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بازیگران اصلی نظام بینالملل به منظور حفظ امنیت و برتری خود در عرصۀ جهانی،
دارای رفتار و خصلتی محافظهکارانه هستند و بدین لحاظ ضمن تأکید بر "حفظ وضع
موجود" ،تالش میکنند تا وضعیت نسبتا همگون و منسجم نظام بین المللی را حفظ
نموده و مانع بروز تغییرات و دگرگونی هایی بنیادین در ساختار این نظام شوند .این در
حالی است که انقالب های بزرگ ،با طرح ایده های جهانی و اصول نجات بخش خود ،در
صدد تحقق و اجرای آرمانهایی فرامرزی بر میآیند و اصول و معیارهای حاکم بر سیستم
جهانی را به چالش کشیده و مدعی شروع دوران نوینی در حیات سیاسی -اجتماعی
بشریت در مقیاسی بین المللی میشوند .این مقاله ،چرایی و چگونگی شکل گیری موجی
از ضد انقالبیگری و اقدامات تقابلی در نظام بینالملل علیه انقالبهای بزرگ (انقالب-
های فرانسه ،روسیه ،چین و ایران) را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و این مدعا را به
محک آزمایش می گذارد که در برابر انقالب های بزرگ دارای اهداف جهانی و آرمانهای
فراملی ،نوعی ضد انقالبیگری نیز در مقیاس بین المللی توسط بازیگران عمدۀ نظام بین
الملل ،که ساختار سیستم ،منافع و جایگاه خود را در خطر می بینند ،شکل می گیرد.
پزوهش حاضر در نهایت به این نتیجه دست می یابد که اگرچه ایدهها و آرمان های
جهان وطنی گرایانه و نجاتبخش انقالبهای بزرگ شور و اشتیاق گستردهای را در بین
بخش های وسیعی از ملت های جهان بر می انگیزند ،اما مبانی ساختاری نظام بین -
المللی و بازیگران اصلی جامعۀ جهانی ،بعنوان حافظان وضع موجود ،بصورت یک مجموعۀ
هماهنگ ،در برابر جاهطلبی های آنها موضعگیری و مخالفت میکنند تا اجازه ندهند که
یک "بازیگر یاغی" بنیانهای ساختاری نظام بین الملل را به چالش کشیده و اصول و
معیارهای آن را به زیر سئوال ببرد.
واژگان کلیدی :انقالبهای بزرگ ،ضد انقالبیگری ،نظام بینالمللی ،سیاست خارجی ،ابر
قدرتها

مقدمه
انقالبهای بزرگ افکار و ایدههای جدیدی را به عنوان اصول تازهای در نظام بین-
الملل مطرح میسازند که نشانۀ تمایل انقالبیون برای تغییر معیارها و تجدید نظر در
ساختارهای موجود در نظام بینالملل و ایفای نقشی جدید در جامعۀ جهانی میباشد.
به عبارت دیگر ،انقالبیون از یک طرف مشروعیت حاکم بر نظام بینالملل و اصول و
قواعد حـاکم بر آن را به چالش میکشند و از طرف دیگـر برتری قدرتهای اصلی
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جهانـی و منافع آنها را به مخاطـره میاندازند .از اینـرو در مقابل هر انقالب بزرگی
نوعی ضد انقالبیگری در سیستم بینالملل شکل میگیرد؛ زیرا از نظر بازیگران
اصلی نظام بینالملل ،تحکیم و تثبیت ایدئولوژی انقالبی باعث بر هم زدن همگونی و
تعادل موجود در نظام جهانی شده و در نهایت منافع و برتری آنها در سیستم بین-
الملل را به زیر سئوال میبرد .به همین دلیل آنها در ائتالف با یکدیگر و با استفاده از
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تمامی ابزارها و امکاناتی که در اختیار دارند به مقابله با انقالبهایی میپردازند که با
نادیده گرفتن اصول و قواعد حاکم بر نظام بینالملل ،هژمونی آنها را نادیده گرفته و
تالش میکنند تا اصـول و قـواعد ارزشـی خود را بر عرصۀ جهانی تحمیل نماید.
