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پذیرش مقاله96/11/16:

چکیده
استحکام ساخت درونی نظام ،در تعامل با محیط راهبردی آن شکل می گیرد .جمهورى اسالمى ايران باا
آرمانها و ارزشهاى ساختارى ،هنگامى از ساختار تثبیت شده ای برخوردار ماىگاردد ،كا بتواناد با عناوان
بازيگری فعال در چارچوب اصول و قواعد تعريف شده منطق اى و نظام بینالمللى ،ب بازى خود اساتمرار و
استحکام بخشد.هدف اصلی اين تحقیق ،تبیین چگونگی تأثیرگذاری فرآيند منطق گرايای با عناوان يکای از
مؤلف های سیاسی قدرت ملی ،در استحکام ساخت درونی نظام واليای جمهاوری اساالمی اياران در منطقا
می باشد .اين تحقیق برمبنای دستاورد از نوع كاربردی ،برمبنای اهداف و ماهیت ،از نوع پیمايشی ،توصیفی و
تحلیلی و برمبنای نوع داده های مورداستفاده از نوع آمیخت است .فرضای ايان تحقیاق با ايان شاکل بیاان
گرديده ،چنین ب نظر میرسد ،فرآيندهای منطق گرايی ج.ا.ايران در  4مؤلف ی همافزايی جوامع اسالمی ،احیاء
هويت جهان اسالم ،تأمین منافع ملی و مقابل با پروژه شیع هراسی ،موجبات استحکام ساخت درونی نظاام

را در بعد سیاسی فراهم می آورد ".جامع آماری تحقیق حاضر را فارغ التحصیالن گرايش روابط بین الملال و
علوم سیاسی دانشگاه های مستقر در تهران ب تعداد  111نفر تشکیل می دهند ك با استفاده از فرمول كاوكران
تعداد  22نفر ب عنوان حجم نمون تعیین گرديدناد .نتااي حاصال از ايان پاووهش ،بیاانگر ايان اسات كا
جمهورى اسالمى ايران ب منظور تثبیت ساختارهای بنیادی نظاام ،باياد در معاادالت سیاساى منطقا اى و در
سیاست خارجى خود ب گون ای حضور فعال داشت باشد ك اجازه ندهد رفتاارى در همساايگى ايان كشاور
شکل گیرد ك منافع ملى و ارزشهاى حیاتى آن را هدف قرار دهد .در اين میان فرآيند منطق گرايی ،عااملی
انکارناپذير در افزايش قدرت ملی و افزايش و استحکام ساختار درونی نظام است.
واژگان کلیدی :منطق گرايی ،قدرت ملی ،وزن ژئوپلیتیکی ،ساختار درونی نظام
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مقدمه
از مؤلف های سیاسی تأثیرگذار در قدرت ملی ك در استحکام ساخت درونی نظام واليای ج.ا.اياران
تأثیرگذار خواهد بود ،تقويت عمق منطق گرايی است .مفهوم منطق گرايى ،پديدهاى ك در طول يك
ده گذشت روندهاى حاكم بر وضعیت جهانى را تحت تأثیر قراردادِ و حتى ب الگويى براى تحلیل
مسائل جهانى و بینالمللى تبديل گرديده ،امروزه ،موردتوج قرارگرفت اسات .جمهاورى اساالمى
ايران قادر است از طريق فرايند منطق گرايى ،ورود ب جهانى بزرگتر را ب محك تجرب و آزمايش
بگذارد .بناابراين تفکار منطقا گراياى شایوهاى باراى سااختار جهاانیشادن از طارف كشاورهاى
درحالتوسع بوده و مىتواند فرصت مناسبى براى جمهاورى اساالمى اياران در ايان دوره باشاد.
كشور ايران دارای پتانسیلهای بسیاری در منابع زيرزمینای ،فضاای جارافیاايی ،نیاروی انساانی و
موقعیت جارافیايی (ژئوپلیتیکی ،ژئواستراتوی و ارتباطی) است كا مایتواناد تولیدكنناده قادرت
باشد .ب علت ضعف نهاد دولت در ايران ،وجود اينگون پتانسیلهاا و ارزشامندیهاای ااتای در
محدودهی سرزمینی ايران ،ن تنها قادرت الزم را در اختیاار ايان كشاور قارار ناداده ،بلکا باعا
جذابیت برای قدرتهای جهانی شده و ب صورت منبع تهديد علی مناافع و اساتقالل اياران عمال
كرده است (حافظنیا .)01 :1232 ،برای بیان مسئل اين تحقیق ،میتوان ب اين نکت اشاره كرد كا "
با توج ب فعالیتهای گستردهای ك توسط كشورهای غربای و رژيام صهیونیساتی ،در خصاو
پروژه ايرانهراسی و انزوای منطقا ای و درنهايات تضاعیف سااختارهای بنیاادی نظاام جمهاوری
اسالمی اعمال میگردد ،در جهت مقابل با اين ترفند و تثبیت ساختارهای درونای و بیرونای نظاام،
يکی از مناسبترين راهكارهای مقابل در ابعاد سیاسی ،تقويت فرآيند منطق گرايی مایباشاد ".ايان
تحقیق ازآنجهت دارای اهمیت است ك " میتواند مزايا و نتاي مثبت منطقا گرايای را در جهات
استحکام ساخت درونی نظام ،نسبت ب ساير مؤلف های سیاسای تبیاین نماوده و ازآنجهات دارای
ضرورت است ك در صورت عدم انجام تحقیقات مرتبط در اين حوزه ،می تواناد موجاب مافاول
ماندن زوايای مثبت فرآيند منطق گرايی در سیاستهای راهبردی ج.ا.ايران گردد .هدف اصالی ايان
تحقیق" ،دستیابی ب فرآيندهای منطق گرايی ج.ا.ايران در بعد سیاسی با منظاور اساتحکام سااخت
درونی نظام و هدف فرعی آن ،تبیین چگونگی تأثیر اين فرآيندها در استحکام ساخت درونی نظاام
است .با توج ب هدف اصلی ،ساؤال اصالی ايان تحقیاق ،با ايان شاکل مطارد گردياده كا "
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فرآيندهای منطق گرايی ج.ا.ايران در بعد سیاسی ب منظور استحکام ساخت درونی نظام ،كدام است؟
و در همین راستا سؤال فرعی ب اين شکل مطرد گردياده ،تأثیرگاذاری فرآينادهای منطقا گرايای
جمهوری اسالمی ايران در استحکام ساخت درونی نظام چگون است؟" فرضی اين تحقیق ب ايان
شکل بیان گرديده" چنین ب نظر میرسد ،فرآيندهای منطق گرايی ج.ا.ايران در  4مؤلف ی همافزايی
جوامع اسالمی ،احیاء هويت جهان اسالم ،تاأمین مناافع ملای و مقابلا باا پاروژه شایع هراسای،
موجبات استحکام ساخت درونی نظام را در بعد سیاسی فراهم میآورد".
مبانی نظری:
پیشینه تحقیق:

كیهان برزگر در مقال ای تحت عنوان " منطق گرايی در سیاست خارجی ايران" ب بررسای اهمیات
«منطق گرايی» در سیاست خارجی ايران در جنوب غرب آسیا مایپاردازد .بعضای از ديادگاههاای
موجود ويوگیهای ساخت قدرت و سیاست در ايران را ب گون ای میدانند كا هرگونا ائاتالف و
همکاری سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی و فرهنگی را در سطح منطقا ای دشاوار مایساازد .باااينهما ،
سخن نويسنده در اين مقال اين است ك تاییر و تحوالت سیاسی ،امنیتای و ژئوپلیتیاك در ساطح
منطق جنوب غرب آسیا بعد از حوادث  11سپتامبر ،جايگاه منطقا گرايای را در سیاسات خاارجی
ايران تقويت كرده است .در اصل ارزش استراتويك و نقش ايران در تقويت مؤلف های منطق ای با
مؤلف هايی نظیر دولت ملی قوی ،هويت ژئوپلیتیك و ايدئولوژی پويای شیعی مرتبط است .از ايان
ديدگاه ،نويسنده ب تعريف دو مفهوم «منطق گرايی سنتی» و «منطق گرايی جدياد» در رويکردهاای
سیاست خارجی ايران میپردازد ك هر يك با نگاه متفاوتی سعی در تأمین منافع و امنیت ملی ايران
دارند .نويسنده نتیج میگیرد ك جمهوری اسالمی ايران بايد با بازتعريف مؤلف هاای قادرت ملای
خود در سطح منطق ای ،ب حل معضالت استراتويك سیاسی امنیتی باا قادرتهاای فارا منطقا ای
ازجمل آمريکا بپردازد و از آن طريق روند تثبیت فرصتهای اقتصادی و توسع پايدار را ب جريان
بی اندازد.
محمدعلی موسوی در مقال ای تحت عنوان " جهانیشدن و منطق گرايی ،انفکاک يا همگرايی" بیان
مینمايد ك جهانیشدن تأثیر عمیقی در اقتصاد سیاسی كشورها و افزايش تجارت بینالملل داشات
است .از سوی ديگر منطق گرايی نوين در طی دو ده گذشت در نقاط مختلف جهان ب روندی رو
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ب رشد تبديل شده ك منجر ب فزونی تجارت بین كشورهای عضو و روانساازی جرياناات ماالی
انسانی در درون منطق شده است .اين امر با عناوان گاامی در مسایر تقويات جهاانیشادن تلقای
میگردد .اما برای عدهای ،اين رويکرد از يكسو موجب كاهش تجاارت باین منطقا ای و كااهش
فرايندهای اقتصادی جهانی و از سوی ديگر باع

تشديد زيان برای ديگر مناطق و كشاورها شاده

است .بر اين اساس منطق گرايی مانعی در مقابل جهانیشدن تلقی میشود .اين مقالا بار آن اسات
تا نشان دهد منطق گرايی نوين ب رغم افتوخیزهای آن ن تنها مانعی در مسیر جهانیشادن نیسات،
بلک از يكسو نقش راه جهت ورود ب فرايندهای جهانیشدن میباشد و از سوی ديگر سازوكاری
اساسی جهت هدايت و تسريع روند جهانیشدن است .هنگاامیكا نظاام جهاانی باا بحارانهاای
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی روب رو میشود .اتحادي های منطق ای برای حمايت از اعضاای خاود
تا حدودی درونگرا و حمايت گرا میشوند اما در مسیر خروج نظام بینالمللی از بحران ،آنها نیاز
همگرايی جهانی خود را تشديد میكنند.
ادموند هرتسیگ و محمدعلی قاسامی در مقالا ای تحات عناوان" منطقا گرايای ،اياران و آسایای
مركزی" عنوان میدارد :جمهاوری اساالمی اياران ،بعاد از دورهای از انکاار و طارد ساازمانهاای
بینالمللی ،بر اساس تحوالت جديد و درک نوين از منافع ،دريافت ك اين سازمانها ،اوالً میتوانند
ابزاری برای حفاظت از حقوق و امنیت كشور باشند ،ثانیاً ب خروج ايران از انزوا كمك كنند و ثالثاً
در مقابل خطرات تكقطبی شدن جهان از جمهوری اسالمی حمايت و حراست كنند .در اين راستا
ايران ضمن روی آوردن ب سازمانهای غیرغربی همچون عدم تعهد و ساازمان كنفارانا اساالمی،
دست ب ابتکار و طرد ايجاد سازمانهای جديد منطق ای زد .اكو ك پیشتر تأسیا شاده باود ،باا
پیوستن اعضايی از كشورهای استقالليافت از شوروی سابق ،تحرک بیشتری يافت .توفیق اياران در
منطق گرايی را بايد نسبی و كموبیش اندک ب حساب آورد .داليل توفیاق انادک را مایتاوان عادم
اشتراک استراتویهای دولتهای منطق  ،نگرانی برخی كشورها از ايران ب ويوه دولتهاای كوچاك
و حاشی خلی فارس ،تمايل و حتی اشتیاق اعضای اين سازمانها ب همکاری با آمريکا (درحالیك
جمهوری اسالمی ايران اساساً سازمانهای مذكور را وسیل ای برای مقابلا باا آمريکاا مایداناد) و
مکمل نبودن اقتصادهای كشورهای منطق دانست .اما توفیق اين سازمانها بیشتر در ايجاد مجمعای
برای طرد مباح

و جلوگیری از تشان در عرصا هاای ديگار باوده اسات .ضامن آنکا برخای
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پروژه های مهم اقتصادی و اتصال های شبک متنوع اين كشورها ب يکديگر ،چشمانداز فعالیتهاای
آتی و احتماالً ارتقای وضعیت اروپا را امیدواركنندهتر میكند.
مفهومشناسی:

قدرت ملی:

6

عبارت است از مجموع ای از نیروهای مادی و معنوی يك ملت ك ناشی از منابع موجود سیاسی،
اقتصادی ،نظامی ،جارافیايی ،اجتماعی ،علمی و تکنولوژيکی برای نیال با اهاداف و مناافع ملای.
(محمدنواد و نوروزی ،)213 :1233 ،درمجموع میتوان گفت ك  ،قدرت ملی ،مجموع ی توانايیها
و قابلیت های يك كشور برای نفوا در رفتار سااير كشاورها در جهات نیال با مناافع ملای خاود
میباشد( .شهاليی و همکاران)22 :1233 ،
وزن ژئوپليتيکی:

2

عبارت است از ثقل نیروها و عوامل مثبت و منفی مؤثر در قدرت ملی يك كشور ،ب عبارتی جمع
جبری عوامل قدرت ملی (حاافظنیاا )116 :1230 ،وزن ژئاوپلیتیکی ،رابطا ی مساتقیم باا منزلات
ژئوپلیتیکی كشور در سامان جهانی و منطق ای دارد ،يعنی هرقدر وزن بیشتر باشد منزلات و اعتباار
عمومی كشور بین ساير كشورها اعم از بزرگتر ،همطراز و يا كوچاكتار بیشاتر مایشاود(.همان:
.)111
منطقهگرايی:

9

منطق گرايی در سیاست بینالملل ب گسترش قابلمالحظ همکاریهای سیاسای و اقتصاادی میاان
دولتها و ساير بازيگران در نواحی جارافیايی خاصی اشارت دارد .اصوالً منطق ب صورت تركییای
از نزديکی جارافیايی ،درج باالی تعامالت ،چارچوبهای نهادی و هويتهای فرهنگای مشاترک
تعريف میگردد .در اغلب موارد ،منطق گرائی برحسب درجا انساجام اجتمااعی (زباان ،قومیات،
فرهنگ ،مذهب ،تاريخ و آگاهی از میراث مشترک) انسجام اقتصادی ( الگوهاای تجااری و مکمال
بودن اقتصادی) ،يکپارچگی سیاسی (نوع رژيم و ايدئولوژی ) و انسجام سازمانی (وجود نهادهاای
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رسمی منطق ای) تجزي وتحلیل میشود .اين اصطالد برای اولین بار در نوشت هاای كاركردگراياان
مانند میترانی و ارنست هاس و جوزف نای مطرد شد .ب عنوانمثاال ارنسات هااسه همگرائای را
فرايندی میداند ك طی آن بازيگران سیاسی چندين واحد ملی مجزا ترغیب میشوند تا وفاداری و
فعالیتهای سیاسی و انتظارات خود را ب سوی مركز جديد معطوف سازند (آشوری.)36 :1232 ،
استحکام ساخت درونی نظام:
استحکام ساخت درونی نظام جمهوری اسالمی ايران و توج ب ابعاد مختلف آن از تأكیداتی اسات
ك در بیانات اخیر رهبر معظم انقالب اسالمی بر آن تأكید شده است .معظم ل  ،استحکام درونى را
آن چیزى میدانند ك جوامع را در راههاى مطلوب خودشان و ب سوى مطلوبهاى خودشاان قاادر
میسازد و قدرت برخورد با چالشها را ب جوامع میدهد.

