوه  دو ویژه در قبال جنگ عراق و ایران و اجماع 
ان جنگ ســـرد، ســـیاســـت حفظ وضـــع موجود جای خود را به اما با پای.  (168:  1391، یروزآبادیف  یدهقان)

ـــتای مـنافع تنـها ابرـقدرت، یعنی   ــعـیت موجود در راســـ مریـکا داد. آـغاز جـنگ خلیج آنوعی مهـندســـــی وضـــ
ــت  1990  مریـکا ـبه عراق در دهـهآ  ـفارس و حمـله ـــیاســـ مریـکا در قـبال منطـقه، پس از آهـای جـدـید  را آـغاز ســـ

ـکه  دانـند. المـلل، میتحوالت نظـام بین ــتآزـمانی  ـــیاســـ قطبی را بر مبـنای ـهای خود در نظـام ـتکمریـکا ســـ
کشــور معرفی شــد. یراهبردهای  ، خاورمیانه یکی از اولویتکردیماصــول هژمونی تنظیم و تعقیب  از  این 

کشور و از سوی دیگر  یک سو دستیابی به غنی ترین منطقه از نظر ذخایر زیرزمینی در راستای منافع این 
یک هژمون در قبال متحدان و   یند انتقال انرژی به عنوان وظیفهآمنیت تولید، عرضـه و فرضـرورت تأمین ا

کشــورهای نظام بین .  کرد   یند تحوالت خاورمیانه به امری محتوم بدلآدر فررا  مریکا آالملل، حضــور ســایر 
مریکا به آهبران ـــــــ سـیاسـی توسـط ر الزم را برای ظهور و تعقیب این اعتقاد مذهبی  سـپتامبر بهانه11 واقعه

ــتیابی به موفقیت. (168:  1391، یروزآبادیف یدهقان) وجود آورد ــتان و دسـ هایی مقطعی  حمله به افغانسـ
ک ســـــاخت و همین عامل ســـــبب شـــــد مریکا بیآدر این کشـــــور بیش از پیش طیف فکری مذکور را در  با

کشتارجمعی و در راستایحمله به عراق با هدف اعالمی مبارزه با سالح کراتیک وساختن کشوری دم  های 
کار قرار   «بر مبنای تعاریف غربی»  بند اصـول حقوق بشـریو پای  به عنوان الگویی در خاورمیانه در دـستور 

 .ردیگ
م یتوســط رژ  فلســطیناشــغال  به دو محور ســازش و مقاومت نه تنها در موضــوع   این مدتخاورمیانه در 

کانونی در اتحاد با تقســیم شــ ،، بلکه تقریبا  در تمام مســائلیســتیونیصــه کشــوری  ده بود. ایران به عنوان 
داد. در محور ســازش نیز  محور مقاومت را تشــکیل می ،ای موارد عراقاهلل، حماس و در پارهســوریه، حزب

مریکا، آایاالت متحده   مریکا قرار داشــتند.آکشــورهای عربی حاشــیه خلیج فارس، اردن و مصــر در اتحاد با  
ــتــای افزایش نفوذ خود یــا صـــــالحی نیمکــه برخالف راهبردهــای ا بنــد خود بــه موفقیــت چنــدانی در راســـ

اش در منطقه را تضـعیف رقبا و دشـمنانش در خاورمیانه دسـت نیافته بود، روابط خود با متحدان دیرینه
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کرد.   تقویت و با ابزارهای ســیاســی، اقتصــادی و نظامی در راســتای حفظ نظم موجود در خاورمیانه تالش 

، یمن و    ییاعتنابی نســبت به ســاختارهای اقتدارگرای عرب در منطقه از جمله عربســتان ســعودی، مصــر
پوشـی از نقض حقوق بشـر در این کشـورها، تالش برای دامن زدن به اختالفات میان موافقان  غیره، چشـم
کشــــورهای مخالف آو مخالفان   این های  ترین ســــیاســــتمریکا از مهمآمریکا و ایجاد بلوکی برای مقابله با 

 های اخیر بوده است.در سال کشور 
ــورهـای اســـــالمی رخ داد. برای نمونـه   کشـــ بیـداری اســـــالمی بعـد از پیروزی انقالب تحوالت جـدیـدی در 

