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چکیده
اگر چه بسیاری سعی کردهاند انقالب اسالمی ایران را در ردیف سایر انقالبها و تحوالتت معموالل دنیوا
بدانند اما در عمل نظرات آنان با واقعیتها فاصله زیادی دارد چرا که ایدئاللالژی آن اسالم نواب محمودی و
برخالاسته از تالدههای عمالمی مردم و از همه مهمتر رهبری حضرت امام خمینوی(ره) مویباشود در کنوار آن
انقالب ایران زمانی رخ داد که نظام بینالملول از شورایخ خواو دو قطبوی برخوالردار بوالده و تقریبواا تموامی
کشالرهای دنیا در بلالک بنودی دوران ننوس سورد و در ترتیبوات امنیتوی و بوه خ والو در میوان دو قطو
آمریکا و شالروی قرار داشتند ولی آنچه مسلمه این است که ظهالر یک انقالب دینوی و تاسویی یوک نظوام
سیاسی مبتنی بر اسالم در نظام بینالملل ،نه تنها راه رهایی از سلطه را به مردم آمالخت ،بلکه نخبگان را نیز با
راهی نال آشنا کرد .حال پرسش اصلی پژوهش این است که :انقالب اسالمی ایران ،چه تاثیراتی بر نظام بین-
الملل داشته است؟ و این تاثیرات ناشی از چه پارادایم ندیدی در روابخ بینالملل در فضای دو قطبوی بوالده
است؟ و نیز واکنش کشالرها به خ الو قدرتهای نهانی به این پارادایم چه بالده است؟
واژهگان کلیدی :انقالب اسالمی ایران ،نظام بینالملل ،گفتمان سیاسی ندید ،دولت دینی ،مقاومت.

 -7عضال هئیت علمی گروه علالم سیاسی دانشگاه پیامنالر ،ایران(نالیسنده مسئالل)Mahdi.Abbasi95@yahoo.com
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مقدمه
تحلیل انقالب اسالمی ایران ،در سطح کالن نشان میدهد که انقالب ایران ،اساساا در
تعارض با نظام ناعادتنهی بینالمللی به وقالع پیالست و ارزشها و هنجارهایی را مطرح
کرد که با منافع قدرتهای خاو حامی وضع مالنالد ،مغایرت داشت .آمالزههای اسالم در
مالرد نظامهای بینالملل ،اساس شکلگیری سیاست خارنی نمهالری اسالمی ایران بالده
است .انقالب اسالمی خ لتی نهانی ،و شعارهای آن بر نفی سلطهی قدرت بیگانه متمرکز
است و به نالعی پارادایم نال در ع ر ندید در عرصه روابخ بینالملل را مطرح میکند چرا
که نگرشهای مختلف ،سیاسی ،اقت ادی ،فرهنگی در یک نکته هم مشترکند و آن اینکه
انقالب منشاء تحالل شگرف در روابخ سیاست ،انتماعی ،اقت ادی یک نامعه است.
انقالب تحاللی ،بنیادین در نالامع محسالب میشالد و پیامدهای مختلفی را به همراه دارد و
حاصل هر انقالبی ایجاد ساختار ندید ،نهادهای نال ،باز تاللید مفاهیم ندید تازه میباشد
استین روکان محقق معروف نروژی و صاح

آثار ارزشمند در سیاست تطبیقی ،انقالب را

یکی از عالامل مهم و تاریخی در تغییر بنیادین روابخ انتماعی دانسته و بر این باور است
که «انقالب ،با دگرگالن نمالدن شکافهای انتماعی و ایجاد شکافهای اساسی ندید و
ساختاری در نامعه ،صف آراییها و تعارضات ندیدی در نامعه میشالد .و آرایش
نیروهای انتماعی و سیاسی را بر محالر خالاستههای ندید سامان میدهد ».حاصل آنکه
انقالب اسالمی ایران که به اعتراف محققان و پژوهشگران بیطرف ،بزرگترین حادثه نیمه
قرن بیستم در عرصه روابخ بینالملل میباشد ،نه تنها نظام پاتریمالنیالی را سست نمالد ،بلکه
گفتمان ندیدی را ایجاد کرد که در ادبیات سیاسی انقالبیالن نهان مالثر واقع شد و به ویژه
مسلمانان نهان را سخت تحت تاثیر قرار داد و در دنیای سیاست بینالملل ،پارادایم اسالم
سیاسی بعنالان پارادایم مسلخ قرن بیستم غرب را به چالش طلبیده و به عنالان یک گفتمان
مسلخ در نهان تبدیل شده است.
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ا ین پژوهش در راستای رسیدن به این سالال است که انقالب اسالمی ایران ،تا چه حدی
تالانسته به عنالان یک گفتمان و پارادایم ندید در دنیای سیاست بینالملل تاثیرگذار باشد؟
مفهوم و ویژگیهای نظام بینالملل:
 ،International systemمجمالعهای از دولتها یا بازیگران بینالمللی که به طالر منظم
در کنش با یکدیگرند و در نتیجه تا حدی نسبت به یکدیگر دارای وابستگی متقابل می-
باشند(.حانی یالسفی )7924 ،ویژگیهای نظام بینالملل عبارتند از:
الف -مهمترین ویژگی نظام بینالملل این است که عن ر و عامل اصلی تشکیل دهندهو
به ونالد آورندهی یک کشالر است .با تالنه به اینکه ت میم گیرندگان و برگزیدگان
سیاسی در پالیش سیاستگذاری نقش تعیین کنندهای دارند.
ب -خ الصیت دوم این است که گاهی محالر و هستهی اصلی نظام مزبالر فقخ دو یا
چند کشالر خاو است که روابخ و اعمال متقابل سایر کشالرها را تحت نفالذ و تاثیر خالد
قرار میدهد و مرکز ثقل نظام و سیاست بینالملل به شمار میآید.
ج -خ الصیت سالم نظام بینالملل ثبات یا عدم ثبات و یا به تغییر دیگر تغییرپذیری و
تحالل آن است .نظام بین المللی وقتی ثابت است که عاملین و انزاء متشکله نظام معلالم و
مشخص بالده و رفتار و اعمال متقابل آنها قابل پیشبینی باشد .وقتی که بعضی از شرکت
کنندگان (کشالرها) در نظام اهمیت خالد را از دست داده و اعمال و نشر و واکنش آنها غیر
قابل پیشبینی باشد ،نظام بینالملل غیر ثابت است این وضع معمالتا وقتی که روی میدهد
که نظام بینالمللی ندیدی در حال تکالین باشد(.بهزادی)27-22 :7922 ،

