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چکیده
طي سي و اندي سال تالش جهت صدور انقالب اسالمي دستاوردهاي قابل مالحظهاي براي ایران پدید
آورد انقالب اسالمي را باید نقطه عطفي بارز و برجسته در بيداري اسالمي در منطقه تلقي نمود .فرایندي كه
در سایر كشورها نيز آثار خود را به تناسب نشان داد .از مهمترین بازیگراني كه در پشتيباني از بيداري اسالمي
نقش برجستهاي دارد جمهوري اسالمي ایران است كه نتيجه اقدامات صبورانه و مجدانه خود را در صدور
انقالب مشاهده ميكند؛ در طول  93سال سياستگذاري متنوعي براي پيشبرد سياست صدور انقالب همواره
مورد توجه مسئولين نظام قرار داشته است كه همواره با فرصت و چالش هایي توأم بوده است سياست صدور
انقالب اسالمي عليرغم شدت و ضعفها و فراز و فرودها در همه كابينههاي تشکيل شده پيگيري شد .براي
ارزیابي سياستگذاريهایي كه امکان صدور انقالب اسالمي را در فضاي منطقهاي كنوني كه برآمده از فرایند
بيداري اسالمي است از مدل سوات ) (SWOTاستفاده شده است .سوآت ابزاري براي شناخت  ،تهدیدها و
فرصتهاي موجود در محيط خارجي براي سياست صدور انقالب و بازشناسي ضعفها و قوتهاي داخلي آن
بهمنظور سنجش وضعيت و تدوین راهبرد براي هدایت و كنترل این سياستها ميباشد .نتایج این تحقيق
نشان داد كه از لوازم اصلي موفقيت در مسير نيل به اهداف گفتمان صدور انقالب درک واقع بينانه وضعيت
موجود است تحليل نادرست از فرصتها و تهدیدها از یکسو و ضعف و قوتهاي مرتبط با گفتمان صدور
انقالب ميتواند به تضعيف و در نهایت فراموشي گفتمان صدور انقالب شود.
کلید واژهها :صدور انقالب اسالمي ،بيداري اسالمي ،مدل تحليلي  ،SOWTسياستگذاري فرهنگي.
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مقدمه
بدیهي است كه اندیشهها و تفکرات برآمده از انقالب اسالمي ایران همانند سایر انقالبهاي اجتماعي در
محدوده خود باقي نماند پس از پيروزي انقالب اسالمي دیدگاههاي گوناگوني درباره ضرورت و یا عدم
ضرورت صدور انقالب مطرح گردید و فضاي سياسي را تحت تأثير قرارداد .سياست صدور انقالب اسالمي
عليرغم شدت و ضعفها و فراز و فرودها در همه كابينههاي تشکيل شده بعد انقالب پيگيري شد .از ابتداي
پيروزي انقالب اسالمي ،رویکردهاي متفاوتي بر دستگاه سياست خارجي ایران مستولي گشت .به تبع با
دقت در گفتمانهاي سياست خارجي و چگونگي تأثيرگذاري گفتمانهاي مختلف بر رفتار سياست خارجي
ایران پس از انقالب اسالمي ميتوان به درک بهتري از جهتگيري سياست صدور انقالب اسالمي رسيد.
صدور انقالب از پيامدهاي هر انقالب بزرگ است كه هر ملتي براي حفظ و گسترش آرمانهاي انقالبي
خود اقدام به صدور ارزشها و آرمانهاي انقالبي خود ميكند .یکي از عوامل صدور انقالب تبليغ دیني بود
كه از اعتقاد به جهانشمول بودن دین اسالم و احساس وظيفه براي ترویج آن به سراسر جهان نشأت
ميگرفت .بنابراین با پيروزي انقالب اسالمي و توجه امام خميني(ره) به ایدهي صدور انقالب ،به سرعت
این ایده از مرحلهي فکر به یک سياست مهم و كاربردي و در نهایت به یک راهبرد هميشگي در جمهوري
اسالمي تبدیل شد (افتخاري.)7933 ،
از جمله دالیل ظهور پدیدهي صدور انقالب در انقالبهاي جهانشمول ،این است كه تحوالت سياسي
در كشورها ،به نسبتي ميتواند كشورهاي همسایه را نيز تحت تأثير قرار دهد .بر این اساس ،شعارهاي
انقالبي یک ملت برخاسته و خواستار دگرگوني ،تأثير مستقيمي برشيوه زندگي و نيز حکمراني كشورهاي
همسایه ميگذارد و بهدنبال بروز چنين پدیدهاي ،عدهاي به مخالفت با انقالب در كشور مادر ،بر ميخيزند و
درصدد بر ميآیند تا با سركوب آن ،مانع نفوذ افکار و اندیشههاي آن در كشور متبوع خود شوند .كشورهاي
انقالبي نيز براي حفظ دستاوردهاي انقالب خود ،متقابالً به اقدام ميپردازند و به اتخاذ روشهاي گوناگوني
براي صدور انقالب مبادرت ميورزند .صدور انقالب ایران را ميتوان به معناي ترویج گفتمان انقالب اسالمي
دانست كه به دليل ماهيت جهانشمول دین اسالم به نوعي متضمن آگاهي بخشي و رهایي بخشي دیگران
است (دهقاني فيروز آبادي و رادفر .)723 :7933 ،صدور انقالب اسالمي بهعنوان یک اصل در سياست
خارجي مطرح است كه با الهامگيري از آموزههاي اصيل اسالمي نظير حمایت از مظلومان و مستضعفان و
نفي سلطه و استکبار در پي رهایي مظلومان از بند استکبار و رساندن پيام انقالب ایران به جهانيان است .در
واقع ،انقالب اسالمي فقط پدیدهاي تاریخي نيست كه در بهمن  7971اتفاق افتاده باشد بلکه مهمتر از آن
آغاز یک گفتمان جهان شمول و رهایي بخش ،نوید بخش آزادي و مبارزه عليه ظلم در جهان بود .صدور
انقالب اسالمي و دعوت از تمامي جهانيان براي آشنا شدن با مباني انقالب هدف اصلي سياست خارجي
ایران است (ملکي .)33 :7937 ،در واقع تداوم انقالب در گرو صدور آن است كه بهعنوان یکي از
مسئوليتهاي وزارت خارجه ميتوان آن را مطرح ساخت.
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تحقيق حاضر براساس مدل سوآت ابتداً اقدام به شناسایي نقاط قوت ،ضعف ،تهدید و فرصتهاي پيش
روي سياست صدور انقالب خواهد نمود .پس از آن اقدام به دستهبندي آنها نموده و در ماتریسهاي مربوط
به خود در جدول سوآت چينش خواهد نمود .تا راهبردهایي را متناسب با مؤلفههاي یادشده تعریف نموده و
امکان بهرهگيري از آنها را امکانسنجي نماید .در راهبرد قوت -فرصت با مالحظه به نقاط قوت حکومت
اسالمي و فرصتهاي موجود در كشورهاي اسالمي كه فرایند بيداري را تجربه نمودهاند راهکارهایي را براي
صدور مؤثرتر صدور انقالب اسالمي بدست آید .دومين راهبرد قوت -تهدید با نگرش توأمان به نقاط قوت
داخلي و تهدیدات موجود در محيط داخلي كشورهایي كه بيداري اسالمي را تجربه نمودهاند راهکاري را
براي صدور بهتر پيام انقالب اسالمي به آنها معرفي نماید .سومين راهبرد ضعف-فرصت با عنایت به ضعف
داخلي حکومت اسالمي ایران و فرصتهایي كه در كشورهاي اسالمي كه بيداري اسالمي را تجربه نمودهاند
ظهور نموده .چهارمين راهبرد به ضعف -تهدید موسوم است كه در آن پژوهشگر با لحاظ نمودن ضعفهاي
داخلي نظام حکومت اسالمي و تهدیدات پيشرو در كشورهاي اسالمي كه به تبع بيداري اسالمي است.
ادبيات نسبتاً گستردهاي در زمينهي صدور انقالب اسالمي توسط نویسندگان و پژوهشگران ایراني و غير
ایراني توليد شده است كه ابعاد و وجوه مختلف این مفهوم و پدیده را تجزیه و تحليل كرده است .ادبيات
موجود در حوزهي صدور انقالب اسالمي را ميتوان در سه دسته تقسيمبندي كرد .دسته اول ،تأليفات و
تحقيقاتي كه در زمينهي سياست خارجي جمهوري اسالمي ایران انجام شده است (رمضاني-71 :7931 ،
13؛ محمدي .)93-93 :7911 ،این پژوهشها ،صدور انقالب را بهعنوان یکي از موضوعات سياست خارجي
ایران بررسي كرده است .دومين دسته از آثار موجود در زمينه صدور انقالب اسالمي ،شامل پژوهشهایي
ميشود كه پيامدها و بازتابهاي انقالب اسالمي را بررسي ميكند (اسپوزیتو7932 ،؛ رمضاني-77 :7932 ،
17؛ رجایي32-13 :7932 ،؛ محمدي7937 ،؛ حشمتزاده .)7937 ،این ادبيات توجه و تأكيد بيشتري بر
آثارمستقيم و غيرمستقيم انقالب اسالمي در محيط خارجي آن مبذول ميدارد و مفهوم و پدیدهي صدور
انقالب در چارچوب كليتر بازتاب انقالب توضيح داده ميشود .گرچه رابطهي نزدیکي بين بازتاب و صدور
انقالب وجود دارد ،این دو یکسان و مترادف نيست؛ زیرا بازتاب ،اثر طبيعي و خودكار انقالب است كه نيازي
به طراحي و تصميمگيري سياسي ندارد؛ اما صدور انقالب مبتني بر اراده و تصميمگيري سياسي است و بر
پایهي طرح و برنامه مدوني صورت ميگيرد .سومين دسته از ادبيات موجود مستقيماً و مستقالً به بحث و
بررسي مفهوم و پدیده صدور انقالب اسالمي ميپردازند .هدف این آثار واكاوي و تبيين صدور انقالب
اسالمي بهعنوان یک حوزهي مستقل در چارچوب مطالعات سياست خارجي ایران است (تاجيک و دهقاني
فيروزآبادي7932 ،؛ فالحنژاد.)7931 ،
از بررسي ادبيات و پيشينه موضوع ميتوان نتيجه گرفت كه هيچیک از آثار موجود الگوي صدور انقالب
اسالمي ایران راهبردهاي صدور انقالب را مورد تجزیه و تحليل قرار نداده است .هر یک از این آثار ،یک یا
چند بعد از مفهوم و پدیدهي صدور انقالب اسالمي را واكاوي ميكند .از اینرو ،پژوهش حاضر از چند جهت
از ادبيات موجود متفاوت و متمایزاست :اول ،الگوي صدور انقالب اسالمي را در سياست خارجي تبيين
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ميكند .دوم ،عوامل و عناصر تأثيرگذار و تعيينكنندة الگوي صدور انقالب اسالمي را توضيح ميدهد .سوم،
نقش مؤثر ساختارهاي انگارهاي به ویژه گفتمان حاكم بر سياست خارجي را در تعریف و تعيين الگوي صدور
انقالب بررسي ميكند .پایه صدور انقالب در ادبيات روابط بينالملل بعد از عهدنامه وستفاليا قرار دارد .صدور
انقالب نه تنها منحصر به انقالب ایران نيست ،بلکه بهعنوان بخشي از رسالت برون مرزي همه انقالبها
تلقي ميگردد (محمدي .)31 :7937 ،انقالب فرانسه الهام بخش اكثر دموكراسيهاي اروپایي بوده است و
انقالب روسيه هم بر انقالبهاي چين و كوبا تأثير گذاشته است .(Eddin, 2002: 96) .مفهوم صادركردن
انقالب از نظر روح اهلل رمضاني ،چه در انقالب اسالمي پيامبر(ص) كه ميتواند وجهي قدسي داشته باشد و
چه در انقالبهاي آمریکا ،فرانسه ،روسيه كه دنيوي و غيرمذهبي بودهاند ،نتيجه قهري پدیده انقالب در
سراسر تاریخ جهان است كه براي انقالب ایران نيز صدق ميكند (رمضاني .)77 :7933 ،شعاع صدور هر
انقالبي ،به شعاع آرمانها ،اهداف ،زمينه ها ،دیدگاه شمولگرایانه ایدههاي آن و قدرت انقالبيان بستگي