کرد.   به سـلسـله تغییراتی در شـرایط خاورمیانه   یزش مردمیخوضـعیت خاورمیانه را دچار تحوالت اسـاسـی 
کشـور را با چالشـی جدی ایاالت متحده طرحغرب و که نه تنها توسـط  د  یانجام ریزی نشـده بود، بلکه این 
گذار به مردمکرد  مواجه در منطقه تقویت شــــد و   «یانقالب اســــالم  ی»الگو  ســــاالری. با آغاز این تحوالت، 

  یند و برخ یا تضـعیف شـددادند دسـت  مریکا جایگاه سـیاسـی خود را از آبسـیاری از رهبران عرب و متحدان  
های مردمی در قدرت زمینه را حضــور دولتدســت به اصــالحات زدند.   یناز ترس ســرنگو  یعرب  یهامیرژ 

هایی  همچنین پیگیری ســـــیاســـــت  و   گرایی در برابر گفتمان ســـــکوالر برای تقویت جایگاه گفتمان اســـــالم
که نظم پیشــــین در  کرد  توان چنین ارزیابی در مجموع می  .کرد مریکا در منطقه فراهمآمســــتقل از منافع 
خوردن نظم  با برهم.  (169:  1391،  یروزآبادیف) مریکا شـــــدآغییراتی جدی به زیان منافع خاورمیانه دچار ت

ــین در منطقه، میزان و نحوه اقدامات قدرت ای نیز تغییر  ای و فرامنطقهمنطقهای، بینهای منطقهپیشـ
مریکا آبینی بودن این تحوالت برای د. در چنین شـرایطی که حفظ نظم پیشـین به دلیل غیرقابل پیشکر

کرد   کشور تالش  مدیریت برخی از این تحوالت، شرایط را برای تشکیل نظمی جدید  با  غیرممکن شد، این 
ــت  مریکــا در این برهــهآ  .کنــدفراهم   ــیــاســــ کرد از طریق ســـ هــای نیــابتی و حمــایــت از برخی  زمــانی تالش 

گیرد. حمایت کشــــورهای منطقه ن ســــعودی در قبال مریکا از عربســــتاآ، مدیریت این تحوالت را بر عهده 
ــالح بـه معـاون اول او در یمن، ســـــکوت حمـایـت گـذار قـدرت از علی عبـداهلل صــــ مریکـا از آ  گرانـهمـدیریـت 

قطر و   انهیگرااخالل عربســتان ســعودی و آل خلیفه در ســرکوب معترضــان بحرینی، حمایت از ایفای نقش
ــتــان در تحوالت لیبی و در نهــایــت تالش ــور بــه نیــابــ  دو هــای این  عربســـ از  کشـــ مریکــا در حمــایــت از آت 

 مریکا برای مدیریت شرایط جدید است.آتالش  دهندهسوریه، همگی نشانان مسلح ینظامشبه
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که غرب و آمربا گسـترش بیداری اسـالمی در منطقه، اشـتباه بودن انگاره گذشـته یهایی  کا در طول سـالیان 

ـــیاســـــت کرده بودـند، محرز شـــــد.  ســـ : آمرهـا عـبارتاین انگـارههـای خود را بر مبـنای آنهـا تنظیم  کـا  یاـند از
های عربی در خصوص همکاری امنیتی و ثبات در بازارهای نفت و گاز اعتماد کند، بدون تواند به رژیممی

کا کنشـگر اصـلی عرصـه تحوالت  یاینکه خواهان اصـالحات سـیاسـی و اقتصـادی در این کشـورها باشـد؛ آمر
کند. طراحتی با رقتواند به خاورمیانه اســت و می های دو ســال گذشــته رژیم یبا و دشــمنان خود مقابله 

کرده ، لیبی و یمن ســـــقوط  کا نگران گســـــترش این یها در بحرین ادامه دارد. آمراند و ناآرامیتونس، مصـــــر
کش، امارات متحده عربی و کویت است که با اعتراضات مردمی  ناآرامی ها به عربستان سعودی، اردن، مرا

 قــدرت  بــه  ، مــانعیافراط  هــایگروه  تقویــت  بــا  کنــدمی  تالش  خود  نوین  راهبرد  در   کــایرانــد. آممواجــه بوده
 . شود یزش مردمیخ  یدارا کشورهای در   گرایاناسالم  رسیدن

ــتـبداد و   یمردم  یهـازشیـبا توجـه ـبه خ ــتـبد و ـفاســـــد )اســـ ـــیاســـــی مســـ منطقـه و مـبارزه ـبا ســـــاخـتار ســـ
که هیچ امیدی به اصــالح و تغییر آن یزیاســتکبارســت نبوده اســت، اســتعمارســتیزی و عدم وابســتگی به ( 