1

قدرت ملی و ارتباط آن با وزن ژئوپليتيکی:
قدرت ملی ب عنوان مفهومی ژئوپلیتیکی ،برآيند توانايیها و مقدورات دولت ملت است ك ناشی از
وزن ژئوپلیتیکی آن است ( جونز .)1 :1232 ،ب عبارتیديگر ،ثقل نیروهاا و عوامال مثبات و منفای
مؤثر در قدرت ملی يك كشور را ك با توج ب عوامل تولیدكننده قدرت ،موقعیت ،جمعیت ،فضاا،
انرژی و غیره شکل میگیرد ،وزن ژئوپلیتیکی مینامند .وزن ژئوپلیتیکی موقعیت كشور و يا منزلات
آن را در مجموع ای از كشورها و يا در نظام ژئوپلیتیك جهانی و منطق ای نشان میدهد (حافظنیاا،
.)11 :1236
وزن ژئوپلیتیکی با منزلت ژئوپلیتیکی كشور در نظام جهانی و منطق ای رابطا مساتقیم دارده يعنای
هرچ وزن بیشتر باشد ،منزلت و اعتبار عمومی كشور بین ساير كشورها اعم از بزرگتر ،همتاراز و
يا كوچكتر بیشتر میشود و هراندازه اعتبار و منزلت افزايش پیدا كند ،ب همان اندازه فرصاتهاای
جديد قدرت مرئی يا نامرئی برای اثرگذاری عینی بر فرآيندها ،تصمیمها و رفتارها در مقیااسهاای
مختلف محلی و منطق ای و جهانی فراهم میآيد و آن كشور میتواند ب تدري در جايگاه ماديريت
و رهبری فرآيندها و كنشهای جمعی قرار گیرد و نقش سیاسی و باینالمللای محاوری ايفاا كناد
(حافظنیا.)111 :1230 ،
مرز ژئوپلیتیکی ،يك نقط يا كانون مركزی و فضای پیرامونی دارد .نقط يا كاانون مركازی ،هماان
كشور يا بازيگر قدرتمند مركزی است ك در جايگاه مديريت و رهبری قلمرو قرار میگیرد و اراده
1بیانات مقام معظم رهبری در مورخ 1262/4/3
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خود را بر آن فضا يا قلمرو تحمیل میكند و ارزشهای متنوع موردنظر خود را در آن قلمارو رواج
میدهد .مرز و حوزه نفوا نیز شامل تعدادی كشور يا جامع تابع بوده ك از اراده مركز يا باازيگر و
ارزشهای آن متأثرند (میتوان ب ساختار ژئوپلیتیکی نظام دوقطبی در دوره جنگ سرد اشااره كارد
ك فضای جارافیايی جهان ب گون ای تقسیمبندی شده بود ك هريك از ابرقادرتهاای شاوروی و
آمريکا تعدادی كشور تابع در قلمرو خود داشتند و مرزهای ژئوپلیتیکی آنها نیز تعريفشده باود).
(ترابی .)10 :1239 ،بنابراين ،وزن ژئوپلیتیکی مفهاومی بنیاادين در سرنوشات كشاورها ،فضااها و
مکانهای جارافیايی و میزان اقتدار و قدرت بازيگری حکومتها و دولتها و نهادهاای اجتمااعی
آنها ب شمار میآيد ك سبب شکلگیری و گسترش قلمرو و مرز ژئوپلیتیکی كشورهای متارو پال
(ك توانست اند از مؤلف های تولید قدرت ب خوبی بهره بگیرند) میشاود .با ايانترتیاب كا آنهاا
میتوانند با بهرهگیری ب موقع و حسابشده از اين امکانات ،ب افزايش قدرت و فرصتسازی برای
پیشبرد نظرات ،سیاستها ،اهداف و برنام های خود در سطح منطق ای و جهانی بپردازناد (بارادن،
.)212 :1234
تأثيرگذاری انقالب اسالمی بر فرآيند منطقهگرايی ج.ا.ايران:
در طول تاريخ ،ايران نوسان بااليی در میزان قدرت ملی و وزن ژئوپلیتیکی خود در منطق و جهاان
داشت است .با نگاهی هرچند مختصر ب اين مسئل  ،روشن میشود ك هرزمان دولت ايران قادرت
ملی و بینالمللی قوی داشت  ،دولتهای همساي ايران و قدرتهای منطق  ،كمتر توانست اند مواضع
چالشگران و مداخل جويان در حوزههای نفوا و سرحدات مرزی ايران داشت باشاند .بارعکا ،در
زمان افول قدرت ايران ،رقیبان منطق ای و همسايگان فرصت مداخل و ايجاد چاالش بارای دولات
ايران را فراهم كردهاند .اين قاعده در نیمقرن اخیر بسیار ب چشم میخورد .با وياوه در ساالهاای
پايانی دوره پهلوی و پاازآن در دوره انقالب اسالمی ،حاكمان سیاسی و دولتهای عربای حاوزه
خلی فارس ،توانستند در بسیاری از موضوعات ك با منافع ملی ايران و امنیت ملی كشور در منطق
خلی فارس پیوند مستقیم دارد ،ايران را با چالشهايی روب رو كنند .لزوم باازنگری در مؤلفا هاای
تولید قدرت ،چ در بخش طبیعی و محیطی ،چ در بعد نیروی انسانی و تلفیق ايان دو در بخاش
صنعت ،تکنولوژی ،نانوتکنولوژی و حتی در بعد نظامی و همچنین افزايش فرآيناد تأثیرگاذاری در
كشورهای اسالمی منطق  ،بیشازپیش احساس شده و مؤلف ای مهم در افزايش قدرت ملی در بعاد
سیاسی است ( احمدیپور.)4 :1233 ،
تأثیر انقالب اسالمی در جنب های فردی و اجتماعی ،فکری و عملی ،اقتصادی و فرهنگی و سیاسی
جهان اسالم ،كم يا زياد ،مستقیم يا غیرمستقیم ،فوری ،میانمدت و درازمدت واقاع شاده اسات .از
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مهمترين اين تأثیرات میتوان ب برهم خوردن موازن ی قدرت در منطق  ،بین قدرتهای منطقا ای
و قدرتهای جهانی و دگرگونی در نوع اتحادها و ائتالفهاا اشااره داشات (حشامتزاده:1233 ،
 .)211پائیز  ،1232زمانی ك از يكسو ،بحران هست ای ايران ب اوج خاود رسایده باود و از ساوی
ديگر ،عراق ب سمت جنگ داخلی شتاب گرفت بود ،ملك عبدا ...دوم ادعا كرد :نتیج اصلی جناگ
در عراق ،شکلگیری يك هالل شیعی تحت سلط ايران بوده است .چند ماه بعد در ساپتامبر ساال
 2110میالدی ،وزير خارج عربستان سعودی در سفر ب آمريکا از نگرانی دولت متبوعش در مورد
آن چیزی ك وی آن را تحويل عراق ب ايران درنتیج حمل آمريکا ب اين كشور نامید ،سخن راند.
سپا در ماه آوريل  2119میالدی ،رئیاجمهور مصر در مصاحب با شبک العربی  ،ضمن اين ادعاا
ك بیشتر شیعیان ساكن كشورهای عربی ب ايران وفادارترند تا كشور خود ،مدعی شد شیعیان عراق
تحت نفوا ايران قرار دارند .اين اظهارات بیانگر فرصتی است ك ايده و مفهوم هالل شایعی بارای
ايران ايجاد و امکان موازن قدرت آمريکا در غرب آسیا را تضعیف و تهديد كرده اسات .همچناین
زمین های تبديل جمهوری اسالمی ايران ب قدرت برتر منطق را فراهم میسازد .ب عالوه مایتواناد
موجب بیثباتی منطق ب صورتی كنترلناپذير گشت و تشديد مقاومت اسالمی در مقابال آمريکاا و
رژيم اشاالگر قدس را پدياد آورد (حااجی يوسافی .)106 :1233 ،درنتیجا برخای از كشاورهای
مسلمان برای صدور و تأثیر انقالب اسالمی نقش سرپل و تسهیلكننده را داشات اناد .ازجملا ايان
كشورها میتوان از عراق ،افاانستان ،تركی  ،پاكستان ،لبنان و سودان ياد نمود (حشمت زاده:1233 ،
.)269
قدرت هومونى جهانى ك بر اساس ديدگاه خود ب دنبال تكقطبی كردن است و در حاال حاضار،
اسالم را ب عنوان تنها رقیب واقعى خود مىبیند ،در يك هجم نابرابر سیاسى فرهنگى ،اسالمگرايی
را مترادف با تروريسم دينى تئورى پردازى كرده و با واردكردن مفهوم تروريسم ديناى با متاون و
ادبیات سیاسى جهانى ،ب دنبال شکل دادن اجمااع جهاانى باراى انازواى هما جانبا مسالمانان و
كشورهاى اسالمى است .بدون شك تشکیل و هدايت شبک هاى انحرافىه مانند القاعاده و كنتارل
رفتار گروهها و افرادى ك در قالاب تعااريف و معیارهااى نظاام باینالمللاى تروريسات خواناده
مىشوند ،در حال حاضر واقعیتى غیرقابالانکاار و درعاینحاال تأثیرگاذار برجهاان اساالم اسات
(ابراهیمی.)2 :1236 ،
صدور انقالب درواقع همانا صدور فرهنگ انقالب میباشد ك برقراری عدالت و آزادی ملتهاا را
از سلط قدرتهای سلط گر نويد میدهد .توسع ارتباطات رسان ای و دسترسی عماوم تاودههاای
مردم ب اين رسان ها ،فرصتی استثنايی بارای بهارهبارداری مطلاوب در انتقاال پیاامهاای فرهنگای
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جمهوری اسالمی ايران فراهم كارده اسات (محمادی .)241 :1239 ،لاذا تاأثیر و صادور انقاالب
اسالمی در كشورهای مسلمان ك اغلب حوزه منافع قدرتها هستد ،میتواند بارای حفاظ انقاالب
اسالمی در ايران و نظام برخاست از آن حاشی امنیتی ايجاد كند .يعنی قادرتهاا و كشاورهايی كا
قصد مهار و اعمال فشار بر كانون انقالب اسالمی را دارند ،ناچارند بخشی از نیروی خود را از اين
امر رها كرده و صرف حصر اسالمگرايی در ساير بالد نمايند (حشمتزاده .)233 :1233 ،در لبناان
در سال  ،2119هنگامیك حزبا ...ك ايران از آنها پشتیبانی میكند ،در برابر حمل رژيم اشااالگر
قدس ايستادگی كردند و پاازآن كوششهای بازسازی جنگ را بر عهده گرفتند ،ب نظر بسیاری از
مسلمانان ،ايران برنده آن جنگ خوانده شد (كینزر .)61 :1239 ،انقالب اساالمی اياران با ترتیاب
اهمیت و اولويت در مناطق عربی آسیا ،عربی آفريقا ،افاانستان و آسیای مركازی ،تركیا و بالکاان،
شب قاره هند و جنوب شرقی آسیا تأثیر گذاشت است .همچنین انقالب اسالمی ايران در سا ساطح
دولتها ،ملتها و نهضتها و جنبشها اثرگذار بوده است (همان.)211 :
تقويت عمق منطقهگرايی و تأثير آن در استحکام ساخت درونی نظام:
جمهورى اسالمى ايران باا آرماانهاا و ارزشهااى سااختارى ،هنگاامى از حیاات تثبیاتشادهای
برخوردار مىگردد ،ك بتواند ب عنوان بازيگری فعال در چاارچوب اصاول و قواعاد تعريافشاده
منطق اى و نظام بینالمللاى با باازى خاود اساتمرار و اساتحکام بخشاد .باديهى اسات هرگونا
تأثیرگذارى در منطق و يا افزايش حوزه نفوا مستمر خود در جهان اسالم ،نظام تاكقطباى جهاان
حال حاضر را ب چالش جدى وادار مىكند .كاهش نقش منطق اى و بینالمللى ايران و ممانعات از
الگو گیری ديگر ملتها از جمهورى اسالمى ايران و فشاار مضااعف بار جرياناات نااب شایعی،
آسیبپذيرى هويت ملى ايران و عدم تعريف درست از هويات ايراناى اساالمى ،تبلیا در جهات
جايگزينى الگوهاى مخرب بیگان ب جای اسالمى و ملى و درنهايت تروي