دارد .سردرگمي استکبار ،راز پيروزي انقالب اسالمي است (ایزدي .)271 :7937 ،ولي ماهيت صدور انقالب
اسالمي پيشبيني ناپذیر است.
نظریه پردازان انقالب مبحث صدور انقالب را یکي از مباحث ذاتي انقالبها ميدانند زیرا هر انقالبي
كه در هر گوشه از دنيا اتفاق بيفتد حتي اگر ایدئولوژي جهانشمولي هم نداشته باشد حداقل براساس نظریه
پخش یا اشاعه بر روي كشورهاي همجوار خود تأثير خواهد گذاشت و موجب تحركاتي انقالبي در آنها
خواهد شد ،همانگونه كه وقوع انقالب اسالمي ایران موجب بروز ناآراميهایي در عراق ،بحرین و عربستان
در همان روزهاي اول پيروزي انقالب شد (جمال زاده.)33 :7937 ،
صدور انقالب اسالمي در دوره دولت موقت
مهندس م خالف تفکر صدور انقالب است و معتقد بود انقالب در قلمرو مرزهاي جغرافيایي سياسي كشور
مورد پذیرش است و بحث صدور انقالب باعث ایجاد تنش و حساسيت بينالمللي ميشود و حمایت از
نهضتهاي آزادي بخش مغایر با اصل عدم مداخله در امور داخلي سایر كشورهاست .لذا با صراحت اعالم
ميكردند كه ما قصد صدور انقالب را نداریم (محمدي.)777 :7931 ،
این دیدگاه مخالف آشکار اندیشه امام(ره) و پيروان او بود .این رهيافت را ميتوان واقعگرایي ناميد كه
صدور انقالب را به الگوبرداري از جامعه نمونه انقالبي تعبير ميكرد (محمدي .)39 :7933،این دیدگاه،
گفتمان صدور انقالب را یک نوع تحریف انقالب ایران از حقيقت ضد استبدادي و استقالل طلبانه به چهره
ضد امپریاليستي و آزادي بخش جهاني ميدانست (بازرگان .)771 :7939 ،به نظر ميرسد واهمه مليگرایان
از تفکر صدور انقالب این است كه این مسئله فضاي مبارزاتي جدید و مداومي را بازتوليد كند و ایران را
دائماً درگير خود ميكند .فضاي مبارزه از مردم ایران عليه شاه به مبارزه مستضعفان عليه مستکبران ،اسالم
عليه الحاد ،ایمان عليه كفر منتقل ميگردد .اینها تصور ميكردند ،صدور انقالب فاز جدیدي است كه از
سوي امام و طرفدارانش باز ميشود ،در حاليكه مركز گفتمان انقالبي امام ،خداگرایي همه انسانها بود.
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اولين رویکرد در سياست خارجي بعد از انقالب اسالمي تنشزدایي در روابط بينالملل را تجویز ميكرد و با
نگاهي خوشبينانه نسبت به فضاي بينالملل درصدد بود كه طرحي نو را در عرصهي سياست خارجي ایران
تدوین نماید دولت موقت در تئوري و عمل و با دیدگاهي كالن ،تمایل به غرب و نگراني نسبت به نفوذ
شرق ،در تالش براي جلب و بهبود روابط با دولتهاي دیگر بهویژه با ایاالت متحده آمریکا بود (اسپوزیتو،
جانال.)7932،
صدور انقالب اسالمي در دوره جنگ تحمیلي
سياست صدور انقالب به یکي از مهمترین و راهبردها و اولویتهاي سياست خارجي دولت جدید درآمد .در
هنگام نگارش ،قانون اساسي ایران مورد توجه رهبران قرار گرفت .از آنجایي كه قانون اساسي جمهوري
اسالمي ایران بر پایه موازین شرعي و اسالمي تدوین شده است و چون اسالم مقولهاي جهانشمول است
و به مرزهاي جغرافيایي محدود نميشود ،قانون اساسي نيز توجهي ویژه به مسائل خارج از مرزها نموده و
اهداف و رسالت جهاني اسالم در آن به نحوي بارز نشان داده شده است؛ صدور انقالب بهعنوان یک اصل
در سياست خارجي پذیرفته شده و در قانون اساسي بر آن تأكيد شده است .در مقدمه قانون اساسي آمده
است « :قانون اساسي با توجه به محتواي اسالمي انقالب ایران كه حركتي براي پيروزي تمام مستضعفين
بر مستکبرین بود .زمينه تداوم این انقالب را در داخل و خارج فراهم ميكند .بهویژه در گسترش روابط
بينالملل بار دیگر جنبشهاي اسالمي و مردمي ميكوشد تا راه تشکيل امت واحد جهاني را هموار كند و
استمرار و مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام یابد» (منصور.)71 :7913 ،
هدف اصلي سياست خارجي ایران از نظر روح اهلل رمضاني ( )11 :7933از همان آغاز بهكار حکومت
جدید تبليغ و گسترش انقالبي بود این هدف در وظيفهاي ریشه داشت كه قرآن براي مسلمانان جهت تحقق
و تبليغ پيام الهي در سراسر گيتي معين كرده است .در حقيقت ،قانون اساسي جدید ایران به وضوح نشانگر
وجه اسالمي سياست خارجي پویا و مبارزه جویانه است كه هدفش اتحاد دنياي اسالم و گسترش حاكميت
خداوندي در روي زمين است.
دوره جنگ تحميلي را ميتوان دوره طالیي سياست صدور انقالب دانست .چرا كه علي رغم فشارهاي
عدیده كه از سوي قدرتهاي فرامنطقهاي و منطقهاي به ایران وارد شده بود ،اما سياست صدور انقالب
عمدتاً در قالب تبليغ و به شکل محدودتر در قالب حمایت از جنبشهاي آزاديبخش هزینههاي انساني و
مالي گزافي را به دولت اسالمي تحميل كرد و البته نتایج قابل مالحظهاي نيز به همراه داشت.
حمایت از مستضعفين و تالش براي تحقق وحدت ميان مسلمانان از نظر جمهوري اسالمي ایران این
نيست كه با استفاده از زور ملتها را تحت حاكميت نظام اسالمي درآورد ،بلکه درپي آن است كه با ایجاد
وحدت فکري و روحيه برادري و برابري مسلمانان و ملتهاي محروم شرایطي را بهوجود آورد تا آنها خود
عليه نظام جور قيام كرده و زمينه تشکيل حکومت مطلوب را فراهم آورند (یزداني ،خجسته ،پيشين.)17 :
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جنگ تحميلي اقدامي از سوي دشمنان منطقهاي و بينالمللي انقالب در جهت نابودي آن قلمداد گردید.
در چنين فضاي فکري رهبران انقالب وظيفه مصرح خود دیدند تا با اقدام نظامي در برابر تهاجم از انقالب
نوپا دفاع كنند .حفظ تماميت ارضي بهعنوان یکي از قواعد شرعي خوانده شد و لذا نظام اسالمي با فراخواندن
نيروهاي انقالبي قدم در راه دفاع از سرزمين اسالمي گذارد .حقيقت جنگ تحميلي كه در تاریخ انقالبها
طوالنيترین جنگ بر ضد یک انقالب محسوب ميشود به دليل این كه جامعه جهاني تحوالت آن را دنبال
ميكند بستر مناسبي براي صدور انقالب است .با پایان جنگ ميتوان گفت انقالب اسالمي نسبت به سایر
انقالبهاي جهان در قرن بيستم شناخته شدهترین آنهاست كه در پایداري و دفاع قدرتمندانه موفق ميشود
صداي خود را به همه جاي جهان منعکس كند .امروز این صدور الگوي انقالب در ابعاد فرهنگي در شرف
تکوین است .حضرت امام خميني(ره) در جایي فرمودهاند :هر روز ما در جنگ بركتي داشتهایم كه در همه
صحنهها از آن بهره جستهایم .ما انقالبمان را در جنگ به جهان صادر نمودهایم ،ما مظلوميت خویش و ستم
متجاوزان را در جنگ ثابت نمودهایم ،ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهانخواران كنار زدیم .ما در جنگ
ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستيم ،ما در جنگ ریشههاي انقالب پربار اسالميمان را محکم كردیم
ما در جنگ به مردم جهان و خصوصاً مردم منطقه نشان دادیم كه عليه تمامي قدرتها و ابرقدرتها ساليان
سال ميتوان مبارزه كرد (احمدي)213:7913 ،
برخي از حوادث نيز طي همين ادوار روي داد .مثالً حادثه كشتار زائران توسط حکومت آل سعود و یا
حکم قتل سلمان رشدي نویسنده كتاب موهون و منحرف آیات شيطاني و ...هر یک زمينهاي بود براي
صدور پيام انقالب به جهانيان .البته بيش از هر چيز پيام انقالب هدفهایي را در ممالک اسالمي جستجو
ميكرد چرا كه قرابت ارزشهاي ایران اسالمي با جوامع اسالمي پذیرش آنرا از سوي مسلمانان تسهيل
ميكرد.
صدور انقالب در دولت هاشمي رفسنجاني
با پایان یافتن جنگ ،لزوم توجه جدي به ساختن ویرانيهاي ناشي از آن و رفع مشکالت اقتصادي و معيشتي
جامعه نخبگان تصميمساز را بر آن داشت تا با رویکردي دروننگر و با تأكيد بر توسعه اقتصادي و معيشتي
در پي ارائه مدلي نمونه از انقالب اسالمي برآیند .با تفوق گفتمان واقعگرایي توسعه محور در سياست خارجي،
الگوي صدور انقالب ماهيتي شفافتر و مبتني بر صلح و به دور از تنش به خود گرفت و در آن ارائه مدلي
از توسعه و پيشرفت اسالمي مدنظر قرار گرفت تا دیگر مسلمانان بتوانند از آن الگوبرداري كنند .خطمشي
عملي و رفتاري ایران در صحنه سياست خارجي در دهه دوم انقالب را ميتوان با توجه به منافع ملي و
ترتيبات منطقهاي و پرهيز از تحریک دیگران در قالب سياست عاديسازي روابط مورد بررسي قرار داد .در
این دوره ،ایران براي دستيابي به اعتبار و قدرت ،سياستي عملگرا و توأم با همزیستي با دیگران را دنبال
كرد .ساز و كارهایي مانند پذیرش نظم حاكم بر روابط بينالملل ،احترام به قواعد و اصول بينالمللي ،تالش
در به وجود آوردن فضاي همزیستي با دیگران ،باالخص همکاري با كشورهاي همسایه و اروپایي در همين
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راستا بود (ازغندي .)77-71 :7937 ،در این دوره ،واقعگرایان با درک این واقعيت كه ایران محتاج كمکها
و همکاريهاي خارجي براي بازسازي است ،سعي داشتند با تنشزدایي در روابط خارجي یک رابطه مسالمت
آميز و سالم با سایر كشورها داشته باشند.
در دوره سازندگي ،صدور انقالب ماهيتي اقتصادي دارد كه با همزیستي مسالمتآميز با دیگر كشورها ،و
ارتباط با دولتها به جاي ملتها و گروهها همراه شد و صدور انقالب از طریق زور و دخالت در امور داخلي
دیگران به شدت منع شد .هاشمي رفسنجاني ،رئيس جمهور وقت ایران ،صدور انقالب را اینگونه تبيين
ميكنند« :آنان كه تصور ميكنند ما از طریق جنگ و تجاوز انقالبمان را صادر كنيم ،در اشتباه هستند ،بلکه
چنانچه ما تحت شرایط موجود بتوانيم یک نوعي از توسعه متناسب سياسي ،اجتماعي و اقتصادي ارائه دهيم،
مدلي از توسعه ،پيشرفت تکامل و معنویات اسالمي به جهان امروز ارائه دهيم ،آنگاه ما در آن چيزي كه دنيا
از آن وحشت دارد و آن صدور انقالب اسالمي است ،توفيق یافتهایم» (محمدي .)13 :7937 ،در این دوره