ساختار نظام بینالملل:
براساس تعریف دسلر ،ساختار نظام بینالملل عبارت است از «قالاعد و منابع» ،وی معتقد
است قاعده در اصلیترین مفهالمش دریافت چگالنگی عمل کردن یا ادامه دادن تحت
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شرایخ خاو انتماعی میباشد ،کالهن نیز در مطالعهی روابخ بینالملل از اصطالح «قالاعد
بازی» در روابخ میان دولتها استفاده میکند.
مالرگنتا نیز سه نالع هنجار یا قاعدهی رفتاری را بیان میکند اخالق ،رسالم و قانالن .هر
قاعده ی رفتاری دو عن ر دارد :فرمان و ضمانت انرا .هیچ فرمان خاصی مختص هنجار
خاصی نیست( .قتل نفی مکن) میتالاند فرمان اخالق ،رسالم یا قانالن باشد ،ضمانت انرا
است که این سه نالع قاعدهی رفتاری را از یکدیگر متمایز میکند(.ستالده)702 :7921 ،

با پایان یافتن ننس سرد و فروپاشی اتحاد نماهیر شالروی به عنالان یکی از دو بنیان
نظام دو قطبی ،انگارههای سیاسی و دیدگاههای نظری متعددی در تالش برای تبیین شرایخ
متحالل و نالین بین الملل و ناظر بر فرایند تغییرات نهانی سر بر آوردند .رویکردهای ندید
هر کدام در عین تشریح و بررسی چرایی نهان نال سعی کردند «نقشه نهانی» تازهای برای
پایدار نمالدن صلح و کاهش منازعات و تهدیدات ،به پایینترین سطح ممکن ترسیم کنند.
پایان تاریخ مهمترین رویکرد و نظریهای میباشد که هر کدام با تبیین ژئالپلتیک و زیر
ساخت های مربالط به خالد ،ونهی خاو از نهان پیچیده در ساختار نظام بینالملل را
تشکیل میدهد(.واعظی )99 :7929 ،براین اساس ،تغییر نظم نهانی و تحلیل روابخ بینالملل
به گالنه ای که انقالب و پیامدهای تعاملی ،آن را در نظر گیرد .مستلزم مقابله با روابخ
وابستگی مبتنی بر نظام قال

رئالیسم سیاسی است ،رئالیسم سیاسی از نظر هستیشناسی برای

بازیگران غیر دولتی محلی در نظر نمیگیرند و با تاکید بر نقش فزاینده دولتها و روابخ
بینالملل ،از تاثیرگذاری نیروهای فروملی بر صحنه روابخ بینالملل غفلت مینمایند اگر
انقالبها را به عنالان یک نیروی انتماعی ملی در نظر بگیریم که مهمترین ویژگیاش
برقراری یک نظام ندید در درون دولتهای ملی و نیز در سطالح بینالملل از طریق صدور
آن در پی تعریف مجدد قالاعد هنجارها ،ارزشها ،شیالهها زندگی و هالیت میباشد لذا
رهیافت رئالیسم تالان تحلیل پدیده انقالب را در دو سطح ندارد ،در عین حال رئالیسم می-
خالاهیم با حفظ مفروضات و ماللفههای اصلی نظریه خالد ،دگرگالنیهای نظام بینالملل را
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تبیین کند(.بزرگی )271 :7911 ،به عبارت دیگر ،باید مشخص ساخت که آیا انقالبها در
رویارویی با نظام بینالملل مالنالد در پی تغییرات اصالحی یا تحالتت ریشهای هستند؟ آیا
انقالبها در پی نقد نظم مالنالد نظام بینالملل و حل مشکالت نهانی داخل یا از نگاه
بیرونیاند؟
آیا انقالبها درصدد ایجاد یک گفتمان و نظام معنایی ندیدی متفاوت از گفتمان
قبلیاند؟ کاکی در ارزیابی نظریه رئالیسم در روابخ بینالملل بر نگاه بیرونی به عنالان نظریه
انتقادی تالنه میکند که میتالاند پاسخ مناسبی به فرو بستگیهای نظریه رئالیسم بدهد .بر
این اساس ،فهم انقالب از منظر انتقادی یا برون رفت از نظریه روابخ بینالملل امکانپذیر
است ،نظریهای که ایجاد تمایز میان محیخ داخلی و خارنی را رد میکند .از سالی دیگر
در بحث انقالب و نظریه روابخ بینالملل در ساختار نظام بینالملل باید به ابعاد فراملی ،نه
فقخ بینالملل رخدادها تالنه نمالد .براساس نظریه فراملی گرایان آنچه میتالاند وضعیت
کنالنی نظام بینالملل را تحلیل کند سطح تحلیل فراملی است که در آن تمایزی میان
سیاست حاد و سیاست عادی ونالد ندارد(.روزنا )27 :7922 ،رهیافت رئالیسم از آنجا که
سیاست بینالملل را از سیاست خارنی دولتها متمایز میسازد .افقی برای سطح مفهالمی
انقالب نمیگشاید و فرو بستگی حاکم بر این نظریه در پی پاسخ به انقالبها در چارچالب
محدود واقع گرایی یا ساختارگرایی میباشد .نالیفلد میگالید:
نظریه سنتی روابخ بینالملل از طریق شیسازی نظم نهانی به حفظ روابخ وابستگی
مبتنی بر انجماد ایدئاللالژیک کمک کرده است(.ستالده)219 :7922 ،