تفکرات غربى ك سبب

تخريب بنیانهاى اعتقادى و نظام سیاسى مىشود ،ازجمل چالشهايى است ك جمهورى اساالمى
ايران در حفظ و ارتقاى جايگاه خود در جهان اسالم با آن مواج است (ابراهیمای .)12 :1236 ،در
سالهای اخیر ،گرايش مردم منطق ب اسالم و تشکیل حکومت اساالمی و مباارزه باا سالط طلبای
غرب و آمريکا بشدت افزايش يافت  ،ب نحوی ك اين موضوع دولتمردان غربای را شاديداً نگاران
ساخت و عامل هشدار مراكز راهبردی غرب گرديده است .اگرچ لشکركشی آمريکاا با منطقا باا
هدف مقابل با بیداری اسالمی بوده اما توسع و گسترش جنبش اساالمگرايای در منطقا  ،جايگااه
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جمهوری اسالمی را در منطق ارتقاء داده ب نحوی ك امروزه میزان نفوا جمهوری اسالمی ايران بار
دوستان و دشامنان اياران ،اماری انکارناپاذير شاده اسات .از ساوی ديگار با اعتقااد بسایاری از
انديشمندان ،رشد حركتهای آزادیخواهان در سراسر دنیا ،نتیج انقالب اساالمی و انديشا هاای
واالی حضرت امام خمینی (رحماتاهللعلیا ) باوده اسات (جمراسای فراهاانی .)32 :1233 ،مهامتارين
تأثیرات منطق گرايی ج.ا.ايران ك میتواند موجبات استحکام ساخت درونی نظام در بعد سیاسای را
فراهم آورد ،ب شرد ايل طبق بندی میگردد:
الف) احياء هويت جهان اسالم:
مهندسی الگوی جمهوری اسالمی ايران در منطق گرايی مطلوب ،بر پاي دو ركان دولات و ملات،
يعنی پذيرش تقسیم حاكمیت در سرزمینهای اسالمی بر اساس نظم دولتمحور و تعامال ماؤثر و
سازنده با دولتهای مذكور در كنار اصل تبديلشدن ملتهای كشورهای اسالمی ب امت يکپارچا
با حداقل كردن محدوديتها در تعامل مردم و تبديل كردن مواردی مانند بیداری اساالمی ،احیاای
ارزشهای اسالمی ،هويتيابی امت اسالمی و يکپارچگی مسالمانان در برابار دشامنان با قواعاد
پايدار و نظمدهنده الگو استوار است (عبدال خانی.)433 :1233 ،
كی.جی.هالستی در كتاب تحلیل سیاست بینالملل میگويد :دولتهايی كا ازلحاا تاوان نظاامی
متعارف در برابر دشمنان خود ،نسبتاً ضعیف هستند ،قادرند در خارج از مرزهای خود و باانفوا در
میان گروههای خا