نه تنها صدور انقالب با سياستهاي مداخلهجویانه در امور دیگران و استفاده از زور و تهدید به شدت نهي
شده است ،بلکه تالش ميشود با استفاده از سياست عاديسازي روابط و تنش زدایي ،محيطي فراهم شود
كه در آن بتوان در آرامش كامل و با حفظ اصول و ارزشهاي اسالمي و انقالبي در داخل یک الگو و مدل
نمونه اقتصادي ارائه داد تا سرمشقي براي دیگر كشورهاي منطقه باشد (ایزدي ،خجسته)13 :7937 ،
در دیدگاه آقاي هاشمي رفسنجاني ،عالوه بر ارائه مدلي از توسعه و پيشرفت اقتصادي ،ارائه فکر و پيام
اسالم و انقالب هم موجب صدور انقالب ميشود« .كاخ سفيد عادت كرده است كه این طور فکر كند كه
انقالب اسالمي درصدد صدور انقالب از طریق جنگ ميباشد .این برداشت موجب ترس همسایگان ما شده
بود .ولي اینک آنها ميدانند كه قصد ما از صدور انقالب ،ارائه فکر ،ایده و راه قرآن به جهان ميباشد»
(محمدي .)13 :7937 ،در این دوره ،نه تنها صدور انقالب با سياستهاي مداخلهجویانه در امور دیگران و
استفاده از زور و تهدید به شدت نهي شده است ،بلکه تالش ميشود با استفاده از سياست عاديسازي روابط
و تنشزدایي ،محيطي فراهم شود كه در آن بتوان در آرامش كامل و با حفظ اصول و ارزشهاي اسالمي و
انقالبي در داخل یک الگو و مدل نمونه اقتصادي ارائه داد تا سرمشقي براي دیگر كشورهاي منطقه باشد.
در دیدگاه آقاي هاشمي رفسنجاني ،عالوه بر ارائه مدلي از توسعه و پيشرفت اقتصادي ،ارائه فکر و پيام
اسالم و انقالب هم موجب صدور انقالب ميشود« .كاخ سفيد عادت كرده است كه این طور فکر كند كه
انقالب اسالمي درصدد صدور انقالب از طریق جنگ ميباشد .این برداشت موجب ترس همسایگان ما شده
بود .ولي اینک آنها ميدانند كه قصد ما از صدور انقالب بعد از جنگ در سطح باالتري پيگيري شد و به
همه ابعاد و پتانسيلهایي كه ميتوانست صدور انقالب را در ابعاد سياسي ،اقتصادي و فرهنگي تسهيل كند،
مورد توجه قرار گرفت (ایوبي .)7911 ،بهطور كلي ميتوان گفت كه دیدگاه غالب در دوران سازندگي نسبت
به صدور انقالب دیدگاهي دروننگر است كه در آن بر ساختن جامعه الگو و نمونه از نظر اقتصادي و اجتماعي
تأكيد شده است ،یعني الگویي كه خود به خود مورد استقبال دیگران قرار گيرد.
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صدور انقالب در دولت آقای خاتمي
با پيروزي آقاي خاتمي در دوم خرداد  7913دوراني آغاز شد كه در پي آن بود تا با طرح شعار جامعه مدني
در داخل ،زمينه تحقق الگویي از انقالب را فراهم آورد و در سياست خارجي هم با طرح تز تنشزدایي و
گفتوگوي تمدنها در پي ارائه چهرهاي مثبت و مسالمتآميز از ایران نزد جهانيان برآمد .سياست تنش
زدایي خاتمي ترس برخي همسایگان را از صدور انقالب ایران كم كرد و تفاهم بيشتر جایگزین آن شد.
بهطوري كه بعد از نشست سران سازمان كنفرانس اسالمي در آذر ماه  7913در تهران ،شركتكنندگان در
بيانيه پایاني ،بر ضرورت تعامل مثبت ،گفتگو و تفاهم ميان فرهنگها و مذاهب تأكيد كردند و فرضيه برخورد
و درگيري را كه موجب بياعتمادي و تضعيف صلح است ،مردود شمردند (دبيرزاده.)213-213 :7932،
بر اساس اصول مطرح شده در سياست خارجي دولت خاتمي كه بر تنشزدایي و همزیستي مسالمتآميز
تأكيد دارد ،ایران ميبایست بهصورت یک قدرت مدني در صحنه بينالمللي رفتار كند (كریمي فرد:7933 ،
 .)713در گفتمان جدید كه مبتني بر صلحگرایي بود ،صدور انقالب به معناي ایجاد یک نظام مردمساالر در
داخل ایران و ارائه آن به جهانيان بهعنوان یک الگو مطرح است و بر بُعد مردمي بودن انقالب اسالمي تأكيد
بيشتري شد.
در این دوره از جامعه مدني و گفتگوي تمدنها به مثابه ابزاري براي صدور انقالب استفاده شد ،چرا كه
در بستر جامعه مدني و مردم ساالري بينالمللي كه بر پایه تفاهم همه كشورها و ملتها شکل ميگيرد،
زمينه عرضه افکار و اندیشههاي انقالب اسالمي كه مبتني بر فطرت خداجوي و حق طلب انسان است،
فراهم است .در گفتوگوي تمدنها ،جمهوري اسالمي ميتواند اندیشهها و آرمانهاي خود را تبيين و عرضه
كند و كشورها و ملتهاي دیگر ميتوانند آزادانه و داوطلبانه از آن نسخهبرداري كنند .بنابراین ،ميتوان
گفت كه صدور انقالب فرایندي براي معرفي نظام جمهوري اسالمي بهعنوان یک الگوي نظام حکومتي
اسالمي نمونه در جهان معاصر است (تاجيک ،دهقاني فيروز آبادي .)11 :7932 ،گفتمان مسالميتآميز جدید
با استقبال روبهرو شد و تنشزدایي پيگيري شد و بسياري از سفراي كشورهاي اروپایي به ایران برگشتند.
چهرهاي معتدل و ميانه از ایران ترسيم شد و ایده گفتگوي تمدنها كه در این دوره مطرح شد ،تأثير مثبتي
در شناساندن انقالب اسالمي به دیگران داشت تا جایي كه سال  2117به نام سال گفتگوي تمدنها
نامگذاري شد .در این دوره ،بر صدور انقالب به شيوهاي مسالمتآميز و براساس گفتوگو بر مبناي عقالنيت
و در چهارچوب قواعد بينالمللي تأكيد ميشود .ارائه الگوي جامعهاي دمکرات و مسلمان تحت عنوان الگوي
مردم ساالري دیني در این دوره پيگيري ميشد.
صدور انقالب در دولت آقای احمدی نژاد
با پيروزي آقاي احمدي نژاد در انتخابات ریاست جمهوري سال  7931و طرح شعارهایي مانند عدالت طلبي
و تأكيد بر ارزشهاي انقالب از سوي ایشان به نوعي بازگشت به گفتمان ارزش محور دهه اول انقالب بود
كه با ناعادالنه خواندن مدیریت بينالمللي خواستار تغيير در ساختار مدیریت بينالملل و توجه بيشتر به
ملتهاي محروم و مظلوم است .با این وجود ،الگوي صدور انقالب در این دوره همچنان مسالمتآميز است
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و مانند دوران سازندگي و اصالحات ،در چارچوب دكترین «ام القراي اسالمي» تعریف و تبيين ميشود .اما
در این دوره بر بعد رهبري ام القرا در جهان اسالم و رسالت جهاني آن تأكيد و تمركز ميشود ،صدور انقالب
ماهيتي برونگرا ميیابد كه معطوف به محيط پيراموني و بيروني جمهوري اسالمي است (دهقاني فيروز
آبادي و رادفر .)791 :7933 ،آقاي احمدي نژاد مؤلفههاي اصلي راهبرد سياست خارجي خود را حفظ استقالل
همه جانبه كشور و تعامل ملتها و جنگ افروزي مطرح نمود (كریمي فرد .)731 :7933 ،در واقع ،این الگو
به دنبال ساختن جامعهاي نمونه بر مبنا و پایههاي آموزههاي اسالم و ارزشها و آرمانهاي انقالب در داخل
و اشاعه و گسترش این آرمانها در سطح منطقهاي و بينالمللي است تا بتواند نظام ناعادالنه جهان را اصالح
كند و با تشکيل جامعه جهاني اسالمي ،زمينه را براي حکومت مهدوي فراهم نماید.
سياست خارجي ایران در این دوره نسبت به دورههاي قبلي مواجهه جویانهتر به نظر ميرسد و مواضع
ایران در قبال موضوعاتي مثل انرژي هستهاي ،اسرائيل و هولوكاست باعث ایجاد تنش گردید ،اما ایستادگي
ایران بر مواضع خود توأم با موفقيت بود و با استقبال مردم منطقه رو به رو شد و تهدیدهایي را كه به دنبال
ایجاد اختالف بين كشورهاي منطقه بود ،كمرنگ ساخت .براي نمونه« ،تریتا پارسي» رئيس نهاد غير دولتي
شوراي آمریکائيان ایراني تبار ،معتقد است كه موضعگيري آقاي احمدي نژاد عليه اسرائيل باعث شد طرح
هالل شيعي ناكام بماند و مردم از آن حمایت نکنند( .پارسي )1 :2111 ،در واقع در این دوره گفتمان انقالب
اسالمي بيش از آن كه شيعي باشد بر اتحاد اسالمي تأكيد دارد.
سياست خارجي ایران در این دوره در پي ارائه الگوي دولت عدل اسالمي به جهان بهویژه مسلمانان و
مستضعفان است و مهمترین كاركرد و كارویژه جمهوري اسالمي ایران تأمين عدالت و گسترش آن در سطح
بينالمللي است (دهقاني .)13 :7933 ،احمدي نژاد ،رئيس جمهور ایران ،یکي از مسئوليتهاي سنگين ملت
ایران را معرفي انقالب اسالمي به جهان ميداند .ایشان ضمن تأكيد بر معرفي انقالب اسالمي به بشریت
ميگوید« :باید این مکتب و الگو را تبيين و به ملتهاي تشنه دنيا معرفي كنيم» ،زیرا مأموریت جمهوري
اسالمي تنها ایجاد دولت الگوي اسالمي در درون ایران نيست ،بلکه مسئوليت بزرگتر و مهمتر آن معرفي
و ترویج الگوي توسعه یافته عدل اسالمي به سایر ملتها و كشورهاست (دهقاني فيروز آبادي و رادفر،
 .)797 :7933به چالش كشيدن نظام مدیریت بينالمللي توسط آقاي احمدي نژاد و ناعادالنه خواندن آن،
در واقع نفي ساختاري بود كه مانع از رواج اندیشهها و ایدههاي دیگر ملتها به سایر نقاط جهان ميشود و
نياز است تا ساختار حاكم برداشته شود تا ملتها آزادانه سرنوشت خود را انتخاب كنند و در این صورت
ميتوان انتظار داشت صداي عدالت طلبانه ایران به گوش جهانيان برسد و از آن استقبال كنند (احمد نقيب
زاده.)17:7937 ،
سياست خارجي ایران در این دوره ضمن بهرهگيري از دیپلماسي عمومي ،برخالف دولتهاي قبلي كه
بيشتر توجه خود را معطوف مسئولين و مقامات رسمي كشورها ميكرد ،به ملتها و گروههاي غيررسمي
توجهي ویژه دارد و ملتها را به ظلم ستيزي و مقابله با نظام هژمونيک دعوت ميكند .رئيس جمهور ایران
براي تأثيرگذاري بر افکار عمومي در این دوره از ابزارهایي مثل نامهنگاري و پيام براي ملتها و سخنراني
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در نهادهاي عمومي مثل مجمع عمومي سازمان ملل و یا از جمله سخنراني در دانشگاه كلمبيا استفاده
ميكند .در مجموع باید گفت كه سياست صدور انقالب در این دوره ماهيتي مسالمت آميز و ارزش محور
دارد كه در آن بر ایجاد جامعه نمونه اسالمي تأكيد ميشود و دولت در تالش است تا با ابزارهایي مثل
دیپلماسي عمومي و استفاده از قدرت نرم و تأكيد بر آرمانها ،ارزشها و توجه بيشتر به ملتها بهویژه
محرومين و مستضعفين پيام انقالب اسالمي را به گوش جهانيان برساند (ایزدي ،خجسته.)32 :7937،
الگوی تحلیل سوات SWOT