انقالب از دیدگاه اسالم:
انقالب مالرد نظر اسالمی انقالبی است که عالامل محتالا ،رهبری ،روش ،اهداف و
خ الصیات دیگر آن کامالا اسالمی بالده و در راستای تاریخ و تحقق ارزشهای الهی بر
پاشده باشد .چنین انقالبی نه تنها تداوم یافته ا نقالبی است که با ظهالر اسالم و آغاز رسالت
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پیامبر خاتم _صلی اهلل علیه و آله -در  74قرن پیش تجلی یافت بلکه اساساا ریشه در
انقالبها و نهضت تالحیدی انبیاء -گذشته از آدم تا خاتم دارد که قرآن کریم در آیات
متعدد بر این ات ال و استمرار انقالب تالحیدی اسالم به انقالبها و حرکتهای تالحیدی
پیامبران گذشته تاکید میورزد.
لذا اصالل اساسی یک انقالب اسالمی در تمایز با انقالبهای دیگر عبارت است از:
 -7تالحید :قدرت ،حکالمت و سلطنت منحراا از آن خدا است.
 -2نبالت :هر حرکت و نهضت انقالبی از دیدگاه اسالم میبایست ناظر به یکی از
مسئاللیتهای فالق میباشد.
 -9عدل :وظیفه مسلمانان بر پایی و پشتیبانی از حکالمت عدل در روی زمین است آیات
فراوانی در قرآن کریم ،انقالب علیه ظلم و بیعدالتی و استقرار حکالمت عدل الهی را
خالاستار گردیده و آن را وظیفهی دینی مسلمانان نامیدهاند.
 -4امامت :بر نص قرآن کریم بشر به عنالا ن وظیفه و نانشین خداوند بر روی زمین من الب
گردیده تا در استقرار حکالمت بر زمین بکالشد و برای نیل به این مق الد خداوند به
ارسال رُسُل پرداخت.
 -2معاد :از آنجا که خداوند افراد بشر و مسلمانان را در فهم ،پذیرش و عمل به مسئاللیت-
های خالد آزاد نهاده است تا به میل خالد ،سرنالشت و سعادت یا خسران خالیشتن را
انتخاب کنند بنابراین افراد بشر خالد مسئالل نالع رفتار یا حکالمتی که انتخاب میکنند
میباشند.
ویژگیهای انقالب:
به رغم فقدان یک تعریف مالرد تالافق همگانی در باب انقالبهای انتماعی ،با تالنهی
دقیق به تعاریف مختلف درباره این پدیده ویژگیهای زیر را میتالان بر آن بیان نمالد:
 -پدیدهای انتماعی است.
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 نارضایتی عمیق از شرایخ مالنالد است. ایدئاللالژی ندید در انقالب به نای ایدئاللالژی رسمی حکالمت مالنالد رهبری مردمی-

تغییر عمیق در بخشهای مختلف انتماعی و فرهنگی ،اقت ادی(قجری)77 :7939 ،

یکی از نظریهپردازان نسل سالم با نظریه ساختاری در باب انقالبها سامالئل نالآیزنشتات
است که در اثرش تحت عنالان انقالب و دگرگالنی نالامع اظهار داشت برای شکلگیری
مالقعیتی انقالبی باید پیش شرطهای معینی در ساختار دولت و نیز نخبگان داشته باشد او
علل اصلی زوال رژیم سنتی را تشدید فشارهای بینالمللی و رویدادهای تضعیف کنندههای
در ساختار نظام بینالملل میداند .او عالامل تاثیرگذار بر پیامدهای انقالب را نیز مالرد بحث
و به باور وی منابع در دسترس نخبگان و فشارهای بینالمللی بر پیامد کشمکشهای درون
نخبهای و نیز فرایند نهاد سازی پسا انقالبی اثرگذار است .او دریافت نالع و چیدمان نخبگان
انقالبی نیز بر پیامدهای انقالبها تاثیر میگذارد فضای بینش آیزنشتات را میتالان به
وضالح در خ الو تاثیر نهتگیری فرهنگی بر روی تحالل سیاسی مشاهده کرد.
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شکل :تحلیل آیزنشتات در خصوص انقالبها
فشارهای بینالمللی
انقالب

پیششرط های انقالب

فشار بازارهای
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ایدئولوژی و ماهیت انقالب اسالمی ایران:
اسالم دینی نامع و کامل و در برگیرنده تمام ننبههای زندگی بشر -چه فردی و چه
انتماعی میباشد و در همه حیطهها از نمله سیاست ،اقت اد ،نامعه ،اخالق آمالزههای
ناب دارد .انقالب اسالمی ایران نیز بر همین اساس در مقایسه با انقالبهای دیگر ،از یک
ایدئاللالژی منح ر به فرد برخالردار است در این ایدئاللالژی عالوه بر تاکید بر ننبههای
ویژه یعنی تشکیل نمهالری اسالمی و وتیت فقیه ،نقاط مثبت ایدئاللالژیهای انقالبهای
دیگر مانند آزادی ،برابر ،استقالل ،و تالسعه نیز ونالد دارد .ایدئاللالژی انقالب اسالمی
بیانگر ارائه طرح و راهی ندید به ملتهای استعمار زده نهان برای کس
رهایی و ساختن نامعه آزاد و تالسعه یافته است .در این میان کس

استقالل و

استقالل که از عناصر

مهم تشکیل دهنده ایدئاللالژی انقالب اسالمی است یک پیش شرط تزم برای دستیابی به
نامعه آرمانی مالرد تالنه انقالب اسالمی است .به طالر کلی ،ایدئاللالژی انقالب اسالمی از
نظر مبنا یک ایدئاللالژی درونزا و دارای اصالت فرهنگی و از نظر همراهان بسیار فراگیر و
در برگیرنده بیشتر نزدیک به همه مردم بالده است(.ملکالتیان )230 :7923 ،در تاریخ معاصر
کشالر ایران و پیش از انقالب اسالمی ،سه ایدئاللالژی به صحنه آمده و سپی هر کدام با
شکست مالانه گردیدند ابتدا تجدد خالاهی با افرادی همچالن میرزا ملکم خان ،طالبالف و
غیره در دوره نهضت مشروطیت پدید آمد که این افراد راه گریز از عق

ماندگی را در

غربی شدن می دیدند که با به قدرت رسیدن رضاخان کارشان پایان یافت .چرا که بیشتر از
ایدئاللالژی غربگرا بهرهمند بالدند .ملیگرایان ایران نیز در دهه  7920بیش از نهضت ملی
شدن صنعت نفت پدید آمدند ولی از یک ایدئاللالژی مبتنی بر نیازهای واقعی کشالر
برخالردار نبالدند و با کالدتای  22مرداد کارشان به پایان رسید(.حاضری)770-722 :7911 ،

در نهایت تالشهای روحانیت انقالبی که حضرت امام خمینی در راس آنها بالد و
روشنفکران مسلمان که بر سه گالنه دینی که تالسخ حکالمت ،مارکسیستها ،و غیره در
نامعه پراکنده میشد که امام تاکید میکرد که اسالم اساساا بر رابطه سیاست و مذه
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تاکید دارد و از نظر میزان ،احکام سیاسی و انتماعی اسالم بر احکام عبادتی آن چیرگی
دارد.
 -2تالش دامنهدار انقالبیهای مذهبی در راستای طرح معنای انقالبی گروهی از مفاهیم
اساسی مانند انتظار عاشالرا ،تقیه و غیره(عنایت)7911 ،