این تحقیق با استفاده از تئـوری نئورئالیسم بعنوان چارچوب نظری برای تحلیل
مبانـی اقدامات بازیگران اصلـی عـرصۀ بینالملل ،در صدد توصیف و تبیین چرایی
و چگونگی تقابل بازیگران جهانی و اعضای قدرتمند نظام بینالمللی با آرمانها و
اهداف فرامرزی انقالبهای بزرگ میباشد .از آنجایی که کشور ایران در سه دهۀ
گذشته دارای حکومتی برخاسته از یک انقالب عظیم مردمی بوده است و نظام
سیاسی موجود در این کشور طی این مدت در دنبال کردن اهداف و مقاصد خود در
عرصۀ بینالمللی با چالشها ،مخالفتها و منازعاتی از جانب قدرتهای جهانی
مواجه بوده است ،ضرورت دارد تا اقدامات عملی ضد انقالبیگرایانۀ قدرتهای برتر
مورد بازبینی و بازشناسی قرار گیرند تا بتوان در پرتو این شناخت به ترسیم نقشۀ راه
سیاست خارجی و روابط بینالملل کشور موفق گردید و با درک اهداف و

عملکردهای بازیگران عمدۀ صحنۀ جهانی ،رفتارها و اهداف فرامرزی نظام انقالبی
کشور را تنظیم و برنامهریزی نمود.
این تحقیق در پی آن است تا دریابد که قدرتهای غالب در سیستم بینالملل به چه
دالیلی و با چه شیوههایی به مقابله و مواجهه با انقالبهای دارای آمال و اهداف
جهانی میپردازند .همچنین بررسی چگونگی شکلگیری موجی از ضد انقالبیگری
در مقیاسی بینالمللی و نحوۀ بکارگیری اهرمها و ابزارهای مختلف به منظور مقابله با
تحکیم و تثبیت رژیمهای انقالبی ،از جمله اهداف این تحقیق میباشند.
سئوال مهمـی که این تحقیق در صدد یافتن پاسخـی برای آن میباشد این است که
چرا و چگـونه نظام بینالملل و بازیگران و اعضای اصلـی آن با ایجاد موجی از ضـد
انقالبیگـری به مقابله با انقالبهایی که دارای آمال و ایـدههای جهانی هستند ،بر
میخیزند؟ این تحقیق با استفاده از تئوری نئو رئالیسم به تجزیه و تحلیل رفتارها و
انقالبی دارای ایدهها و اهـداف فـرامرزی میپردازد و بویژه با مطالعه و بررسی
مصادیق تاریخی از رفتارها و عملکردهای رژیمهای برخاسته از انقـالبهای بزرگ
و واکنشهای خصـومتآمیز قـدرتهای جهانی در قبال آنها ،تالش میکند تا
قانونمندیهایی را در این زمینه کشف و ارائه نماید .بدین منظور ،این تحقیق در دو
بخش اصلی تنظیم شده است؛ در بخش اول ،بر اساس تئوری نئورئالیسم ،مبانی
تئوریک ساختار نظام بینالملل و رفتارهای عناصر غالب آن بررسی خواهد شد و در
بخش دوم ،بنیانهای نظری ضد انقالبیگری در سیستم بینالملل و در بین بازیگران
اصلی نظام جهانی مورد مطالعه و ارزیابی قرار میگیرد.