الگوي تحليل سوات از سوي اندیشمنداني چون دیوید هانگر و توماس الویلن ارائه شده است تکنيک یا
ماتریس سوآت ( )SWOTابزاري براي شناخت ،تهدیدها و فرصتهاي موجود در محيط خارجي یک
سيستم و بازشناسي ضعفها و قوتهاي داخلي آن بهمنظور سنجش وضعيت و تدوین راهبرد براي هدایت
و كنترل سيستم مزبور ميباشد .این تکنيک به صورت تفصيلي در قالب مقالهاي كالسيک تحت عنوان
ماتریس سوآت :ابزاري براي سنجش وضعيت در سال  7332ميالدي توسط هاینز وي ریچ معرفي گردیده
است ،با این وجود سابقه شکلگيري آن به پيش از تاریخ انتشار مقاله مزبور برميگردد و افراد و جریانات
متعددي در تکوین و تکامل آن نقش داشتهاند .به بيان دیگر شکلگيري تکنيک سوآت تنها در تعامل با
شکلگيري دیگر تکنيکهاي برنامهریزي راهبردي قابل تبيين است.
بنابه گفته «آلبرت هامفري» یکي از پدران و پایهگزاران آنچه امروزه تحليل «سوآت» خوانده ميشود،
این تکنيک از درون پژوهشهاي سالهاي  7331الي  7311ميالدي «انستيتو تحقيقات استانفورد» ریشه
گرفته است .هامفري در مقالهاي تحت عنوان سرچشمههاي مدل تحليلي سوآت شکلگيري این تکنيک را
نتيجه تالش جامعه برنامهریزان شركتي در راستاي كشف علل ناكامي شيوه «برنامهریزي شركتي» در دوران
مزبور و چارهجویي براي مشکالت آن معرفي مينماید .در نتيجه تحقيقات مذكور معلوم گردید براي آنکه
اعضاء یک تيم برنامهریزي شركتي در مورد یک «تصميم» به اجماع نظر نایل شوند الزم است یکایک
حلقههاي زنجيرهاي كه اصطالحاً «زنجيره منطق» نام دارد مورد توجه قرار گيرد (گلکار.)1 :7937 ،
زنجيره منطق از هشت گام متوالي شامل  -7بازشناسي ارزشها؛  -2سنجش وضعيت؛  -9انگيزش؛ -1
جستجو؛  -7انتخاب؛  -3برنامه؛  -1اقدام؛ و  -3پایش و تکرار گامهاي یک ،دو و سه تشکيل ميگردد .با
این وجود آنان متوجه شدند از آنجا كه نميتوان ارزشهاي اصولي و مبنایي نفرات تيم برنامهریزي را تغيير
داد ،لذا بهتر است كوشش خود را بر یافتن روشهایي جهت انجام گام دوم ،یعني سنجش وضعيت متمركز
نمایند .در نتيجه این تالش تکنيک سنجش وضعيتي موسوم به «سافت» ) (Softابداع گردید و هنگامي
كه این تکنيک در سال  7331ميالدي در «سمينار برنامهریزي بلندمدت» در شهر زوریخ ارائه شد ،به
پيشنهاد دو تن از پژوهشگران حاضر در سمينار («یوریک» و «آر») حرف " "Fبه " "Wتغيير داده شد آن
را تحليل «سوآت  »SWOTناميدند.
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در سير شکلگيري تکنيک سوآت سه مرحله تکاملي گزارش شده است كه عبارتند از -7 :تدوین
تکنيکهایي كه به سنجش نقاط قوت و ضعف دروني سيستم پرداخته اند -2 ،تدوین تکنيکهایي كه به
تحليل تهدیدات و فرصتهاي محيط خارجي سيستم توجه داشتهاند و  -9تدوین تکنيک سوآت كه به تعامل
و هماهنگسازي این دو دسته متغيير داخلي و خارجي ميپردازد .سوآت مبتني بر چهار مؤلفه محوري قوت
( ،)Strengthenضعف ( ،)Weaknessفرصت ( )Opportunityو تهدید ( )Threatاست.
قوت و ضعف عناصر داخلي و فرصت و تهدید عناصر خارجي هستند .در سوآت اصل بر این است كه
كشور نباید منتظر ظهور فرصتهاي استثنایي در محيط خارجي باشد و لذا باید با استفاده از مزایاي خود
مزیت رقابتي جدید را خلق نماید .از انطباق مؤلفههاي چهارگانه مذكور چهار استراتژي ظاهر ميشود كه
مبناء تحليل شرایط جاري و برآیند آن نيز تصميم اتخاذ ميشود .این چهار استراتژي موارد ذیل هستند.
استراتژي قوت -فرصت كه به آن  Maxi-maxنيز ميگویند .در این استراتژي سيستم تالش دارد تا با
استفاده از نقطه قوت داخلي و فرصتهاي بينالمللي مزیتهایي را ایجاد نماید .مدیران ارشد و تصميمسازان
عموماً عالقه دارند كه در موقعيتي قرار گيرند كه بتوانند با استفاده از نقاط قوت خود از رویدادهاي و روندهاي
جاري بهره گيرند.
استراتژي ضعف -فرصت كه به آن  Mini-Maxنيز ميگویند .در این استراتژي سيستم تالش دارد تا
با بهرهگيري از فرصتهاي خارجي ضعفهاي داخلي خود را بپوشاند و یا با برطرف كردن نقاط ضعف خود
حداكثر بهره را از فرصتها ببرد .گاهي در خارج از سيستم فرصتهاي مهمي وجود دارد ولي كشور به وسطه
ضعف داخلي نميتواند از این فرصتها استفاده كند.
استراتژي قوت -تهدید كه به آن  Maxi-Minنيز ميگویند .در این استراتژي كشور تالش ميكند تا
با نقاط قوت خود اثرات ناشي از تهدیدات خارجي به حداقل رسانده و یا در صورت امکان از بين ببرد.
استراتژي ضعف -تهدید كه به آن  Mini-Minنيز ميگویند .در این استراتژي كشور تالش دارد تا
موضع تدافعي بگيرد و هدف از آن كاهش نقاط ضعف داخلي و پرهيز از تهدیدات خارجي است.
تقسيمبندي مذكور در جدول شماره  7سوات بيان شده است.