خورد. مردم معترض این کشـورها کشـورهای خارجی به خصـوص آمریکا و رژیم صـهیونیسـتی به چشـم می
خواهند حق تعیین ســـرنوشـــت داشـــته باشـــند. از به دنبال اســـتقالل ســـیاســـی کشـــور خود هســـتند و می

خواهی و  در کشـــــورهای اســـــالمی شـــــده تعالیترین دالیلی که موجب بروز چنین تظاهرات گســـــترده مهم
ــئلههویت ــت. تحقق چنین مســ ــت. خیزش مردم با چنین طلبی اســ ــیل اســ ــالم اصــ ای در گرو احیای اســ

ــانی می کرامت و منزلت انســ ــب و حفظ  ــتی موجب کســ ــمدرخواســ ــود )قاســ ن ین چنی(. ا205:  1391،یشــ
کمان، نشــــانه ال یعموم  یهادرخواســــت بوده و   یاز انقالب اســــالم  یریگوپذو ادامه مطالبات مردم از حا
ــبیشـــکل خاورم مجموعه تحوالت منطقه غرب   کرده اســـت. یانه مد نظر انقالب اســـالمیه خاورمیانه را شـ

ــائل پیرامونی و   ــاله تاریخ انقالب در حوزه نهضـــــتی بر مســـ گویای تاثیرات چهل ســـ ــیا و جهان اســـــالم  آســـ
  های جهانی آن است.بازتاب

 استکبار ستیزی: ایطقهمن مصادیق دستاوردهای -4
تغییر موضـوع فلسـطین از ماهیت ناسـیونالیسـتی به مسـئله اسـالمی   :نیمستلله فلستطاستتکبار و   -4-1

همواره بر   ینی، امام خمیاســـالم یران، و اســـتقرار نظام جمهوریا یانقالب اســـالم یروزیبا پبوده اســـت. 
ــرورت دفـاع از مردم مظلوم فلســـــط کیضـــ ــتـه و آن را  یـن تـا ــتـه  ینیف دیکلک تیـد داشـــ انـد.در واقع دانســـ
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ــطیا  یهاتیحما ــتایباین و جنبش حماس را میران از لبنان، فلسـ ــت در راسـ ــول  یاتیعمل  یسـ کردن اصـ

االت متحده تالش دارند با دخالت در مســئله حل و  ین راســتا عربســتان و ایدانســت. در ا یانقالب اســالم
ــنـد و    یاســـــالم  ین، جمهوریفصــــــل بحران فلســـــط   ی )نـادر  از قـدرت نفوذ آن بکـاهنـدرا بـه چـالش بکشـــ

ت یاســـت؛ حما  یت امت اســـالمیبا محور   یک جامعه اســـالمیران اســـتقرار یهدف ا (.328: 1389نســـب،
گروهیا ن یمذهب موجب کم رنگ شــدن نقش مذهب در رابطه با ا یســن ینیفلســط یهاران از حماس و 

ت یو عربســتان تالش دارند با حمااالت متحده یران شــده اســت. در مقابل ایا یاســالم یها و جمهورگروه
گروه ــن  یهـااز  کـه؛    ین در حـالیا  (.145:  1389،یری)جم  کننـد  یران موازنـه ســــــازیدرمقـابـل ا  یســـ اســــــت 
ن ســـرنوشـــت خود از ییگاه مردم در نقش تعیانه به جایران همواره در منطقه خاورمیا یاســـالم یجمهور

 ق انتخابات احترام گذاشته است.یطر
پرســی از ما همهشــود: » یان مین بیمســئله فلســطین چنحل م در خصــوص راهگیری رهبری نظاموضــع

دارد ســرنوشــت خود را  گر حقیز مانند هر ملت دین نیم. ملت فلســطیکنیشــنهاد مین را پیملت فلســط
ــورش را برگزییتع کم بر کشـ ــلیند. همهین کند و نظام حا ــیفلســـط ى مردم اصـ ــلمان و مسـ حی و  ین، از مسـ
گر،  یى دها و در هر نقطهن، در اردوگاهیفلســط در هر جا هســتند؛ در داخل  (گانهیبنه مهاجران   )هودى ی
ــرکتك همهیدر  ــبط شــ ــی  عمومی و منضــ ــطندهیکنند و نظام آ پرســ ن کنند. آن نظام و  یین را تعیى فلســ