 ،مبارزه علی دشمنان خود را ادام دهنده بدون آنك ازلحا پول و تجهیزات

با خطر برخورد نظامی كشور موردنظر ،متحمل ضررهای زيادی بشوند ،در اين كشور رخنا كنناد.
مطمئناً دولت قدرتمند ،دولتی نیست ك صرفاً نیروی نظامی گساتردهی متعاارف ياا هسات ای دارد،
بلک تکی بر توانايیهای نظامی ،اطالعاتی در خارج از مرزهای كشور و توسط گاروههاای مادافع،
مهمترين ابزار قدرت محسوب میشود( 1هالستی .)2119 :نوام چامساکی ،متفکار آمريکاايی مای-
گويد :اكنون هويت سیاسی جديد بر پاي مفاهیم اسالمی در منطق در حال شکلگیری اسات .ايان
روند میتواند ب قدرتيابی اين گروهها منجر شود ك مورد حمايت ايران هستند .لذا بايد چاارهای

 1اينترنت
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انديشید تا پیش از اينك تمام راههای سیاسی شیعیان و سنیها ب تهران ختم شود ،نقاش محاوری
ايران محدود گردد( 1چامسکی.)2119 :
ب) همافزايی جوامع اسالمی:
در حال حاضر با توج ب بحران عراق و چالشهای درونمرزی كشورهای منطق  ،ايران ب صاورت
تنها قدرت مسلمان منطق است ك میتواند در فرامرزهای خود بر رويکردها اثرگذار باشاد .اياران
نفوا خود را در عراق ،لبنان ،فلسطین ،حماس ،حزبا ،...جهاد اسالمی و همچنین بازيگران بیارون
از دولتها افزايش داده است .ايران هرگز در تاريخ نوين خود ب میزان امروز نیرومند نبوده اسات.
با قاطعیت میتوان گفت سرچشم اين نیرومندی بیش از هما  ،رفتارهاای خصامان آمريکاا باوده
است (كینزر .)33 :1239 :اصولی ك در جهت تقويت منطق گرايی رعايت میگردد ،موارد متعاددی
را شامل میگردد .تقويت امنیت و اقتدار ملی با تأكید بر رشد علمی و فنااوری ،مشااركت و ثباات
سیاسی ،ايجاد تعادل میان مناطق مختلف كشور ،وحدت و هويت ملی و قدرت دفاعی ك درنهايت
ب ارتقاء جايگاه نظامی ايران در جهان منجار خواهاد شاد (محمادی .)11 :1233 ،منطقا گرايای
پديدهاى ك در طول يك ده گذشت روندهاى حاكم بر وضعیت جهانى را تحت تأثیر قارارداده و
حتى ب الگويى براى تحلیال مساائل جهاانى و باینالمللاى تباديل گردياده ،اماروزه ،موردتوجا
قرارگرفت است .جمهورى اسالمى ايران قادر است از طريق فرايند منطق گرايای ،ورود با جهاانى
بزرگتر را ب محك تجرب و آزمايش بگذارد .توضایح آنكا اجاراى طاردهااى اقتصاادى كاالن
منطق اى ،گسترش تجارت درون منطق اى ،تقويت بنیادهاى فنى ،ارتباطى و اقتصاادى منطقا اى و
سیاستهاى يکسان در قبال مسائل بینالمللى از ويوگىهااى منطقا گراياى اسات .بناابراين تفکار
منطق گرايى شیوهاى براى ساختار جهانیشدن از طرف كشورهاى درحالتوسع باوده و ماىتواناد
فرصت مناسبى براى جمهورى اسالمى ايران در اين دوره باشد .در اين راستا كشور اياران ،منطقا
وسیع آسیاى جنوب غربى را در چشمانداز خود در افق  1414مطرد مىكند ،منطقا اى با عناوان
منطق ژئواستراتويك ،ژئوپلیتیك ،ژئواكونومیك (نفت ،گاز و ب طاوركلی انارژى ،باازار و تجاارت،
خطوط مواصالت بینالمللى و احیاى جاده ابريشم) و ژئوكالچرال .اين حوزه شاايد تنهاا منطقا اى

 1اينترنت
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است ك تمام شاخصهاى مربوط ب تبديلشدن ايران ب يك قدرت منطق اى را در يك سابد دارد.
جمهورى اسالمى ايران ب عنوان كشور قدرتمند اقتصادى و نظامى در منطق خلی فارس و اقیانوس
هند و ب لحا

ظرفیتهاى منطق اى و گستره ارتباطات پیرامونى ماىتواناد با تحکایم و تقويات

روابط منطق اى شوراى همکارى خلی فارس و سادک بپردازد (هاديان.)26 :1232 ،
ج) تأمين منافع ملی:
با توج ب تاییرات موجود در نظام بینالملل و امنیتى شدن فضاى نظاام باینالملال پاا از ياازده
سپتامبر  2111میالدى ،ايران بايد با بازتعريف سیاسى ،نقش و جايگاه منطق اى و بینالمللاى خاود
در سطح منطق را در جهت تأمین منافع ملی خود تعريف كرده ،ارتقا ببخشد .بدون شاك حفاظ و
ارتقاى چنین جايگاهى ،تنها با ارائ هدفى جديد و واگذارى ب پارادايم جديد ،يعنى دسترساى با
يك قدرت منطق اى امکانپذير است .تبديلشدن ايران ب يك هومون منطق اى البت ن ب صاورت
مکانیکى و فیزيکى و يا صرفاً ايدئولوژيکى ،بلک با صاورتى كا بتاوان از قادرتهااى رقیاب در
منطق  ،چون مصر ،رژيم صهیونیستی ،تركی  ،عربستان و پاكستان جلوتر رود و تبديل ب لنگر منطق
شود ،نیاز ب برنام ريزى جامع و كامل دارد .بار ايان اسااس ،جمهاورى اساالمى اياران با عناوان
بزرگترين كشور منطق خلی فارس ،بايستى مسؤولیت بیشترى در قبال ثبات و امنیت منطق داشت
باشد .ازاينرو ،الزم است سیاستهاى تعاملى ايران با كشورهاى منطق  ،برقرارى روابط دوجانبا و
چندجانب متناسب باا چاالشهااى جدياد باینالمللاى ،ازجملا تروريسام ،جهاانىشادن ،نفات،
موافقتنام گات و غیره در راستاى منافع ملى و منطق اى باشد (ابراهیمی.)9 :1236 ،
در پايان بايد گفت جمهورى اسالمى ايران باراى حفاظ و ارتقااى جايگااه وياوه خاود در منطقا و
استحکام ساخت درونی نظام ،الزم است ب تولید قدرت براى بقا و ارتقاى موقعیت ساختارى خاود،
از طريق الگوهاى مبتنى بر خودياارى و خوداتکاايى و نیاز ائاتالفساازى بپاردازد .لاذا الزم اسات
ائتالفسازى و ايجاد اعتماد ك همان حداكثرسازى همکارى باا سااير باازيگران در منطقا اسات را
ب عنوان نیاز و دغدغ اصلى سیاست خارجى ايران در دستور كار قرار دهد و سا محاور ائاتالف باا
كشورهاى عربى حوزه خلی فارس و جنوب غرب آسیا ،همکارى با كشورهاى حوزه آسیاى مركازى
و قفقاز و همچنین همکارى منطق اى ايران در چارچوب پیماان شاانگهاى را در نظار بگیارد .بادين
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ترتیب همکارىهاى دو و چندجانب مىتواند زمین ساز امنیت و ثباات در منطقا باشاد(همان:1236 ،
)3
د) مقابله با پروژه شيعههراسی
ب منظور تقويت اثربخشی آفندهای شیع هراسی ،نهادهای غرب از آفندهای تبلیااتی ايران هراسای و
شیع هراسی ب صورت توأمان استفاده میكنند تا عمق استراتويك روابط خارجی جمهاوری اساالمی
ايران را با چالش مواج كنند .ب عبارتی رصد جنگ تبلیااتی غرب در مختصات نوين امنیتی جناوب
غرب آسیا بیانگر شکلگیری دور جديدی از عملیات روانی با ابزار شیع هراسی است ك پیشزمینا
آن توسط پادشاه اردن با عنوان جارافیای سیاسی هالل شیع شکل گرفتا باود .باا توجا با اينکا
شیع هراسی در كنار ايران هراسی ب يکی از آفندهای تهاجم نرم امريکا برای منزویسازی جمهاوری
اسالمی ايران تبديلشده ،شايست است متولیان امر با سناريوسازی ،اقدامها و تدابیر پایشدساتان الزم
را موردتوج قرار دهند كا يکای از پایشنیازهاای آن شناساايی دقیاق ژئوپلیتیاك شایع در عماق
استراتويك خارجی و تهی اطلا جارافیايی پراكندگی شیعیان جناوب غارب آسایا و تقويات عماق
راهبردی نظام در قالب منطق گرايی است (پورمهرانی.)123 :1261 ،
فرآیندهای منطقهگرایی ج.ا.ایران
همافزایی جوامع اسالمی
احیاء هویت جهان اسالم
تأمین منافع ملی
مقابله با پروژه شیعههراسی