جدول شماره ( )1سوات
محیط داخلي و بیروني

قوت
Strngthen

ضعف
Weakness

فرصتها
Opportunity
تهدیدها
Threat

استراتژيهاي قوت -فرصت
O–S
استراتژيهاي قوت -تهدید
T-S

استراتژيهاي ضعف -فرصت
O-W
استراتژيهاي ضعف -تهدید
T-W
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اگرچه مجموعه متغيرهاي موجود در ماتریس سوآت (یعني قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید) متغيرهاي
جدیدي نيستند؛ ليکن نکته بدیع این تکنيک را باید در توانایي آن در هماهنگ نمودن و یافتن ارتباط
نظاممند ميان متغيرهاي مزبور دانست .هر چند بسياري از مؤلفين حوزه برنامهریزي راهبردي به لزوم
بهرهگيري شركتها از قوت خود براي استفاده از فرصتها اعتقاد دارند ،اما نباید معادالت مهم دیگري
همچون كاستن از ضعفها به منظور بهره جستن از فرصتها مورد غفلت قرار گيرد .به هر حال یک
«ضعف» در حقيقت به مفهوم نبود «قوت» است و تالش در جهت كاستن از ضعف ميتواند به نوبه خود
به تدوین یک راهبرد متمایز براي مؤسسه بيانجامد .ماتریس «سوآت» یک چارچوب مفهومي است كه براي
تلفيق عوامل دروني و بيروني و پایهگذاري راهبرد بر اساس تعامل متغيرهاي مزبور ایجاد شده است .این
تکنيک همچنين ابزاري براي ترغيب تصميمگيران جهت یافتن تاكتيکها و اقدامات مؤثرتر ميباشد
(گلکاري)7 :7937 ،
S
استراتژی توسعه (تهاجمي)