 -9درسهای حکالمت اسالمی امام خمینی در سال  7942در نجف اشرف که سرمایه
نظری بدیع و استالار برای حرکت مبارزان مسلمان به دست داد و دست مایه ایدئاللالژیک
آنان را تکمیل کرد(.ملکالتیان)239 :7923 ،

بنابراین ماهیت انقالب اسالمی ایران دو بعد دارد :نظری و عملی ،در بُعد نظری و
فکری ،آرمانها و ایدههای این انقالب وارداتی نبالده مح الل نامعه و تاریخ ایران است.
اسالم و عقاید اسالمی هزار و چهارصد سال قبل از سالی ایرانیان پذیرفته شده ،در این
مدت به عن ر اصلی و اساسی فرهنس و ملیت ما تبدیل شد .در بُعد عملی نیز میبینیم که
مردم با نیروی خالد و بدون کمکهای مالی و تسلیحاتی شرق و غرب یا همسایگان و با
اتکا به خداوند به پیروزی رسیدند .در خ الو ماهیت انقالب هر کدام از صاحبنظران آن
را منطبق با نظر خالد تبیین میکنند یکی اقت ادی و دیگری مادی و سیاسی بالدن آن مطرح
میکنند که در مقابل آنها گروهی مدعیاند که انقالب برخالف همه انقالبها تک بعدی
نبالده بلکه هر سه نهت در آن است ولی آنچه مسلم است اینکه انقالب مردم ایران به
رهبری امام خمینی(ره) ماهیت اسالمی دارد(محمدی )7937 ،تالنه به مفاد درونی
ایدئاللالژی انقالبی یکی از راههای شناخت ماهیت انقالب اسالمی ایران است برمبنای یک
تحلیل آماری از دیالار نالشتههای سال  7921از مجمالع  7011مالرد شعار دیالاری ،بیش از
 30درصد درباره حمله به رژیم پیشین و کارگزارانش ،حمایت از امام خمینی(ره) ،تایید
اسالم و حکالمت اسالمی ،شهدای اسالم ،تالش در نهت وحدت مردم برای تداوم مبارزه
و از  70درصد بقیه  2/2درصد شعارهای متفرقه بدون محالری خاو امام در نهت تخری
رژیم پهلالی بالده است(.محسنیان )917 :7913 ،بر دیدگاه بسیاری از اندیشمندان که در زمینه
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علل و عالامل پیروزی انقالب اسالمی ایران نظریهپردازی کردهاند عامل مذه

و به

خ الو فرهنس عاشالرا و نهضت امام حسین(ع) از قالیترین عالاملی است که در پیروزی
انقالب نقش به سزایی داشته است(.کالاکبیان)223 :7937 ،

به اعتقاد میشل فالکال اعتقاد به امام زمان(ع) مالتالر محرکه هیجانات انتماعی تشیع را
همالاره روشن نگه داشته و مردم را در حالت آمادگی دائم قرار میدهد چرا که وقتی انتظار
فرج بر هر مسلمانان شیعه وان

شد ،آنها را در یک حالت آمادگی کامل قرار میدهد

بنابراین آنها را برای هر حادثهای آماده خالاهند کرد به ویژه که بر خالد وان

میبینند که

زمینه ظهالر امام زمان(ع) را فراهم کنند(.فالکال)93 :

گفتمان سیاسی انقالب اسالمی ،پارادایم جدید در نظام بینالملل:
تالماس کالهن نظریه را مبنتی بر پارادایم میداند ،پارادایم از نظر کالهن ،به مجمالعهی
مفروضات تزم و انتناب ناپذیر یک تئالری یا نظریه که تزمهی شکلپذیری و تالسعهی
آن میباشند ،اطالق میشالد .پارادایمهایی که نظریات بر آن مبتنی هستند .گر چه ونالدشان
ضروری است ولی به دشالاری قابل نشان دادن هستند و ونالدشان معمالتا مالرد غفلت
است )Kuhn, 1962: 11( .کالهن تغییر پارادایمها را نشانه انقالب علمی میداند و معتقد
است با تغییر پارادایم ،نظام پرسشهای علمی ،مفاهیم ،واژهها و زبان میان مسائل دگرگالن
میشالد به عنالان مثال با تغییر پارادایمهای مربالط به رفتارشناسی سیاسی و به ویژه رفتار
رای دهی این تحالل در پرسشها ،ادبیات و واژههای ندید به خالبی نمایان است .انقالب
اسالمی ایران پارادایم ندیدی را مطرح نمالد که اگر چه در تفکر درون دینی تا حدی
ناشناخته بالد ولی کلید واژهها و ادبیات آن کمتر رواج داشت .از این پارادایم ندید بسیاری
از متفکران و اندیشمندان غربی به «اسالم سیاسی» یاد کردهاند و برخی هم بر آن نام
«خمینیسم» یا «اسالم سیاسی» و یا هر نام دیگری که برای این پارادایم انتخاب نماییم.
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) (Bertand, 1990, 134-137در این راستا ماللفههای نظری و گفتمانی انقالب اسالمی
ایران به این صالرت است:
 -7این نهانی بالدن دین :پیالند دین و دنیا
دین اسالم هم مانند دین مسیحیت نقش سیاسی و هدایتی خالد را در بسیاری از نالامع و
از نمله نامعه ایران از دست داده بالد .به طالریکه قرآن در مراسم عروسی و عزا مالرد
استفاده واقع میشد و افراد متدین در نامعه به گالشههای مساند رانده شده بالدند .مبارزین
و مجاهدین مسلمان در نقاط مختلف نهان از مفاهیم و واژههای مبارزاتی مارکسیسم بهره
می نستند و ادبیات کمالنیستی ،ادبیات مساوات طلبی مبارزه با صلح و امپریالیسم تلقی می-
شد و مجاهدین مسلمان هم تحت تاثیر گفتمان مارکسیستی و بلشالیکی بالدند .در چنین
شرایخ ،امام خمینی(ره) «اسالم سیاسی» را که «اسالم ناب محمدی مینامید احیا کرد و با
بیان یکی بالدن عرصه سیاست و دین «این نهانی کردن» دین اسالم را به متن نامعه و
سیاست باز گرداند .و واژههای مهجالر مانده ادبیات سیاسی اسالمی و فرهنس قرآنی نظیر
شهادت ،نهاد ،مقاومت را دوباره احیا کرد .این گفتمان ندید شالر ندید در نالامع
اسالمی ایجاد کرد و خیزش اسالمی عالمگیر شد.ادبیات عاریتی و گفتمان تحمیلی
مارکسیستها مبارزه و واژههای به عاریت گرفته از مارکی ،نای خالد را به واژهها و
مفاهیم اصیل ،بالمی در تاریخ تمدن اسالمی داد و گفتمان ندید اسالمی که در پارادایم،
«اسالم سیاسی» به خالبی قابل فهم است نهان گیر شد و ننبشی را در دهههای پایانی قرن
بیستم ایجاد کرد که از آن «اصالل گرایی« و «اسالم گرایی» و مانند آن یاد میشالد .این در
حالی است که پارادایم تالسعه گرا ندایی دین از سیاست را سرنالشت محتالم همه نظامهای
سیاسی میداند ( )Foulamentaimeلالئیی پای ،تفکیک ساختاری ،بات رفتن تالان بسیج و
تالان ادامه حیات را «شرط تالسعه سیاسی» میداند و تزمه تفکیک ساختاری را تخ