، تکل ى از آن، پس از دولت  برآمده که در ســــالیر فلســــطیف مهاجران غیاســــتقرار گذشــــته به اینی را  ن یان 
کرد. ایاند، معکرده ور کوچکش را  ك طرح عادالنه و منطقی است که افکار عمومی جهانی آنین ین خواهد 

ــتی در  م ــود. البـتهـها و دوـلتت مـلتـیتواـند از حـمایکـند و میـبدرســـ ــتـقل برخوردار شـــ انتظـار  ـهاى مســـ
که صـــهیندار  ا و ملتها و  دولته نجاســـت که نقشیآســـانی به آن تن در دهند، و اســـتهاى غاصـــب بهیونیم 

ــکـل م ن، قطع  یاز مـلت فلســـــط تـین رکن حمـایاـبد. مهمترـیرد و معنی مییگیســــــازمـانهـاى مقـاومـت شـــ
این   (.khamenei.ir «)اســـت ى بزرگ دولتهاى اســـالمیفهین وظیبانی از دشـــمن غاصـــب اســـت؛ و ایپشـــت
بشــر و حقوق  ای اســت که بر اســاس آن همه مردم فلســطین با هم برابر خواهند بود و همه از حقوقایده

کرد.  شهروندی خود در یک جامعه دموکراتیک استفاده خواهند 
 یم بعثیرژ   2003االت متحـده در مـارس  یـا  یبـا حملـه نظـام :در مقتابتا استتتتتتکبتار   عراق و ستتتتتوریته  -4-2

ز نفوذ یران نیعه در عراق، ایکا در آمد. با اشـغال عراق و رشـد محور شـیآمر یسـرنگون شـد و به اشـغال نظام
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ــنگتن و متحد ویدر عراق پ یهقابل توج کرد. واشـ ــعود یدا  ــتان سـ ــ یاز رو یعربسـ ان آن یعیکار آمدن شـ
به  که  اسـت  عراق در   یعرب  یمردم سـاالر  یاز چند جنبه قابل تامل اسـت الگو یق مردم سـاالریهم از طر

ــور عرب کشـ ــت و از آن طریدر آن نهاد  یانتخاب غرب  یکه الگو  یعنوان  ــده اسـ   ی ریگق موجب قدرتینه شـ
گروه یان و رویعیشــ گر  یاالت متحده منجر شــده اســت. و از منظر دیر همســو با ایغ یهاکار آمدن افراد و 
کثر  یرو ــیــکــار آمــدن ا کــه خود می  یعیت شـــ ــئلــه امندر عراق اســــــت  منطقــه    یرا برا  یایتیتوانــد مســـ
طر اندازد  متحدش واشـنگتن را به خ  وجود آورد که منافع خود و به یعربسـتان سـعود  ین شـرقینشـیعیشـ

( و همچن  یرویبه ارتش عراق)ن یعیان شـیورود نظام (.160:  1390،ی)صـالح کار  ین با رویصـدر و سـپاه بدر
ران  یکـه از مـدافعـان ا  2005ه  ـیعراق در انتخـاـبات ژانو  یانقالب اســـــالم  یآمـدن حزب اـلدعوه و مجلس اعل

از   یســازا بازگشــت به ثباتیو بخصــوص واشــنگتن را با چرخش    یو غرب  یعرب  یکشــورها یهســتند، نگران
سـر آغاز  ین امر به معنایچرا که ا  (.270: 1386،یمی)ابراه خته اسـتیبر انگ یدموکراسـ  یق سـازکارهایطر

ــکگروه  یریگران در منطـقه و ـقدرتینفوذ ا ــو  یغ  یهـامیل رژ ـیهـا و تشـــ در    ییکـایو آمر یا ضـــــدغربـیرهمســـ
 انه خواهد شد.یمنطقه خاورم
که؛  یکند؛ در حالیمطرح مبرای حل بحران سـوریه را  یو نظامراهکار سـیاسـی واشـنگتن ه یدر مسـئله سـور 