استراتژی ادغام(ثبات)

استراتژی تنوع( دفاع)W

استراتژی بقا

شکل ( )1الگوی ارزیابي و انتخاب استراتژی

تحليل SWOTابزاري كارآمد براي شناسایي شرایط محيطي و توانایيهاي دروني سازمان است .پایه و
اساس این ابزار كارآمد در مدیریت استراتژیک و همين طور بازاریابي ،شناخت محيط پيراموني سازمان است.
حروف  SWOTكه آن را به شکلهاي دیگر مثل  TOWSهم مينویسند ،ابتداي كلمات  Strengthبه
معناي قوت Weakness ،به معناي ضعف Opportunity ،به معناي فرصت و  Threatتهدید است.
ماتریس باال خود گویاي برآیند حاصل از تركيب عناصر چهارگانه پيش گفته است .اساساً تركيب قوت و
فرصت موجب دستيابي به راهبردهاي تهاجمي ميشود .تركيب عناصر قوت و ضعف ج.ا.ایران را به
استراتژيهاي ادغام كه به نوعي متنهي به ثبات هستند هدایت مينماید .تركيب فرصتها و ضعفها موجب
تنوع راهبردي شده و به سان مورد پيشين ادغام را در پي دارند .در نهایت امر تركيب عناصر تهدید و ضعف
مجب روندها و فرایندهاي كاهشي در راهبردهاي پيش روي نظام خواهد شد.
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تحلیل سیاستگذاری صدور انقالب
در چارچوب سياست صدور انقالب اسالمي ،پژوهش ابتداً منابع قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید را در محيط
داخلي و خارجي شناسایي خواهد كرد .آگاهي از این منابع براي گسيل به مرحله ارائه خط مشيها در چهار
عرصه قوت -فرصت ،ضعف -فرصت ،قوت -تهدید و در نهایت امر ضعف -تهدید فراهم خواهد آورد.
سياست صدور انقالب اسالمي عليرغم شدت و ضعفها و فراز و فرودها در همه كابينههاي تشکيل
شده پيگيري شد .از ابتداي انقالب اسالمي ،رویکردهاي متفاوتي بر عرصهي سياست خارجي ایران مستولي
گشته است .به تبع با دقت در گفتمانهاي سياست خارجي و چگونگي تأثيرگذاري گفتمانهاي مختلف بر
رفتار سياست خارجي ایران پس از انقالب اسالمي ميتوان به درک بهتري از جهتگيري سياست خارجي
بعد از انقالب اسالمي رسيد .اولين رویکرد در سياست خارجي بعد از انقالب اسالمي نگاه ليبرالي نسبت به
نظام بينالملل بود كه تنشزدایي در روابط بينالملل را تجویز ميكرد و با نگاهي خوشبينانه نسبت به فضاي
بينالملل درصدد بود كه طرحي نو را در عرصهي سياست خارجي ایران تدوین نماید .دولت موقت در تئوري
و عمل و با دیدگاهي كالن ،تمایل به غرب و نگراني نسبت به نفوذ شرق ،در تالش براي جلب و بهبود
روابط با دولتهاي دیگر بهویژه با ایاالت متحده آمریکا بود.
با شکلگيري شرایط جدید در داخل و بيرون از جمهوري اسالمي ایران و بسيج نيروهاي كشور به دنبال
جنگ تحميلي ،در جهت دفاع از انقالب اسالمي و تماميت ارضي ،اندیشههاي آرمانگرایانه اندک اندک
توانست نفوذ خود را بر تمامي عرصههاي سياست داخلي و خارجي كشور گسترش دهد .تأكيد بر صدور
انقالب اسالمي و ارزشهاي آن ،مبارزه با نيروهاي طاغوت و ایستادگي در مقابل قدرتهاي استکباري
غرب و شرق از جمله مواردي بودند كه آرمانگرایان مورد توجه قرار دادند .تسلط گفتمان ارزش محور یا
آرمانگرا در بين سالهاي  31-33باعث گردید كه برداشت تصميمگيرندگان و مجریان سياست خارجي
تماماً ایدئولوژیک باشد و ارزشهاي اخالقي فراتر از منافع ملي قرار گيرد .اهدافي كه سياست خارجي ایران
در این سالها دنبال ميكرد عبارت بودن از طرح صدور انقالب اسالمي ،بيان فرضيهي جهاد در دو بعد
فرهنگي و نظامي ،طرح موضوع استکبارستيزي و بيداري ملل مستضعف ،بيداري ملل مسلمان جهان،
بهخصوص بيداري ملل حاشيه خليج فارس كه به خاطر اشتراكات مذهبي و فرهنگي روي آنها تأكيد خاصي
ميشود.
الزامات ناشي از زیستن در نظام به هم پيوسته بينالمللي ،كمكم رویکردهاي واقعگرایانه در سياست
خارجي ایران نمود یافت .نظام اسالمي ایران توانست تا حدود زیادي امکانات و محدودیتهاي خود را
شناسایي كند و با توجه به آنها در جهت بازسازي روابط خود با سایر كشورها گام بردارد .در دوران ریاست
جمهوري خاتمي رویکرد واقعگرایانه بر دستگاه سياست خارجي تا حدي غلبه یافت و از شدت طرح مباحث
ارزشي و آرماني در سياست خارجي كاسته شد .در این دوران گفتمان فرهنگگراي سياست محور در صدر
برنامههاي دولت قرار گرفته بود .پس از انتخابات دوم خرداد  7913و طرح برنامههاي رئيس جمهور جدید،
گسترش روابط خارجي و رسيدگي به مسائل و امور خارجي در چارچوب رهيافت واقعگرایي باید ادامه

 ........................................................... 11فصلنامه علمی – پژوهشی «پژوهشنامه انقالب اسالمی» ،سال چهارم ،شماره  ،81زمستان 99

ميیافت؛ با این تفاوت كه نحوه بيان و شيوهي رفتار و برخورد با دیگران تغيير یافت و سياست تعدیل
اقتصادي و قائل شدن به توسعهي صنعتي دولتي جاي خود را به توسعه سياسي داد و در روابط خارجي،
پذیرش پلوراليسم جهاني به معني نفي نظام تک قطبي و پذیرش تساوي فرهنگها ،به محور اصلي سياست
خارجي تبدیل شد.
الگوي صدور انقالب در سياست خارجي دولت نهم ،مانند دوران سازندگي و اصالحات ،در چارچوب
دكترین «امالقراي اسالمي» ،تعریف و تعيين ميشود .این امر بدان معناست كه الگوي صدور انقالب در این
دولت نيز بر پایهي ایده «انقالب مستقر» ماهيتي مسالمتآميز ،الگوپردازانه ،فرهنگي و گفتماني دارد .اما در
این دوره ،بر بُعد رهبري امالقرا در جهان اسالم و رسالت جهاني آن تأكيد و تمركز ميشود؛ زیرا موقعيت و
مركزیت جمهوري اسالمي ایران بهعنوان امالقرا گرچه مستلزم حفظ بقاي آن است ،بقاي آن نافي رسالت
و مسئوليت فراملي آن نسبت به سایر مسلمانان و مستضعفان نيست؛ بهطوريكه ،تثبيت و تحکيم انقالب
اسالمي در قالب جمهوري اسالمي ایران به معناي فراموشي و غفلت از رسالت جهاني و انساني انقالب
اسالمي نيست بلکه برعکس ،تقویت جمهوري اسالمي تکليف و وظيفۀ آن در قبال سایر ملتها و انسانها
را افزایش ميدهد .ازاینرو ،الگوي صدور انقالب ،ماهيتي برونگرا ميیابد كه معطوف به محيط پيراموني و
بيروني جمهوري اسالمي است (متقي .)71 : 7937 ،ماهيت و عوامل تعيينكننده اتخاذ ارائه و معرفي دولت
عدل اسالمي بهعنوان الگوي صدور انقالب اسالمي در سياست خارجي دولت نهم بررسي شد.
مدل سوآت ابتداً اقدام به شناسایي نقاط قوت ،ضعف ،تهدید و فرصتهاي پيش روي سياستهاي صدور
انقالب ميكند .پس از آن اقدام به دستهبندي آنها نموده و در ماتریسهاي مربوط به خود در جدول سوآت
چينش ميكند در راهبرد قوت -فرصت به نقاط قوت حکومت اسالمي و فرصتهاي موجود در كشورهاي
اسالمي كه فرآیند بيداري را تجربه نمودهاند راهکارهایي را براي صدور مؤثرتر انقالب اسالمي به این جوامع
استخراج نمایند .دومين راهبرد قوت -تهدید راهبردهایي را با نگرش توأمان به نقاط قوت داخلي و تهدیدات
موجود در محيط داخلي كشورهایي كه بيداري اسالمي را تجربه نمودهاند ،راهکاري را براي صدور بهتر پيام
انقالب اسالمي به آنها معرفي نماید .سومين راهبرد ضعف -فرصت به ضعف داخلي حکومت اسالمي ایران
و فرصتهایي كه در كشورهاي اسالمي كه بيداري اسالمي را تجربه نمودهاند ظهور نموده پيشنهاداتي را
جهت صدور انقالب اسالمي معرفي نماید .در نهایت امر چهارمين راهبرد به ضعف -تهدید موسوم است كه
در آن پژوهشگر با لحاظ نمودن ضعفهاي داخلي نظام حکومت اسالمي و تهدیدات پيش رو در كشورهاي
اسالمي كه به تبع بيداري اسالمي تجلي نموده پيشنهاداتي را براي صدور و یا زمينهسازي صدور ارزشهاي
انقالب اسالمي بيابد.
راهبردهای مبتني بر قوت -فرصت و قوت -تهدید  S-OوS-T