ی

شدن حالزههای مختلف زندگی سیاسی و انتماعی و کار شیالههای سیاسی از دین میداند.
(پای)79 :7322 ،
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گابریل آلمالند نیز در کتاب معروف خالد تحت عنالان «سیاست تطبیقی ،تفکیک نقشها،
درنه سکالتر را به عنالان محک میزان و سطح تالسعه سیاسی معرفی میکند (Almond,

) 1960در چنین شرایطی که پارادایم تالسعه گرا» بیهمتای مینمایاند ،انقالب اسالمی
ایران به پیروزی میرسد و گفتمان و پارادایم ندیدی را به دنیا عرضه میکند که پارادایم
«مسلخ را به چالش ندی» طلبیده و بار دیگر اندیشه حکالمت دینی و یکی شدن دین و دنیا
و پیالند دین و سیاست را نه تنها مطرح ،بلکه آن را به حکالمت میرساندPhilippe, ( .
)1998: 112

 -2دولت دینی :حق مداری و خدا محالری
نظریه حکالمتی وتیت فقیه دستاورد اندیشه سیاسی اسالم و مکت

تشیع است .الگالی

حکالمتی وتیت فقیه که به تعبیر تفکر دینی اسالم (امام خمینی) بهترین و امالزه ترین اصل
قانالن اساسی نمهالری ایران است از ویژگیهای دولت دینی میباشد(.سلیمی بنی:7922 ،

 )212بر این اساس نظام سیاسی تالسعه یافته که در قال

دولت -ملتهای غربی تجلی یافته،

مبنی بر قرارداد است و مشروعیت خالد را از آراء اکثریت مردم کس

میکند و ماکی

وبر این مبنای ندید مشروعیت را مشروعیت قانالنی – عقالنی مینامد گفتنی است دولت
ملتهای غرب با گفتمان عقالنی ایجاد امنیت تشکیل شدند و به این بهانه تالانستند گروه-
های مختلف انتماعی تشنهی امنیت مانند فئالدالها و بالرژوارها را به خالد نل

نمایند.

بدنه دیالان ساتری دولتی تالسعه یافته و دولت -ملتهای ندید به تدریج شکل گرفتند .از
این دیدگاه دولت -ملتهای غربی وظایف مشخ ی را به عهده دارند و مکلف به
پاسخگالیی به نیازهای آتی مردمند این در حالی است که دولت اسالمی که بنیانهای
نظری آن در قال

نظریه وتیت فقیه پیریزی شده مبنای مسئاللیت حکالمت را الهی می-

داند و برای تحقق پیدا کردن حاکمیت الهی رضایت مردم و اکثریت هم تزم است .تفاوت
حکالمت ،مشروعیت در نظام اسالمی با نظام آرمانی پارادایم تالسعهگرا در این است که
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دولت مسئالل است و خالد را برای خالشبختی و سعادت واقعی نامعه ،دارای رسالتی الهی
میداند و نل

آراء مردم را به هر قیمتی روانمیدارد(.پیشین)731 :7332 ،

 -9تحرک سیاسی :وظیفه محالری ،معنالیت خالاهی
در پارادایم تالسعهگرا و در چهارچالب دمالکراسی لیبرال ،تحرک سیاسی بر مبنای به
حداکثر رساندن منفعت میباشد .مالتالر محرک تاریخ از دیدگاه مارکسیستها ،تضاد و
تعارضهای طبقاتی است .آنتالنی وانفر در سال  ،7321در کتاب «تحلیلی اقت ادی از
دمالکراسی»  92پارادایم اقت اد محالری را برای رفتار سیاسی به وضالح تشریح نمالد از این
دیدگاه اقدام سیاسی ،مبارزه ،شرکت در اعت ابات ،حضالر در راهپیمایی اقدامات انقالبی،
رای دهی با عقالنیت اقت ادی و ابزاری قابل ارزیابی است .در چنین پارادایمی گفتمان
کامالا اقت ادی شکل میگیرد در حالیکه پارادایم «اسالم سیاسی» مبنای کامالا متفاوت که
در طالل انقالب اسالمی در ادبیات سیاسی امام خمینی به خالبی نمایان است .در این
پارادایم مبارز ه ،مشارکت سیاسی ،با تضاد طبقاتی ،و عقالنیت سیاسی امام خمینی به خالبی
نمایان است .در این پارادایم مبارزه ،مشارکت سیاسی ،با تضاد طبقاتی و عقالنیت اقت ادی
قابل تحلیل نمیباشند کنشگر نظام اسالمی ،تکلیف محالر است و حق مدار ،نه سالد نال و
اقت اد محالر و مبارزه با «نظام سلطه» و تالشی برای حاکمیت حق ،یک تکلیف الهی است.
(قنبریان)212-219 ،