کرد ــار اســــد در مرحله انتقال قدرت را مردم ســــوریه تعیین خواهند  ران با یا یاســــالم ی. جمهورنقش بشــ
حل سـیاسـی/  طرح راه  یخود به جا  یاسـین سـرنوشـت سـییگاه مردم در تعیت نقش و جایت به اهمیعنا
معنای آن دخالت دادن مردم برای تعیین آینده نظام ســیاســی ســوریه اســت، را همواره    حل نظامی کهراه
ک کــه بــه نوعی کرد. تقــابــل موضـــــعید میــتــا ــوریــه  ــیــه ســـ گیری جمهوری اســـــالمی ایران و آمریکــا در قضـــ

  حل ســــوری و نقش ملت ســــوری و عدم پایبندی آمریکا به آن اســــت.دهنده پایبندی ایران به راهنشــــان
حور مقاومت برای امنیت جمهوری اسالمی ایران نقش محوری و حیاتی دارد. با بیرون راندن  سوریه در م

ـــتاوردـهای محور مـقاوـمت در منطـقه بوده و   ــورـیه از مهمترین دســـ کمـیت ســـ ــورـیه و حفظ حـا داعش از ســـ
گفتـمان انقالب اســـــالمی ایران   ـکه در پرتو  ــت  ـــتاورد امنیتی برای جمهوری اســـــالمی را داشـــ بزرگترین دســـ

 ق شد.محق
ــاراهلل و  یمن انقالب مبارزاتی رویکرد :یمن انصتتتاراهللاستتتتکبار ستتتتیزی   -4-3 ــبه انصـ ــلحانه شـ   و  بوده مسـ
 برای هاگروه  این تالش.  نبود  یافته  سـازمان انصـاراهلل  مبارزات که البته زمانی اسـت،  ایدئولوژیک بعد  دارای
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ــاـماـندهی ــدن  هـدفمـند و   حمالت  ســـ ــلحـاـنه  مـبارزات  شـــ   و   فرهـنگ  زمیـنه در   (.1:  1394  دغشـــــی،)بود  مســـ

 فرهنگی باورهای و  اسالمی  هایارزش اساس بر  را خود قیام  که است موضوع  این  یمن  انقالبیون  باورهای
ــروع هویتی و  ــتون  رویکرد  با  و  کردند شــ ــیدند باور   این به  هازیدی  دارد،  زیادی تطابق  گلدســ   و   امام  که رســ

 رهبری  تعبیری  به کند، شمشیر  به  قیام  و   بوده المع  ،(ع)حسین نسل از   باید  انقالب مدیریت برای رهبری
 دیدند نیز ( ره)خمینی امام در  اســـت مذهب و  فرهنگ  آموزه اســـاس بر  که رهبری شـــرط ســـه یمن  انقالب

 به  کرد؛  حمله  یمن  به  ائتالفی تشـــکیل با  2015 مارس 26 در   عربســـتان  تنها زمانی که (.41: 1388  کورانی،)
  نیز  ســـــعودآل حکومت  صـــــالح، عبداهلل علی حکومت  ســـــقوط با که دارد  این بیم عربســـــتان که دلیل  این

کوئی،) کند  ســـقوط کمیت  باب  در   آنچه ،(260:  1390نیا   دیگر  اســـت، مشـــهور   منطقه  عربی  گرایاقتدار  حا
  در   یمن  انقالبیون  مـبارزات  درـباره(.  154:  1389صـــــادقی،)  کنـندنمی  امنـیت  احســـــاس منطـقه  در   «هـاآل»

.  نیسـت  یمن  در   انقالب مسـلحانه مشـی سـعودی نیروهای با درگیری  امروزه و   شـده  ذکر  متعدد  هایجنگ
ـــته  اهمـیت  یمن  انقالب  در   آنچـه کـید  انقالب  رهبری و   داشـــ   و   بود  اعتراض در   ـمدنی  ـماهـیت  حفظ  دارد،  ـتا
 (.163:  1393 مددی،)  داشتند را مسلحانه برخورد از  پرهیز 

با محوریت انقالب  می اتفاق افتاده اســت، و اینکه  تحوالت بزرگی در جهان اســالم با محوریت انقالب اســال
اسـالمی در جهان اهل سـنت چه اتفاقی رخ خواهد داد. در جهان اسـالم چه اتحاد عظیمی میان شـیعه و  

 آمد و در نتیجه دستاوردهای امنیتی و سیاسی را به همراه دارد.  سنی در مقابل غرب به وجود خواهد
جایگاه و نقش حزب اهلل از یک قدرت محلی و حزبی به تاثیرگذاری    ارتقاء  :مقاومت استتالمی لبنان  -4-4