استحکام ساخت درونی
نظام در بعد سیاسی

شکل  :1مدل مفهومی تحقیق

روششناسی
اين مقال  ،متایر وابست  ،استحکام ساخت درونی نظام و متایر مستقل ،فرآيند منطق گرايی است كا
تعاريف صوری اين متایرها در مبح

مفهومشناسی اشاره گرديد .تعريف عملیاتی محقق از فرآيند

منطق گرايی ،تعبیری است ك مقام معظم رهبری (حفظ ااهلل تعالی) ب آن اشااره دارناد .از منظار ايشاان،
عمق راهبردی نظام در نگاه ب مسائل منطق است .در نگاه با مساائل منطقا  ،انساان متوجا ياك
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موضوعی میشود و آن ،عمق راهبردی جمهوری اساالمی در ايان منااطق اسات .يکجاهاايی ياك
حوادثی است ك میتواند مثل ريش و ماي ی استحکام يا ريسمانهای نگا دارنادهی خیما  ،بارای
داخل كشور ب حساب بیايده اينها عماق راهباردی اسات 1.تعرياف عملیااتی محقاق از اساتحکام
ساخت درونی نظام ،توج ب مؤلف ی سیاسی قدرت ملی در شاکلگیاری پايا هاای درونای نظاام
است.
اين تحقیق برمبنای دستاورد و نتیج تحقیق ،از نوع كاربردی است يعنی نتاي آن مایتواناد مبناای
عمل و تصمیمگیری در سازمانهای سیاسی جمهوری اسالمی اياران قارار گیارد .برمبناای اهاداف
تحقیق از نوع پیماشی ،توصیفی ،تحلیلی است .همچنین اين تحقیق برمبنای نوع دادههای موردنیاز،
ب صورت يك تحقیق آمیخت ( ،كمی و كیفی) است .در اين تحقیق ،دادههای الزم باا اساتفاده از دو
روش مطالع كتابخانا ای و مطالعا میادانی ،جماعآوری شادهاناد .در روش كتابخانا ای از ابازار
فیش برداری و در روش میدانی از ابزار پرسشنام استفاده شده است .جامع آماری تحقیق حاضر را
فارغالتحصیالن گرايش روابط بینالملل و علوم سیاسی دانشگاههای مستقر در تهران ب تعاداد 111
نفر تشکیل میدهند ك با استفاده از فرمول كوكران تعاداد  22نفار با عناوان حجام نمونا تعیاین
گرديدند .ازآنجايیك داده های اين تحقیق دارای مقیاس فاصل ای بوده و میانگینپذير میباشند ،لذا
برای تعیین اندازه نمون از تخمین فاصل ای میانگین و فرمول كوكران استفاده شاده اسات .در ايان
تحقیق پا از مشخص شدن شاخصهای متایر ك پاي های سوالهای پرسشنام را تشکیل میداد،
اقدام ب تهی پرسشنام گرديد .يك پرسشنام با تعدادی سؤال بست و يك سؤال بازطراحی گردياد.
سؤالهای بست با استفاده از طیف لیکرت و مقیاس فاصل ای اندازهگیاری گردياد .در انتهاا جهات
نشان دادن همپوشانی دادههای حاصل از منابع ،تحلیل نهايی انجام گرديد .ب منظاور تعیاین روايای
پرسشنام  ،ابتدا  11نسخ پرسشنام تهی و جهت تعیاین اعتباار با كارشناساان داده شاده ،ساپا
اصالحات الزم بر اساس راهنمايیها انجام گرفت در پرسشنام اعمال و مجدداً پرسشانام تصاحیح
شده ب تعداد ديگری از كارشناسان و متخصصین واگذار گرديده و سپا مورد بهارهبارداری قارار
گرفت .ب منظور تعیین اعتبار پرسشنام  ،تعداد  22نسخ پرسشنام تأيیدشاده با فاارغالتحصایالن

 1بیانات در ديدار با دانشجويان1262 /0/9 ،
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گرايش روابط بینالملل و علوم سیاسی دانشگاههای مستقر در تهران ،واگذار و برای افزايش اعتباار
پرسشنام با طرد مجدد سؤالها ب گون ای ديگر و درزماانی ديگار از اطالعاات مشاترک چنادين
كارشناس استفاده گرديده است و سپا با استفاده از نرمافزار تحلیال دادههاای پووهشای ،1پاياايی
آنها اندازهگیری شد.

2



با ضريب اطمینان  %60از طريق جدول مربوط محاسب شده است .ك مقدار آن 1969

میباشد ،واريانا جامع آماری از روی تحقیق انجام گرفت شده از قبل تعیین شده است.
با سطح اطمینان( %95خطای)%5
مقدار اشتباه مجاز با نظر پووهشگر

N  100

 1.96

2

Z
2

d  0.5

حجم جامع موردپووهش

 2  3.1
100  (1.96) 2  3.1
1190.4

 32.48  32
2
2
100  1  (0.5)  (1.96)  3.1 36.65



واريانا در جامع
N  Z 2   2
2

( N  1)  d 2  Z 2   2
2

تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق:
الف -تجزیهوتحلیل آماری دادهها:

ب منظور دستیابی ب نظرات جامع آماری نسبت ب فرضی تدوين شده ،تعداد  4سؤال ب شرد ايال
طراحی و در اختیار جامع قرار گرفت ك نتاي و جمعبندی دادههاای جماعآوریشاده با شارد
جدول ايل میباشد:
 -1ب نظر جنابعالی ،هم افزايی جوامع اسالمی ب عنوان يکی از فرآيندهای منطق گرايی ج.ا.ايران ،با چا
میزان میتواند در استحکام ساخت درونی نظام در بعد سیاسی تأثیرگذار باشد؟
 -2ب نظر جنابعالی ،احیاء هويت جهان اسالم ب عنوان يکی از فرآيندهای منطق گرايی ج.ا.ايران ،ب چا
میزان میتواند در استحکام ساخت درونی نظام در بعد سیاسی تأثیرگذار باشد؟
 -2ب نظر جنابعالی ،تأمین منافع ملی ب عنوان يکی از فرآيندهای منطق گرايی ج.ا.اياران ،با چا میازان
میتواند در استحکام ساخت درونی نظام در بعد سیاسی تأثیرگذار باشد؟
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 -4ب نظر جنابعالی ،مقابل با پروژه شیع هراسی ب عنوان يکی از فرآيندهای منطق گرايی ج.ا.اياران ،با
چ میزان میتواند در استحکام ساخت درونی نظام در بعد سیاسی تأثیرگذار باشد؟
جدول  :1جمعبندی پاسخهای فرضی بر مبنای میانگین
شماره نفر

سؤال 6
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سؤال 9
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6
2
9
4

0
0
0

0
0
4

0
0
4

0
4
4

0

4

0

4

0
4/30
4/20
4/0

0
0
4
4

0
0

4
4

4
0

4
4

0

1

0

4

4/20
4/0
2/30

4
4
4

0
0

0
4

0
2

0
2

4

2

4

0

0
2/0
4

0
2
4

4

4

4

4

0

4

2

4

4
2/30

4
4

0
0

0
0

4
0

0
4

0

0

0

0

4/30
4/30
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

4
4

4

4

4

0

4/30
4/30
4/20

0
0
4

4
4

4
4

4
2

4
4

0

0

0

4

4
2/30
4/30

4
4
0

0

0

2

2

24
25
29

0
0
0

0
2
4

2
0
4

2
0
2

2/0
2/30

2
4

0

2

4

4

4/0
4
2/30

4
4
4

27

0

4

0

4

4/0

4

28
26

0
0

2
2

0
4

2
4

4
4

4
4

5
9
7
8
6
61
66
62
69
64
65
69
67
68
66
21
26
22
29

مقال دوم  :فرآيند منطق گرايی وتاثیر آن در استحکام ساخت درونی نظام

46

91

4

4

4

4

4

4

96
92

0

4

2

4

4

4

4

4

4
4

4
4

تعداد حجم جامع نمون  /حاصل جمع میانگین تعديل = میانگین مركب
∑ ̅⁄

=̅

طيف

خيلی زياد

زياد

متوسط

کم

خيلی کم

جمع

فراوانی

12

16

1

1

1

22

درصد

%4199

% 0694

%1

%1

%1

%111

نمودار  :6نمودار ستونی مربوط به فرضيه

توصيف:
جدول و نمودار فوق مؤيد اين واقعیت است ك  111درصد پرسششوندگان معتقدناد كا چناین
ب نظر می رسد ،فرآيندهای منطق گرايی ج.ا.ايران در  4مؤلف ی همافزايای جواماع اساالمی ،احیااء
هويت جهان اسالم ،تأمین منافع ملی و مقابل با پروژه شیع هراسای ،موجباات اساتحکام سااخت
درونی نظام را در بعد سیاسی فراهم میآورد .در يك نتیج گیری كلی نیز میتوان ااعان داشت كا
با توج ب میانگین مركب محاسب شده ( ،)4/21میزان در سطح خیلی زياد میباشد.
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تجزيهوتحليل استنباطی:
گام  :1تدوين فرضی ها
 =H0ب نظر میرسد ،فرآيندهای منطق گرايی ج.ا.ايران در  4مؤلفا ی هامافزايای جواماع اساالمی،
احیاء هويت جهان اسالم ،تأمین منافع ملی و مقابل با پروژه شایع هراسای ،تاأثیری بار اساتحکام
ساخت درونی نظام ج.ا.ايران در بعد سیاسی ندارد.
 =H1ب نظر میرسد ،فرآيندهای منطق گرايی ج.ا.ايران در  4مؤلفا ی هامافزايای جواماع اساالمی،
احیاء هويت جهان اسالم ،تأمین منافع ملی و مقابل با پروژه شیع هراسی ،موجب استحکام ساخت
درونی نظام ج.ا.ايران در بعد سیاسی میگردد.
گام  :2محاسبه آماره آزمون
آماره آزمون با استفاده از رابط و جدول زير محاسب میگردد:
)
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∑=
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گام  :9محاسبه آمار بحرانی
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اگر درج آزادی را  ) N-1=4=Df ( 4و ضريب اطمینان را  %60در نظر بگیاريم ،مقادار بحرانای
برابر  x2=9/488میشود.
گام  :4تصميمگيری

نمودار :2نمودار مجذور كا (خی )2مربوط ب فرضی

با مقايس مقدار آماره آزمون ( )0193و مقدار بحرانی (  ) 6/433مالحظ میشود ك آماره آزمون در
ناحی  H1قرار گرفت است ،بنابراين فرضی  H1رد میشود .لذا درساطح خطاای  %0باا اطمیناان
 %60فرضی  H1مبنی بر اينک فرآيندهای منطق گرايی ج.ا.ايران در  4مؤلفا ی هامافزايای جواماع
اسالمی ،احیاء هويت جهان اسالم ،تأمین مناافع ملای و مقابلا باا پاروژه شایع هراسای ،موجاب
استحکام ساخت درونی نظام ج.ا.ايران در بعد سیاسی میگردد ،تأيیدشده و نتاي قابلتعمیم ب كال
جامع موردتحقیق میباشد.
تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق:
قدرت را توانايی يك بازيگر درصحن بینالمللی و استفاده از امکانات و منابع برای تأثیرگذاری بار
رويدادهای بینالمللی ب نفع خود تعريف كردهاند (حافظنیا .)201 :1230 ،قدرت وسایل ای اسات
ك بازيگران بینالمللی در مقابل با يکديگر از آن استفاده میكنند .يك بازيگر زماانی مایتواناد با
اعمال قدرت در برابر طرف مقابل بپردازد ك درباره موضوع مورد مناقش از قدرت نسبی بیشاتری
برخوردار باشد .ب نظر میرسد بین میزان قدرت ملی و فرآيند منطق گرايای در افازايش و كااهش
استحکام ساخت درونی نظام ،در چند دها اخیار و اعماال چاالشهاای ژئاوپلیتیکی و فشاارهای
سیاسی از طرف بازيگران منطق ای و جهانی بر كشور ايران رابط معناداری وجود دارد .در مقیااس
منطق ای ،هرزمان ك وزن ژئوپلیتیکی و ب طوركلی وضعیت قادرت ملای اياران در سایر نزولای و
دچار افت بوده است ،دولتهای عربی خلی فارس ب خود اجازه دادهاند دولت ايران را با چاالش
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بکشند و ادعای حاكمیت بر جزاير س گان را داشات باشاند و در اماور داخلای اياران در ساواحل
جنوبی مداخل كنند .اما اينگون چالشها در زمان افزايش قدرت ملای و برقاراری امنیات ملای از
جانب ايران و زمانی ك حوزه نفوا و مرزهای ژئوپلیتیکی در منطق گسترش داشت ،كمتر از سوی
كشورهای كوچك عربی خلی فارس ب چشم میخورد .درهرحال ،بديهى است دستیابى ب جايگااه
قدرتمند و ايفاى نقش مؤثرتر در منطق خلی فارس و جنوب غرب آسیا ،هماواره يکاى از اهاداف
سیاست خارجى ايران بوده است .امريکا ب عناوان ابرقادرت جهاان در تاالش اسات تاا از طرياق
ب كارگیری ديپلماسى قهرآمیز ،ايران را در چارچوب ساختارها و نهادهااى باینالمللاى مجباور با
پذيرش هنجارهاى خود كرده و ساختارهای بنیاادی نظاام را تضاعیف نماوده و ايان كشاور را از
دستیابى ب جايگاه برتر در منطق بازدارد .ب دلیل ماهیت نظام ايران ،جهتگیرى سیاست خاارجى،
موقعیت جارافیايى حساس و اهمیت استراتويك و ژئواستراتويك منطق جنوب غرب آسایا ،نظاام
بینالملل محافظ كار اعم از هومونیك و چندقطبی ،محادوديتهااى سااختارى شاديدى را باراى
دستیابى اين كشور ب موقعیت برتر منطق اى تحمیل خواهد كرد و ايان امار يکاى از چاالشهااى
عمدهاى است ك جمهورى اسالمى ايران در منطق با آن روب رو است .استفاده صاحیح از مؤلفا -
های ايجادكننده قدرت و منزلت در سطح فراملی و با استفاده از عوامل قدرتزا ك شاامل تقويات
در تمام حوزههای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و نظامی است ،باع