 -4ایدهها و ارزشها ،دولت شهر تکلیف محالری ،کمال نالیی
انقالب اسالمی در ارتباط با ایدهها و ایجاد تغییرات بنیادین در نظام بینالملل در ارتباط
با ساخت فرصتهای سیاسی است .انقالب ایران در این رابطه با رد ساختار نظام دو قطبی و
مخالفت با سیاستهای عملی بلالکهای قدرت ،فضای نالینی ،ایجاد نمالد که این فرصت-
سازی سیاسی از چند طریق صالرت گرفت:
 -7ایجاد وقفه در ساختار نظام بینالملل دو قطبی
 -2بدیل سازی و ارائه الگالی نایگزین
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از سالی دیگر تداوم انقالب فرصتهای بینالمللی را برای تقالیت ایدهها و ارزشهای
ندید گسترش داد .انقالب اسالمی تالانست در محیخ بینالملل در یک فرایند انتماعی
سیاسی فن حفظ خالد فرصتهای ندیدی ایجاد کند .فرصتهایی که میتالان آن را در
پارادایم و گفتمان سیاسی مشاهده نمالد(ستالده )221 :7922 ،در نامعهای که «اسالمیسم ،بر
آن استالار است فرد ،از اهمیت و احترام ویژهای برخالردار بالده و خلیفه خدا در زمین به
شمار می رود .فردگرایی مثبت ،مالرد پذیرش است حفظ حرمت و کرامت انسانی به عنالان
یکی از مهمترین وظایف دولت اسالمی است .لذا انقالب اسالمی با طرح پارادایم ندیدی
با عنالان «اسالمیسم» نه تنها شکل ندیدی از حکالمت بلکه چهرهای از شهروند را عرضه
می نماید که مفهالم شهروندی در نظام مطلالب تالسعه گرایان را به چالش میطلبد(.فاضلی،
)701-202 :7911

«داویشا آدید» مطالعات خالد درباره نقش انقالب اسالمی ایران درفرایندهای سیاست
بینالملل را با این سالال آغاز میکند که آیا الگالهای انقالبی ایران می تالاند نایگزین
مناسبی برای سایر کشالرهای انقالبی در نهان سالم محسالب شالد؟ و برای پاسخ به این
سالال برانگیزههای درونی رهبران سیاسی ایران تأکید میکند .وی بر این اعتقاد است که
ایدئاللالژی با انگیزشهای درونی پیالند دارد ،بنابراین نهتگیری کاربردی این رهیافت را
نه تنها در نهان واقعگرا ،بلکه در تعقی

سیاست تماس با ملتها به نای دولتها میتالان

مشاهده کرد.
گفتمان ارزش محالر به شکل رادیکال آن ،ضمن ایجاد فرصتهایی برای تأمین اهداف
فراملی در زمینه های نفالذ سیاسی ،وحدت ایدئاللالژیک و تشکیل حالزه نفالذ در سطح
منطقهای و بینالمللی ،محدودیتهایی را برای تأمین اهداف ملی ،تالسعه صنعتی ایدئاللالژیک،
رفاه اقت ادی و باتخص کس

اعتبار بینالمللی ایجاد خالاهد کرد .کشالرهایی که دارای

رویکرد و نهتگیری ایدئاللالژیک هستند نه تنها در برابر این گالنه محدودیتها عق
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نشینی نمی کنند ،بلکه از انگیزه بیشتری برای ایفای نقش در سیاست بینالملل برخالردار
خالاهند شد(.متقی)7934 ،

انقالب اسالمی در عرصه نظام بینالملل (دگرگونی در الگوهای مسلط در
نظام بینالملل):
سطح ساختار (ساختار سیاسی)
الف -تالزیع قدرت
نگاهی به ماهیت انقالبها نشان میدهد که اساساا انقالبها در چالش و تعارض با
قدرت هژمالن در سطح ملی و بینالمللی صالرت میگیرد و این امر در مالرد انقالبهای
بزرگ بیشتر تقالیت میشالد انقالبها مقالله قدرت در سطح بینالمللی را در دو مقطع
مسالهدار میسازند(.ایکنبری )22-23 ،چگالنگی تالزیع قدرت بعد از ننس نهانی دوم،
سب شکلگیری ساختار نظام بینالملل دو قطبی و باعث تشدید وابستگی ساختاری کشالرهای
ضعیف به کشالرها قالی شد و این ساختار بعد از ننس نهانی دوم و در چهارچالب ننس
سرد میان دو ابر قدرت آمریکا شالروی بر نظام بینالملل سایه افکند(.مجرد)27-24 :7921 ،

در چنین ساختاری انقالب اسالمی ایران شکل گرفت و نحاله تالزیع قدرت را به چالش
کشید و آن را با شعار «نه شرقی ،نه غربی» زیر سالال برد.
نحاله تالزیع قدرت در ساختار سیاسی روابخ بینالملل ،نابرابر و تالزیع منابع مادی و
غیرمادی قدرت در سطح نهان یکسان نبالده است انقالب اسالمی با تاثیری که بر
مجاهدین افغانی در مقابله شجاعانه با شالرویها و بر نظامیان مسلمانی که از آسیای مرکزی
و قفقاز به افغانستان آورده میشدند و انتقال و گسترش این تاثیرات به نامعه آن کشالر
داشت .غرب نیز پی از انقالب اسالمی با از دست دادن ایران ،فروپاشی پیمانهای منطقه-
ای سنتال و سیتال و در نتیجه فراهم شدن زمینههای رشد حرکتهای استقالل خالاهی و اسالم
گرا ،قدرتش در منطقه با چالش ندی روبه رو شد .در نتیجه قدرت سالمی به رهبری
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انقالب اسالمی در نهان نظام بینالملل شکل گرفت که قدرت شرق و غرب را به چالش
کشید(.محمدی )41 -41 :7921 ،لذا انقالب اسالمی با ارائه پارادایم ندید برای ملل تحت
ستم در ایجاد اعتماد و بیدارسازی آنها نقش مالثری را ایفا کرد(.ستالده )770-773 :7922 ،به
عبارت دیگر مهمترین نالآوری انقالب اسالمی این بالد که ساختار نظام بینالملل را که
عمدتاا براساس ابزار قدرت مادی شکل گرفته بالد ،با تکیه بر ابزار معنالی قدرت بر هم زد و
نشان داد که میتالان با تکیه ارزشهای اسالمی و حرکت تالدههای مردم نامعه را اداره
کرد(محمدی )41-41 :7921 ،انقالب ایران نه تنها با چگالنگی تالزیع قدرت میان آمریکا و
شالروی مخالفت نمالد بلکه قرائتی ندید از قدرت در سطح بینالملل ارائه داد ،مفهالمی
که از رهیافت رئالیستی قدرت و تکیه بر نیروی نظامی فاصله میگیرد و مالقعیت خاو
ژئالپلیتیکی ایران در خرده نظام خاورمیانه بر نقش و قدرت انقالبی ایران میافزاید(.مالمنی،
)7922