ــقوط برخایی بوده اســـت. ایی و فرامنطقهطهدر ســـطح منق ــته به غرب و   یهامیاز رژ   یسـ ــتبد و وابسـ مسـ
ــط  یاو منطقــه  یمردم  تیــش حمــایافزا  ؛ین تــداوم مطــالبــات مردمیکــا، همچنیآمر د یــن و تحــدیاز فلســـ
رهمســو با غرب و  یغ یهاگروه  یریگا حداقل قدرتیان  یگرااســالم  یریگقدرت ؛یســتیونیم صــهیگاه رژ یجا
ــالم کا؛یآمر ــو با غرب و مخالف انقالب اسـ ــران مرتجع همسـ ــقوط سـ ــات و به هم ر   ؛یسـ ختن یادامه اعتراضـ

  ی هاحضـور توده  ؛یسـتیونیم صـهیکا و رژ یغرب، آمر یحاصـل از آن برا ینظم موجود منطقه و تبعات منف
روی  با  از جمله آنها اســــت.  منطقه. یهازشیمردم در خ ین، زنان، جوانان و همه قشــــرهامردم، نخبگا

کار آمدن نظام ســـیاســـی مبتنی بر فقه ســـیاســـی تشـــیع در جهان اســـالم و با شـــکل گیری و تداوم نظام  
جمهوری اسـالمی شـیعیان منطقه و جهان اسـالم نیز فعال شـدند برای نومنه شـیعیان لبنان، عراق، یمن، 
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ــیعیان عرب ــت که شــ کی از مهمترین نماد آن اســ کزا ــیخ زا ــیعیان نیجریه با محوریت شــ ــتان، تانزانیا و شــ ســ

 نیجریه مورد تایید و حمایت جمهوری اسالمی نیز هستند. 
 یریگجه ینت

 اسالمی  انقالب. است داشته قرار  اسالمی انقالب جوهره در  مستضعفان از  حمایت و  ستیزی ظلم ماهیت
 و  تجاوز   مورد  استکباری  های  قدرت  توسط  همواره  و   نبوده  شرق  و   غرب  حمایت  وردم  ستیزی  استکبار   به

 و  شده  انجام  ایران  علیه  فرهنگی  و   اقتصادی  امنیتی،  سیاسی،  هایچالش  انواع.  است  گرفته  قرار   تهدید
 امنظ  با  تقابل   در   زیادی   دستاوردهای  بلکه   و   نشده  ایران  انقالبی  فعالیت  از   مانع  استکباری   اقدامات  این

 سومی  قطب  المللی  بین  معمول  قالب  زدن  برهم  با  اسالمی  انقالب.  است  داشته  جهانی  استکبار   و   سلطه
گر .  کرد  تاسیس  را  محور   عدالت  نظام  و   سیاسی  اسالم  نام  به  خود  ساله  چهل  طول  در   اسالمی  انقالب  چه  ا
 جهانی  استکبار   توسط  شده  ایجاد  هایچالش  و   هابحران  با  همواره  «دوم  گام  بیانیه  تا  انقالب  پیروزی  از »
 . است کرده  عبور  موانع از  و  گذاشته سر  پشت را  هابحران آن همه و  کرده تجربه را
 اسالمی  جمهوری  نظام  استقرار   و   پیروزی  زمان  از   اسالمی  انقالب  دهدمی  نشان   مقاله  توصیفی  هاییافته 

 ،(صدر   بنی  و   بازرگان)  افراد  در   نفوذ  آن  ترینمهم  که  است  بوده  مواجه  استکباری  هایچالش  با  همواره
 های  چالش  از   دیگری  انواع  و   تحریم  کودتا،  تحمیلی،  جنگ  ایجاد  رتبه،  عالی  فرماندهان  و   تئوریسین  ترور 

کنون  و   داشته  ایران  علیه  را  اقتصادی  و   امنیتی  سیاسی،  انقالب   دستاوردهای.  است  داده  ادامه  نیز   تا
  استکبار   ناتوانی  از   نشان  که  است  شده  انقالب  تدوام  و   رار استق  و   تثبیت  موجب  که  داخلی  عرصه  در   اسالمی

. است   داشته  منطقه  و   اسالم  جهان  عرصه   در   را  زیادی  دستاوردهای  دیگر   سوی  از   و   بوده  ایران  با  مقابله  در 
 استقالل   کسب  برای  جهان  زده  استعمار   هایملت   به  جدید  راه  و  طرح  ارائه  بیانگر   اسالمی  انقالب  گفتمان