این حالت ،مطلوبترین و مناسب ترین حالت است و بدین معني است كه ضمن آنکه از توانایيها و نقاط
قوت درخور و قابل اتکایي برخوردار است ،در محيط تعاملي و زمينهاي خود نيز با فرصتهاي مناسب و
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گرانبهایي مواجه است .بنابراین ،این دسته از راهبردها چگونگي بکارگيري توان موجود سازمان در جهت
بهرهبرداري حداكثري از فرصتهاي مغتنم محيطي را بيان ميدارد .در این استراتزي سازمان تالش دارد تا
با استفاده از نقطه قوت داخلي و فرصتهاي بينالمللي مزیتهایي را ایجاد نماید .مدیران ارشد و
تصميمسازان عموماً عالقه دارند كه در موقعيتي قرار گيرند كه بتوانند با استفاده از نقاط قوت خود از رویدادها
و روندهاي جاري بهره گيرند.
برجستهسازی معنویت در سیاست خارجي

مهمترین ویژگي انقالب اسالمي دگرگوني نگرش به انسان ،جامعه ،سياست و حکومت بود .از این رو تفکر
سياسي و فلسفه حکومت تحت تأثير آموزههاي امام خميني(ره) دچار تغييرات زیادي شد ،مقایسه اجمالي
شعار انقالبهاي مختلف معاصر و انقالب اسالمي ميتواند گویاي تفاوتي عميق و اساسي باشد .اهداف
مادي ،شعار مشترک انقالبهاي معاصر بود بهطوريكه این ذهنيت شکل گرفت كه انقالب و دگرگوني
كامل ساختار حکومتي و ایجاد نظامي جدید در واقع براي بهبود و توسعه اقتصادي ،رفاهي و خدماتي است.
همزمان با حاكميت این فرهنگ در جهان ،انقالب اسالمي با خصلتها و ویژگيهاي خود تمامي معادالت
و محاسبات و پيشبينيهاي متداول و متعارف جهان را بر هم زد« .انقالب به نام خدا»« ،انقالب معنویت»،
«انقالب دیني» و «انقالب مستضعفين» از جمله عناویني است كه ناظران خارجي و نظریه پردازان به این
حركت انقالبي در دنياي معاصر دادهاند .معنویتگرایي در داخل در پرتو هماهنگي «گفتار» و «كردار» حاصل
ميشود این در ایران سابقهایي دیرینه دارد «گفتار نيک»« ،پندار نيک» و «رفتار نيک» از آموزههاي كهن
دیني در ایران هميشه عدالتجو و حقيقت طلب بوده است .انقالب اسالمي احياءكننده فرهنگ «ایران
اسالمي» است؛ كه ضمانت استمرار و بقاي خود را در تطابق «گفتار» و «عمل» نخبگان سياسي ،روشنفکران
فکري و اجتماعي خود پي ميگيرد .معنویتگرایي در اجتماع امروز ،محکّي است براي بررسي نظر مردم در
این ارتباط .هر چه ميزان معنویتگرایي در جامعه بيشتر شود نشان از ادراک مردم معطوف بر تطبيق رفتار
و گفتار مؤلفههاي از پيش اشاره شده است .روند معنویتگرایي در پرتو انقالب اسالمي ایران احياء شده،
تشدید گشت؛ و در پرتوي هشت سال دفاع مقدس داشته هاي فرهنگي و تاریخي خود قوام بيشتري یافت؛
امّا سير نزولي این معنویتگرایي را از دههي دوّم مالحظه ميكنيم كه امروز در دههي سوم با بازتعریف آن
در پرتو گرایش به زندگي مدرن ،در آینده به شکل و شماي دیگري نمود خواهد یافت كه از محتواي هویتي
همان معنویت گرایي بهرهمند ولي از شکل و فرماسيون متفاوتي تبعيت خواهد نمود .در سطح بينالملل نيز
بازگشت به معنویت مشکل بنيادین بسياري از هویتهاي جنبش اجتماعي است «انقالب اسالمي» ،امروزه
در جاي جاي كشورهاي اسالمي و آزادیخواه ردپایي از این معنویتگرایي را تشدید نموده است .در لبنان در
فلسطين و ميان رزمندگان جهادي ،در شمال آفریقا و حتي در ایاالت متحده آمریکا این شکل گفتماني
تأثيرگذار بوده است؛ نظریه ميشل فوكو در باب انقالب اسالمي و بازگشت به معنویت در مقام هویت اساسي
گفتمان انقالب در ایران یکي از اساسيترین مؤلفهها در این زمينه است.
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تحکیم مردم ساالری دیني در منطقه

ایران پرچمدار مردمساالري دیني هستند و در حالي غرب شعار اقتصاد مبتني بر دانش را سر ميدهد كه
قرنها پيش ،مدیریت مبتني بر دانش و ایمان شعار قرآن بوده است .اساس حکومت جمهوري اسالمي ایران
را برپایه مردمساالري دیني دانست جمهوري اسالمي ]هم بر این[ دو پایه استوار است :یکي جمهوري،
یعني آحاد مردم و جمعيت كشور ،آنها هستند كه امر اداره كشور و تشکيالت دولتي و مدیریت كشور را
تعيين ميكنند و دیگري اسالم ،یعني این حركت مردم بر پایه تفکر اسالم و شریعت اسالمي است . ...در
چنين كشوري اگر حکومتي مردمي است ،پس اسالمي هم است در چنين نظام اسالمي ،یعني مردم ساالري
دیني ،مردم انتخاب ميكنند ،تصميم ميگيرند و سرنوشت اداره كشور را به وسيله منتخبان خودشان در
اختيار دارند .یکي از مهمترین علل وقوع انقالب اسالمي در ایران ،وجود حکومت استبدادي پادشاهي و
بياعتنایي و حتي مخالفت آن حکومت با اعتقادات مذهبي مردم بود .به همين دليل ،پس از پيروزي انقالب
در  22بهمن  ،7971اصلي ترین و اولين تالش نظام جدید ،بنا و استقرار دولتي بود كه از یکسو اصول و
معيارهاي دموكراتيک در آن رعایت شود و خطر هميشگي استبداد از ایران رخت بربندد و از سوي دیگر
خواسته قلبي و واقعي ملت ایران كه همان پياده شدن و اجراي احکام اسالمي است تحقق یابد.
گرچه تاكنون در عمل بنا به دالیلي ممکن است گاهي ركن جمهوریت نظام مورد تردید ،ضعف ،فراموشي
یا دستبرد عدهاي كج اعتقاد و بداندیش و زمان و مکان ناشناس قرار گرفته باشد؛ اما در مجموع روند حركت
به سوي مردمساالري دیني بوده و هست و جز این نيز نميتواند باشد .پس از دوم خرداد و هفتمين انتخابات
ریاستجمهوري و انتخاب خاتمي بهعنوان رئيس جمهور ،این روند سرعت و شتاب بيشتري گرفته است و
با طرح اصالحات وي ،زمينه تقویت آن بيشتر فراهم شده است (موالنا ،محمدي.)7931 ،
استراتژیهای اقدام (ثبات) قوت – تهدید S-T

در این حالت ،سازمان هر چند از قوتها و توانایيهاي قابل اتکایي برخوردار است ولي ،در محيط تعاملي و
زمينههاي خود نيز با چالشها و تهدیدهاي متعدد و جدي روبهرو ميباشد .بنابراین ،این دسته از راهبردها
چگونگي بهره گيري از حداكثر توان موجود براي مقابله بهينه با فشارها ،چالشها و تهدیدهاي محيطي را
ترسيم ميكند .در این استراتژي كشور تالش دارد تا با بهرهگيري از فرصتهاي خارجي ضعفهاي داخلي
خود را بپوشاند با برطرف كردن نقاط ضعف خود حداكثر بهره را از فرصتها ببرد .گاهي در خارج از كشور
فرصتهاي مهمي وجود دارد ولي كشور به واسطه ضعف داخلي نميتواند از این فرصتها استفاده كند.
استفاده از ظرفیتهای داخلي در مقابل تحریمها