ب -بازیگران بینالملل
دولتها و ملتها
انقالب اسالمی ایران براساس اندیشه حضرت امام خمینی(ره) به نای تاکید بر دولتها
(تعداد بازیگران) ،اندیشهها و ایدئاللالژیهای مسلخ در نظام بینالملل را مالرد تجزیه و
تحلیل قرار میدهد و به عنالان مثال نظام ایدئاللالژی دو قطبی کمالنیسم ،کاپیتالیسم را با
چالش روبرو می کند و یک ایدئاللالژی و الگالی ندیدی را با عنالان اسالم سیاسی و
انقالبی به نهانیان اعالم میکند(.قالام )72 :7912 ،فالکال بر عامل انسانی و نقش ارادی و
آگاهانه او در تاریخ بسیار تاکید میکند او بر همین اساس بر دو عن ر ارادی مهم تکیه
میکند .یکی اراده نمعی مردم در تغییر خالد ،نامعه و نهادهای انتماعی و دوم نقش امام
خمینی(ره) که در حالادث انقالب اسالمی نقش محالری داشته است(.خرمشاد )277 ،لذا
انقالب اسالمی برای ملتها به عنالان بازیگران غیر حکالمتی ،اهمیت بیشتری قایل است.
ایدئاللالژی انقالب اسالمی به دلیل دینی بالدن ،از ابعاد گالناگالن خدا پرستی و ایمان،
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استقالل ،آزادی و عدالتهمه نانبه برخالردار بالده این امر که بیانگر ارائه یک راه ندید در
اداره کشالرها و روابخ خارنی آنها است تالانسته در سالهای پیروزی انقالب اسالمی،
طرفداران بیشماری از تالدههای مردم و نخبگان و حتی نخبگان سیاسی در سراسر نهان
یابد .مانند ظهالر حرکتهای اسالمی در لبنان ،شمال آفریقا و ترکیه(.ملکالتیان)22-24 :7923 ،

پارادایم مقاومت در برابر ساختار غرب محور:
مالقعیت سیاسی و استراتژیک ایران در نظام بینالملل به گالنهای سازمان دهی شده است
که از یک سال از قابلیت تزم برای مقاومت در برابر فشارهای هنجاری نهان غرب
برخالردار بالده ،از سالی دیگر امکان انتقال قال های هنجاری و ارزشی را به حالزه ندید
ژئالپلیتیک دارد حالزهای که سامالئل کالهن آن را کمربند شکننده» ( )shutter beltنامید.
در این منطقه حالزههای تعارضی ندید در حال شکلگیری است که ریشه آن مربالط به
دهه  7320و انقالب اسالمی ایران است.
در چنین روندی «اسالم انقالبی از نالع ایرانی» آن در سیستم رویارویی با ایاتت متحده
قرار گرفت .از آن پی تحت تاثیر انقالب ایران ،اسالم گرایی به عنالان تهدید امنیتی برای
منافع ایاتت متحده نایگزین ملی گرایی سکالتر شد و هراس از برخالرد میان اسالم و
غرب ،در اندیشه آمریکاییها تبلالر یافت .یکی از علل عمده مخالفت سایروس ونی–
وزیر خارنه اسبق آمریکا -با انجام مامالریت نظامی برای نجات گروگانهای آمریکایی در
ایران شبح ننس میان اسالم و غرب بالد .او معتقد بالد« :امام خمینی و پیروانش که عاشق
شهادت هستند واقعاا ممکن است از اقدام نظامی آمریکا به عنالان راهی برای اتحاد نهان
اسالم علیه غرب استقبال کنند(Vance, 1983: 408-10).

ماللفههای یاد شده نلالههایی ندید از تعارض ژئالپلیتیک و ژئالکالچر را منعکی می-
سازد این امر در قال های گفتمانی خالد نلالههایی از تضاد و تعارض را منعکی میسازد
هانتینگتالن نیز فضای شکل گرفته در ساختار نظامی بینالملل را براساس قال های هالیتی-
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هنجاری و نمادین تقسیمبندی میکند وی در این ارتباط نشانههایی از ژئالکالچریک
تاثیرگذار در ساختار نظام بینالملل را در قال

ماللفههای فرهنگی ،ایدئاللالژیک و نمادین

مالرد بررسی قرار میدهد(.علیدادی .)720 :7930 ،نظریه مقاومت به عنالان یک نظریه رهایی
بخش در قال

پارادایم برخالرد با سلطه و مبتنی بر قدرت ( )Narrative Powerانقالب

ا سالمی از اسالم ناب محمدی است .گراهام فاللال در این مالرد تأکید می کند که
«ویژگیهای روان شناختی اسالم شیعه که تأکید بر فضایی از رنج و بی عدالتی را بهای
ناگزیر تعهد به ایمان حقیقی میداند ،این سالء ظن بیگانه ترس تاریخی را تقالیت میکند؛
بنابراین نالع سالءظن و نخال ت نسبت به دنیای خارنی با ت میم ندی برای کس

استقالل

و عدم آمیزش با قدرت خارنی شکل گرفته است .لذا فرهنس ایرانی و مذه

شیعه با

یکدیگر پیالند ارگانیک دارند به همین دلیل است که هریک از دو ماللفه یادشده میتالاند
زمینه های تزم را برای باز تاللید زبان سیاسی مقاومت اسالمی را به ونالد آورد(.کنگاوری،
)2 :7931

واکنش خارجی نظام بینالملل به انقالب اسالمی ایران:
قدرت نرم و نفالذ ایدئاللالژی انقالب اسالمی چنان قدرتمند و شتابنده بالد که نیروهای
مسلخ نظام بین الملل همزمان با ساماندهی نیروهای مخالف نظام در داخل اقدام به سرنگالنی
انقالب را با راه اندازی ننس تحمیلی آغاز نمالدند و هر دو قدرت شرق و غرب یک
هدف را دنبال میکردند به طالر کلی سیاست مالازنه منفی و تجدید نظر طلبانهای که بعد از
انقالب بر سیاست خارنی ایران حاکم شد ،هر دو بلالک قدرت در نظام بینالملل را به این
نتیجه رساند که بهترین نایی که انقالب ایران میتالاند صادر شالد کشالر عراق است و این
می تالانست مالازنه حکالمت در خاورمیانه را به هم زند بنابراین نحاله تالزیع قدرت در
ساختار نظام بین الملل (تالزیع قدرت در میان دو قط ) و مالازنه قدرت همکاری نالیانهای
که میان این دو قط