میشود ب عنوان يك

بازيگر قدرتمند منطق ای ،عالوه بر حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی و تثبیت ساختار درونی نظام،
با افزايش وزن ژئوپلیتیکی و گستردن مرزهاای ژئاوپلیتیکی خاود در منطقا  ،همساايگان كوچاك
جنوبی خود را در حوزه نفوا و سیطره اراده سیاسیاش قرار دهد .در اين میان فرآيند منطق گرايای،
عاملی انکارناپذير در افزايش قدرت ملی و افزايش و استحکام ساختار درونی نظام است.
وجود قدرت ملی قوی و با تباع آن اعماالنفاوا سیاسای و ديپلماسای در منطقا خلای فاارس و
كشورهای عربی ،ايران را ب عنوان رهبر منطق ای در نقش همگرايی و اتحاد در خلی فارس معرفای
خواهد كرد .از اين رهگذر ،چالشها و بحرانهای سیاسی و ژئوپلیتیکی در خلی فاارس تاا حادود
زيادی برطرف میشود و امکان ب چالش كشیدن ايران در موضوعات جارافیايی و ژئاوپلیتیکی با
حداقل ممکن خواهد رسید .از سوی ديگر ،افازايش قادرت ملای اياران ،كا با تباع آن مرزهاای
ژئوپلیتیکی و حوزه نفوا ايران را گستردهتر كارده اسات ،ماداخالت قادرتهاای فارا منطقا ای و

مقال دوم  :فرآيند منطق گرايی وتاثیر آن در استحکام ساخت درونی نظام

جهانی را در منطق كاهش داده و امنیت منطق را بدون نیاز با حضاور نیروهاای بیگانا  ،تضامین
خواهد نمود .جمهورى اساالمى اياران باا آرماانهاا و ارزشهااى سااختارى ،هنگاامى از حیاات
تثبیتشدهای برخوردار مىگردد ك بتواند ب عنوان باازيگری فعاال در چاارچوب اصاول و قواعاد
تعريفشده منطق اى و نظام بینالمللى ب بازى خود استمرار و استحکام بخشد.
نتیجهگیری و پیشنهاد
الف -نتیجهگیری:

ايران با داشتن جمعیت و نیروى انساانى كیفاى ،اخااير عظایم هیادروكربورى ،موقعیات خاا
ژئوپلیتیك ،موقعیت ژئواستراتوى جهانى ،نفوا فرهنگى و تمادن غناى ايراناى اساالمى ،برخاوردار
بودن از حوزه نفوا فرهنگى و استقاللطلبى جدى ،در كنار ساير عناصر قدرت ملى ايران (تواناايى
سیاسى ،اقتصادى ،نظامى ،منابع طبیعى و  )...عالوه بر سطح منطق اى ،در ابعاد جهانى نیز از جايگاه
ويوهاى برخوردار است ك قادر خواهد بود عالوه بار تأثیرگاذارى در منطقا  ،در نظاام هومونیاك
فعلی جهان نیز مؤثر واقع شده و ساختار درونی نظام را تقويت نمايد .الزم موفقیت هر باازيگرى
در سطح بینالملل ،شناسايى موقعیت و جايگاه خود و آنگاه برناما ريازى مناساب باراى حفاظ و
تأثیرگذارى صحیح آن در روابط بینالمللى است .جمهورى اسالمى اياران نیاز هنگاامى ماىتواناد
شکل و نوع بازى خود را در چارچوب تعامل سیاسى ،اقتصادى و فرهنگى ب صورت بهین تبیین و
اعمال نمايد ،ك از حوزه توانايىها و ظرفیتهاى موجود خودآگااهی كامال داشات  ،واقعیاتهااى
حاكم بر سیاست خارجى را در راستاى حفظ آرمانها و ارزشهاى اسالمى و فرهنگى و همچناین
منافع ملى در نظر بگیرد و براى تحقّق اهداف كوتاه و بلندمدت خود ،حسب ساند چشاماناداز در
افق  1414برنام ريزى مناسب و صحیح داشت باشد.
جمهورى اسالمى در مقابل تعهدات و مسؤولیتهايى ك براى حفظ امنیات و توساع هما جانبا
منطق دارد ،مىكوشد و هزين هاى آن را نیز مىپردازده نظیر تعهادات و ريساكهاايى كا اماروزه
اياالتمتحده امريکا در منطق متقبل مىشود ،بايستى همواره امکانات و مناابع داخلاى و همچناین
منافع ملى خود را در نظر داشت باشد .بر اين اسااس ،جمهاورى اساالمى اياران با منظاور تثبیات
ساختارهای بنیادی نظام ،بايد در معادالت سیاسى منطق اى و در سیاست خارجى خود با گونا اى
حضور فعال داشت باشد ك اجازه ندهد رفتارى در همسايگى اين كشور شکل گیرد ك منافع ملاى
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و ارزشهاى حیاتى آن را هدف قرار دهاد .علیارغم سیاساتهااى خاارجى آمريکاا ،كا از هما
كشورهاى منطق مىخواهد در چارچوب منافع امريکا رفتار نمايند ،ايران اسالمى بايد ضمن حفظ
و حراست از حاكمیت و استقالل و آزادى خود در مقابل قدرتهاى بزرگ در منطق  ،ب خصو
امريکا ،عامل نظم و ثبات امنیت و برقرارى توازن قوا در منطق بوده و ب نفوا خود در منطق ثبات
و استحکام بخشد.
ب -پیشنهادها:

الزم است موارد زير جهت حفظ و ارتقاى جايگااه شايسات جمهاورى اساالمى اياران در جامعا
بینالمللى ،ب منظور ارتقاء قدرت ملی و تثبیت ساختارهای نظام ،مورد مالحظ و توج وياوه قارار
گیرد:
 -1گسترش همکارىهاى دوجانب  ،منطق اى و بینالمللى و همزيستى فعالیات باا جهاان خاارج و
مقابل با انزوا با سرلوح قرار دادن اصول عزت ،حکمت و مصلحت.
 -2ايجاد تعامل با مراكز علمی و حوزههای علمی كشورهای اسالمی ب منظور تاروي عقاياد نااب
شیع و مقابل با پروژه شیع هراسی و ايران هراسی غرب در منطق .
 -2استفاده از ظرفیت وجودی مقام معظم رهبری (حفظ اهلل تعالی) و تنوير افکار و عقايد معظم لا
در خصو

وحدت جهان اسالم با محوريت ج.ا.ايران با منظاور افازايش هامافزايای جواماع

اسالمی و تثبیت قدرت منطق ای ج.ا.ايران.
 -4ادام حمايتهای مستشاری از جبه مقاومت ضاد صهیونیساتی و حضاور فعاال در معاادالت
سیاسی منطق ای ب منظور تثبیت و تقويت عمق راهبردی موجود.
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فهرست منابع:
الف -منابع فارسی
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