پایان یافتن جنگ و عدم پيروزي استکبار در زمينه هاي نظامي ،تهاجمات به عرصه هاي دیگركشيده شد.
یکي از این عرصه ها كه خصوصاً در سال هاي اخير با تهاجمات گسترده همراه بوده است ،عرصه اقتصادي
است .بنابراین انقالب اسالمي مکلف به نوآوري و نظریه پردازي و الگو سازي در عرصه هاي جدید اقتصادي
است .هر كشوري كه علم استکبار ستيزي را برپاكند ،نيازمند چنين الگوهایي است .یکي از این مفاهيم
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اقتصاد مقاومتي است براي تداوم این نوع اقتصاد ،باید هرچه بيشتر به سمت محدودكردن استفاده از منابع
نفتي و رهایي از اتکاي اقتصاد كشور به این منابع حركت كرد اتکاي به ظرفيتهاي دروني نيازمند بر نامه
ریزي بلند مدت است ،بنابراین براي اتکا به این ظرفيتها الزم است تا راهبردهاي بلندمدت براي تحقق
اقتصاد مقاومتي طراحي و اجرا شوند (موسي نجفي )791: 7931 ،راهبرد استفاده از ظرفيتهاي داخلي در
مقابل تحریمها از تركيب قوتها شامل :ظرفيتهاي انقالب اسالمي در عصر جهاني شدن ،عدالتگرایي
انقالب اسالمي و تهدیدات شامل :ضعف و چالشهاي دولتهاي متحد با انقالب اسالمي ایران ،رقابتهاي
منطقهاي :فشار منطقهاي حاصل ميشود.
راهبردهای مبتني بر ضعف -فرصت و ضعف -تهدید  W-Oو W-T

در این راهبرد ،هر چند فرصتهاي متعدد و گرانبهایي براي كشور در محيط فراهم است ولي ،از سوي
دیگر دچار ضعفها و ناتوانيها نيز است .بنابراین ،با استفاده از راهبردهاي ( )O-Wباید نهایت تالش خود
را براي جبران ضعفها و ناتوانيهاي خود با استفاده از فرصتهاي محيطي بهكار بندد .در این استراتژي
كشور تالش ميكند تا با نقاط قوت خود اثرات ناشي از تهدیدات خارجي را به حداقل رسانده و یا در صورت
امکان از بين ببرد.
افشای سکوت جامعه جهاني در برابر نقض حقوق انساني

بررسي روند تکامل مفهوم حقوق بشر در تاریخ جهان نشان ميدهد تعریف این حقوق ،راهي براي مستقل
كردن تعریف منافع و حقوق عمومي از دخالتهاي سياسي حکمراناني بوده كه معموالً براساس منافعه خود
براي «دیگران» حقي تعریف ميكردهاند .سنت ناصواب سوءاستفاده از حقوق الهي براي سركوب حقوق بشر
در قرون وسطي از یکسو و استبداد پادشاهان در برخورد با شهروندان از سوي دیگر باعث شد اندیشمندان
در عصري كه در غرب به «روشنگري» مشهور شد؛ از حقوق انسان ،مستقل از آنچه اراده سياستمداران
برآن است ،سخن بگویند .روشن است در ادیان الهي ،تأكيد بسياري بر حقوقي شده كه انسان به دليل انسان
بودن از آن بهرهمند است؛ اما انحراف حکومتها از این آموزهها و سوءاستفاده از برخي تعاليم دیني از سوي
سياستمداران مدعي باعث شدند اندیشه پيدایش منشوري به نام «حقوق بشر» پدید آید و توسعه یابد .راهبرد
افشاي سکوت جامعه جهاني در برابر نقض حقوق انساني شامل تركيب نقاط ضعفها عبارتند از اقتصاد تک
محصولي است .فرصتها شامل بحرانهاي تفکرات سکوالریستي توسعه شبکههاي رسانه اي در جهان
امروز گسترش ظرفيتهاي گردشگري در جهان امروز حاصل ميشود
نتیجهگیری
در این پژوهش سعي شده است كه با شناسایي دقيق محيط داخلي بر اساس نقاط قوت و ضعف و محيط
خارجي بر اساس مؤلفههاي فرصت و تهدید اقدام به ارائه راهبردهاي مناسب بر اساس تطبيق رابطه منطقي
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بين هر یک از مؤلفههاي داخلي با تركيب دو عامل خارجي راهبرد مناسبي ارائه شود با وجود این كه
راهبردهاي این پژوهش صورت بکلي ارائه شده است اما ميتواند زمينه و بستر مناسبي جهت پژوهشهاي
بعدي را فراهم آورد كه تاكيد بر شرایط ژئوپلتيکي و فرهنگي مناطق مورد نظر ميتواند سياستهاي مناسبي
براي صدور انقالب اسالمي به آن مناطق را تدوین كند .از لوازم اصلي موفقيت در مسير نيل به اهداف
گفتمان صدور انقالب همان تبيين صحيح و واقعبينانه وضعيت موجود است .تحليل نادرست از فرصتها و
تهدیدها از یکسو و ضعف و قوتهاي مرتبط با گفتمان صدور انقالب ميتواند به تضعيف و در نهایت
فراموشي گفتمان صدور انقالب شود .بررسيها نشان ميدهد اكنون نقاط تمركز اصلي دشمن بر كشورهاي
خاصي همچون مصر ،سوریه ،بحرین ،یمن قرار دارد؛ مصر زمان دیکتاتوري مبارک ،ستون سياست
خاورميانهاي آمریکا در منطقه بود و تأثيرگذاري این كشور بر جوامع عرب منطقه بسيار زیاد است .البته در
این شرایط نباید موضوع فلسطين به فراموشي سپرده شود و رهایي ملت مظلوم فلسطين از ستمهاي
صهيونيستها و حاميانشان همچنان باید در اولویت اول جهان اسالم باشد و در ترسيم اهداف و برنامههاي
گفتمان صدور انقالب مورد توجه اساسي قرار گيرد .خطر اصلي در مورد گفتمان صدور انقالب را كه در
كالم رهبر معظم انقالب نيز بدان اشاره شده است ميتوان در این دو عنوان اصلي خالصه نمود« :فرصت
طلبي» و «شبيهسازي» .فرصت طلبي عبارت است از وارد شدن نظام سلطه به قصد فریب انقالبيون و
راضي نمودن مردم به همان دستاوردهاي جزیي و ابتدایي اوليه .منظور از شبيهسازي توطئه و دخالت در
امور داخلي كشورهاي مستقل جبهه مقاومت براي ایجاد ناآرامي و براندازي است .این اقدام در خصوص
ایران و سوریه مصداق دارد .در این خصوص ضرورت همفکري و وحدت نظر نخبگان فکري جوامع اسالمي
دو چندان ميشود .باید برنامهریزي مشخص در ابعاد كوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت براي هر كشور ،مبتني
بر شرایط خاص آن كشور صورت پذیرد .تأسيس یک مجمع دائمي تحت عنوان «مجمع جهاني بيداري
اسالمي» كه دبيرخانه آن در تهران مستقر شده است از اقدامات ضروري و بهجاي جمهوري اسالمي بود و
هدفش این است كه از این طریق بتوان با همفکري و تضارب آراء بين نخبگان فکري و اندیشمندان
كشورهاي اسالمي به تقویت و استحکام براي نيل به اهداف عاليهاش مساعدت نماید بدون شک نظامهاي
آینده كشورهاي منطقه بر بسترهاي فرهنگ اسالمي بنا خواهد شد .البته ما نباید الزاماً برپایي مدل حکومتي
ج.ا.ا را در این كشورها انتظار داشته باشيم .یقيناً در نظامهاي تازه تأسيس ،شریعت اسالم ،از منابع اصلي
تدوین قانون اساسي آنها خواهد بود .بهعالوه سرمایه اجتماعي موجود در این جنبشها و اعتماد موجود در
بين مجموعه گروه و فعالين این حركتها به مثابه پتانسيل عظيمي -در صورت مدیریت هوشمندانه-
ميتواند آینده درخشاني را براي این جوامع ترسيم نماید .در ایران نقش پررنگ علماي شيعه در طول مبارزه
با نظام ستمشاهي یکي از مؤلفههاي اساسي پيروزي آن بود ،امروزه پيشگامي علماي شيعه را در بحرین نيز
شاهد هستيم .لذا ضروریست رهبران دیني و روشنفکران كشورهاي اسالمي و نقش مردمي آنها در تحوالت
منطقه تقویت شده تا بهعنوان گروه مرجع ،نقش هدایتگري ،كادرسازي و نظامسازي براي آینده انقالبها
داشته باشند.
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