بر طبق گفته والتز،حاکم است باعث میشالد تا ننس ایران و عراق به
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صالرت یک ننس مالازنه در آید .در این ننس مالازنه ما شاهد همکاری دو قط

برای

حفظ مالازنه میان عراق هستیم(شعله سعدی )742 :7922 ،هدف اصلی انگلیی و آمریکا
حفظ وضع مالنالد بالد .نتیجه چنین فرآیند را میتالان تالش برای تغییر در معادله ژئالپلیتیک
مقاومت در خاورمیانه دانست .در کنار آن نظام سلطه عالوه بر تحمیل ننس ،اقداماتی
نظیر :تحریم ،اختالف افکنی ،مداخله در امالر داخلی ایجاد ائتالفهای ضد ایرانی ،ایجاد
تفرقه های مذهبی ،راه اندازی ننس مذه

در منطقه خاورمیانه ،راهاندازی شبکههای ضد

ایرانی و انقالبی ،تالش برای ناکارآمدی اسالمی ،را میتالان برشمرد(.سعید آبادی:7912 ،
)34

نتیجهگیری
با مالحظه آنچه بیان شد ،پایان ننس نهانی دوم و شکلگیری نهادهای بینالمللی نقطه
عطفی بالد که کشالرهای فاتح ننس سلطه خالد را به نهان گسترش دادند و از طریق
نهادها و سازمانهای بینالمللی همچالن سازمان ملل و دیالان بینالمللی تهه بدون درگیر
شدن در ننس منافع خالد را در نظام بینالملل دنبال میکردند .به طالریکه نهادگرایی بین-
الملل که منبعث از اندیشه لیبرالیستی غرب بالد وسیلهای مناس

برای تامین منافع تلقی و

برای همین مالرد پذیرش نظامهای سیاسی کمالنیستی و کاپیتالیستی قرار گرفت .و از
ویژگیهای دیگر ننس نهانی دوم تقسیم نهان به دو قدرت شرق و غرب که به دوره
ننس سرد معروف است .با این تالصیف انقالب اسالمی ایران در حالی رخ داد که نظام
بینالملل ،از شرایخ خاو دو قطبی برخالردار ،تقریباا تمامی کشالرهای دنیا در بلالک بندی
دوران ننس سرد در ترتیبات امنیتی ،سیاسی ،اقت ادی کامالا متمایز و مشخص قرار
داشتند ،به عنالان مثال روابخ اقت ادی نهان غرب در قال
نظامی با ایران در قال

طرح مارشال و سپی اتحاد

ناتال نهان سرمایهداری را تشکیل میدهد که کشالرهایی که به

پیشنهاد طرح مارشال پاسخ مثبت میدادند وابستگی خالد را به اردوگاه غرب ثابت می-
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کردند و در چنین فضایی خاورمیانه به لحاظ شرایخ سالقالجیشی نسبت به دیگر مناطق از
اهمیت خاصی برخالردار بالد و از همه مهمتر قرار گرفتن مراکز مهم ادیان و مذاه

در این

منطقه چیزی نبالد از آن چشمپالشی کرد .حال در چنین شرایطی انقالب اسالمی ایران با
رویکردی کامالا متفاوت از فضای مسلخ نظام بینالملل در کانالن تالنهات دنیا در خاورمیانه
به وقالع می پیالندد این نظام با یک رویکرد ندید در سیاست خارنی به عنالان «نه شرقی ،و
نه غربی» اعالم مالنالدیت میکند این سیاست در نظام بینالملل به مفهالم ندید مدعی
شرکت در ترتیبات سیاسی ،اقت ادی ،امنیتی با نهانبینی و ایدئاللالژی خاو دینی است
که اساس نظام مسلخ به چالش میکشد.
لذا انقالب اسالمی ایران به عنالان پارادایمی ندید در نظام بینالملل مالازنه قدرت را نه
تنها در منطقه بلکه در نهان به هم زد چرا که دارای نظام ارزشی برگرفته از اعتقادات و
مبانی اسالمی است که مبنای رفتارهای آن است در بعضی مالارد با قالاعد و هنجارهای بین-
المللی سازگاری و همگرایی دارد و در برخی از زمینهها با آنها تعارض پیدا میکند ولی
انقالب اسالمی برای خالد رسالت ،تعهد و نقش خاصی در نهان قائل است که ساختار
نظام بینالملل را به چالش میکشد و تحت تاثیر قرار میدهد که این ناشی از ایدئاللالژی
آن که از محتالا و مفادش مانند تاکید بر نقش دینی ،استقالل ،آزادی ،عدالت انتماعی و
تالسعه همه نانبه یک نمالنه منح ر به فرد در میان ایدئاللالژیهای انقالبی معاصر است که
نذابیت ویژه به خ الو در میان مسلمانان نهان برخالردار شده است نشات میگیرد.
انقالب اسالمی به دلیل داشتن ماهیت اسالمی دارای ننبه نهان شماللی بالده و با نگاه و
بینش نهانی خالد نقشها و رسالتهایی را در قبال نهان برای خالد طراحی کرده و
اصاللی را که به عنالان سیاست خارنی خالد برگزیده و در راستای تحقق آنها گام برداشته
و برمی دارد که باعث شده انقالب اسالمی منشا تاثیرات و تحالتت متعدد در نظام بینالملل
باشد.
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برهمین اساس میشل فالکال در تعبیری دیگر تحالتت سیاسی و انتماعی ایران را در
قال

«انقالب به نام خدا» نامید .در حالیکه به هیچ یک از نظریهپردازان روابخ بین الملل

وقالفی نسبت به نقش سیاسی،هنجاری و ارزشی انقالب ایران در فضای سیاسی منطقهای و
بینالملل نداشتند .در چنین شرایطی ،طبیعی به نظر میرسد که نلالههایی از بحران در
فضای تحلیلی نظریات روابخ بین الملل ظهالر یابد انقالب اسالمی ایران بیش از هر تحالل
سیاسی و انتماعی دیگری بر سیاست بینالملل تأثیر گذاشت.
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