 تشکیل  عناصر   از   که  استقالل  کسب  میان  این  در .  است  یافته  توسعه  و   آزاد  جامعه  ختنسا  و   رهایی  و 
 توجه   مورد  آرمانی  جامعه  به  یابی  دست  برای  الزم  شرط  پیش  یک  است،  اسالمی  انقالب  ایدئولوژی  دهنده
 . است اسالمی انقالب

های  انقالب به نهضتالهام بخشی    سبب  موضوع  این  و است    کرده  کسب  را  هاییموفقیت  انقالب اسالمی
مبتنی بر اندیشه   استکبار ستیزیتفکر    .است  شده  نیز   ی در جوامع دیگر تاثیرات  و   بازتاب  اسالمی شده و 

که؛ است  باور  این  بر  انقالب  و   مردم  رهبران  با سازمان  زیر فشار ظلم  و بسیجستم،  علیه مردمی    دهی 
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مردم پایه بوده و هرگونه استبدا و  ،گفتمان انقالب توانند به اهداف مد نظر برسند.می استکبار و با مبارزه

رد میکند. ماهی را  از قدرتاستکبار  انقالب اسالمی استقالل  ایدئولوژی ت  از  های غربی و شرقی بخشی 
کرده  انقالب اسالمی را تشکیل داده و ملت ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی از این دستاورد پاسداری 

انقالب اسالمی مخالفت جدی با مطامع استعماری غرب به رهبری آمریکا در دست   است. از بعد از پیروزی
؛ نخست، در ضعف درونی استکبار و قدرت غرب و آمریکا  رار داشته و نتایج استکبار ستیزیایران اسالمی ق

گاه شده است. دوم، سبب قدرت آشکار شده و مردم منطقه به شده گیری مردم منطقه و مسلمانان آن آ
بودهو د موفق  غرب  با  تقابل  اسالمی سبب   اند.ر  انقالب  المللی  بین  و  ای  منطقه  دستاوردهای  سوم، 

 المللی شده است. ای و بینی در عرصه داخلی، منطقهاستحکام و تقویت نظام اسالمی و جمهوری اسالم
 کتابنامه 
کریم.  قرآن 

ــدالله -1 ــعود  ،یاســـ ــلـناـمه  ،«یاســـــالم  یدارـیب حرـکت  انحراف  یبرا  ـکایامر تالش( »  1390)مســـ  فصـــ
 .47ش ،11س  اسالم، جهان یراهبرد مطالعات

کبر   یعل  یاســـــــد -2 ــاث  و   عرب  جهــان  در   یمردم  یهــا  جنبش( »1391)ا ــتــان  در   آن  راتیت   عربســـ
 .معاصر  ابرار   انتشارات  ،تهران،9 انهیخاورم ،«یسعود

ــ  بر   ی(،درآمد1381) ژنیایزدی،ب -3 ــارات   قم،)  ران،یا یاســـــالم یجمهور  یخارج  اســـــتـیســـ   انتشـــ
 چهارم،  چاپ قم،  کتاب  نبوستا

4- ، ــ  ،(1388)هـانیک  برزگر ــمیرئـال  منظر   از   رانیا  یخـارج  اســــــتیـســـ   ،تهران،یوتهـاجم  یتـدافع  ســـ
 .1ش اول، سال ،یخارج روابط  فصلنامه

ــ  ،(1389)محمـد  ،یریجم -5  روابط  در   کـایآمر  متحـده  االتیـا  یافرامنطقـه  نقش   نییتب  و   یبررســـ
ــالم یجمهور ــتان و   رانیا یاسـ ــعود  عربسـ ــ11 از  پس یسـ ــلنامه پتامبر،سـ ــ آورد ره  فصـ ــیسـ  ،یاسـ
 .29ش

کرات تحلیل  برای  نظری چارچوبی»   ،(1383) محمد،  امیر   یوسـفی،  حاجی -6   ایران  ای هـسته  مذا
 .تابستان و  بهار  ،6شماره  المللی، بین و   سیاسی های  رهیافت  فصلنامه ،«اروپایی  قدرت سه و 
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( ره) خمینی امام ســیره در   ســیاســی  بحران مدیریت  الگوی»   ،(1387)ابوالحســن، زاده، حســین -7

 .زمستان و   ،پاییز 18و 17سیاست،شماره و  دین فصلنامه  ،(«جاسوسی النه تسخیر  بررسی)
  در   اسـالمی  انقالب تأثیرات بررسـی برای  چارچوبی  و  مقدمه»  ،(1384) باقر   محمد  زاده،حشـمت -8

 .12 ش پژوهش، نامه  13 ،«اسالمی  کشورهای
، جهاد  و   فقیه والیت  ،(1374) اهللروح سـید خمینی، -9 کبر  امام آثار   نشـر  و   تنظیم مؤسـسـه:  تهران ا

 .خمینی
 .خمینی امام آثار  نشر  و  تنظیم مؤسسه: تهران  نور، صحیفه  ،(1378) اهللروح  سید خمینی، -10
ــیــد  فیروزآبــادی،  دهقــانی -11  ملی  امنیــت  و   اســـــالمی  بیــداری»  ،(1391)  فرازی  مهــدی  و   جالل  ســـ

 . 28 ش  ،9 س اسالمی،  انقالب مطالعات  فصلنامه  ،«ایران اسالمی جمهوری
 .(، انقالب دوم: آثار و پیامدها، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی1385) شاه ولی، احمد رضا -12
ــالحی، -13 ــلنامه  ،«ایران علیه عراق جنگ و   الملل بین  نظام  ها،  قدرت  ابر »   ،(1390)حمید،  صــ  فصــ

 .بهار   ،1،شماره41دوره سیاست،
  ران، یا یاســـــالم یجمهور با  یعرب  متحده  اتامار یراهبرد  مناســـــبات  ،(1390)دیحم  ،یصـــــالح -14

 .1ش ،14 سال ،یراهبرد مطالعات  فصلنامه
  موســـســه:  تهران  ،1ج اســـالمی،  انقالب از  پس اجتماعی ســـیاســـی  تحوالت  ،(1384) یحیی  فوزی -15

 (.عروج)خمینی امام اثار  نشر  و  تنظیم
ــتـادان  یجهـان  اجالس  گزارش»  ،(1391)  بهزاد  ،یقـاســـــم -16 ــلمـان  اســـ ــگـاه  مســـ  یداریـب  و   هـادانشـــ

 .51 ش ،13 س  اسالم، جهان یراهبرد مطالعات  فصلنامه ،«یاسالم
 .1368  اصالحات آخرین با  ،1358 مصوب  اسالمی، جمهوری  اساسی  قانون -17
  نشــر :  تهران اول،  چاپ  ایران، اســالمی جمهوری  خارجی  ،ســیاســت(1377)،  منوچهر   محمدی، -18

 .دادگستر 
 راهبردی مطالعات فصـلنامه یمن،  تتحوال رهبری در   انصـاراهلل نقش  ،(الف1393)جواد مددی، -19

 .56-33  صفحات  تابستان، ،58 شماره  اسالم، جهان
 . صدرا انتشارات: تهران  اسالمی، انقالب پیرامون ،(1368) مرتضی مطهری، -20
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 درباره تازه بررســـی و   تفســـیر  نمونه؛  تفســـیر   ،(1353)  همکاران از  جمعی و   ناصـــر  شـــیرازی، مکارم -21

 .االسالمیه  الکتابدار: تهران  جلد، 27  مجید، قرآن
ــریع،  پیروزی  بر   آن ـتأثیر  و  رهبری و   اـیدئولوژی  »،(1389)  ملکوتـیان،مصـــــطفی، -22   و  ـپاـیدار   ثـبات ســـ

 .  تابستان ،2شماره 40دوره  سیاست، فصلنامه  ،«اسالمی  انقالب جهانی  بازتاب
ــمــاره  اول،  دوره  قرآن،  در   مقــاومــت  ادبیــات  هــای  مــایــه  بن  ،(1391)  کیــانی  میرقــادری، -23   اول،  شـــ

 .انتابست
  منطقه، در  عربســتان و   رانیا  یاســالم یجمهور روابط  یهاچالش  ،(1389)ز یپرو نســب، ینادر -24

 .1ش ،40 دوره  ،یاسیس علوم و  حقوق دانشکده  مجله است،یس  فصلنامه
 شماره اندیشه،  سوره  نشریه  سامانی، احمدرضا  ترجمه  دروغ، از  دریایی  ،(1387) دان  بین هری -25

 .اردیبهشت و  فروردین  ،37
 

 