 .1چهارچوب نظری
تئوری نئورئالیسم( 1رئالیسم ساختاری) برای نخستین بار توسط کنت والتز 2در کتاب
"نظریۀسیاست بینالملل" 3در سال  1191مطرح گردید .او در این کتاب بر اهمیت
1. Neorealism.
2. Kenneth Waltz.
3. The Theory of International Politics.
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عکسالعملهای بازیگـران اصلـی سیستم بینالملل در قبال شکلگیری رژیمهای
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ساختار بینالملل و نقش آن به عنوان عنصر اصلی تعیین کنندۀ رفتار دولتها تأکید
نمود و در صدد پاسخگویی به این سئوال اصلی برآمد که چرا دولتها با وجود
تفاوت در نظامهای سیاسی ،اقتصادی و ایدئولوژیکیشان رفتارهای نسبتا مشابهی در
سیاست خارجی خود در پیش میگیرند؟
والتز به منظور پاسخگویی به این سئوال ،ابتدا خصوصیات و ویژگیهای نظام بین-
الملل را بر میشمارد و سپس به سئوال مورد نظر خود پاسخ میدهد .از نظر وی
36
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( ،)1191نظام بینالملل نظامی آنارشیک است یعنی هیچ اقتدار مشروعی برای تنظیم
رفتار دولتها در آن وجود ندارد .بنابراین محیط بینالملل ،محیطی خودیار است 1.به
این معنا که چون دولت برتری وجود ندارد که امنیت سایر دولتها را تأمین کند ،از
اینرو ،هر دولت فقط میتواند به قدرت خود برای تأمین امنیت تکیه نماید و این
شیوه تا زمانی که ساختارها دچار دگرگونی شوند( ،یعنی مثال ساختار آنارشیک جای
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خود را به ساختار سلسله مراتبی دهد) ادامه دارد .در هر صورت در چنین نظامی
دولتها به واسطۀ قدرت از یکدیگر متمایز میشوند و میتوانند به وسیلۀ افزایش
قدرت جایگاه خود را در نظام بینالملل تقویت کنند.
با این وجود ،بیلیس و اسمیت ( )1333معتقدند که از دیدگاه والتز اگر چه دولتها
به عنوان بازیگران اصلی نظام بینالملل به دنبال افزایش قدرت به منظور تحکیم
جایگاه خود هستند ،اما ساختار آنارشیک نظام بینالملل و عدم اطمینان و بیثباتی در
این ساختار باعث شده است که نظام بینالملل قواعد خود را که مبتنی بر حفظ
موازنۀ قواست بر اعضاءتحمیل نماید و قدرتهای بزرگ و اصلی نظام بینالملل به
عنوان حافظان این نظم تمام تالش خود را صرف حفظ موازنه و مقابله با هر
عنصری که موازنه را بر هم زند ،مینمایند.
والتز ( )1191معتقد است که سـاختار نظام بینالملل رفتار دولتها را از طـریق
جامعهپذیری 2بازیگـران و رقابت 3میان آنها محدود میسازد و باعث میشود تا با
1. Self-help.
2. Socialization.
3. Competition.

وجود تفاوت سیستماتیک در مبانی ارزشی و ایدئولوژیک دولتها ،روشها و رویه-
های نسبتا یکسان و همگونی از سوی آنها در نظام بینالملل اتخاذ شوند .بر اثر
جامعهپذیری ،دولتها بتدریج با توجه به پاداشها و مجازاتهایی که در برابر
رفتارهای مختلف دریافت میکنند ،رفتـار مناسب را در مییابند و همین باعث
شباهت در عملکردهای خارجی آنها میشود .رقابت نیز چنین تأثیری دارد ،به این
نحو که دولتها خود را ناگزیر میبینند که به منظور حفظ قـدرت خود و توانایی
رقابت با سایر بازیگـران نظام بینالمللی ،رفتارهای مناسبی اتخـاذ کنند که نتیجۀ این
امر هم شباهت رفتارها و عملکـردهایشان خـواهد بود.
بنابراین از نظر والتز ،دولتها گرفتار محدودیتهای نظام بینالملل هستند؛ راهگریزی
از آن ندارند و ساختار این نظام خود را بر آنها تحمیل میکند .لینکلیتر ()1119
معتقد است که در چنین وضعیتی ،ساختار تمایل به حفظ نظم و وضعیت موجود
موازنۀ قوا را به چـالش بکشـد ،با عکسالعمـل نظام بینالملل و قـدرتهای اصلـی
حـاکم بر این نظام مـواجـه خـواهد شد .اینک براساس نظریۀ نئورئالیسم میتوان
دالیل شکلگیری گرایشات و رفتارهای مبتنی بر ضد انقالبیگری در سیستم بین-
المللی را تبیین نمود .از این منظر ،انقالبهای بزرگ رفتارها و بینشهای یک
حکومت را در سیاست خارجی تغییر میدهند ،باعث بر هم خـوردن موازنۀ قوا در
عـرصۀ سیاست بینالمللی میشوند ،نوعـی ناهمگـونی و عـدم تعـادل را در نظام
بینالملل ایجاد مینمایند و بازیگران اصلی حـاکم بر سیستم جهانی و منافـع آنها را
با چـالش مـواجه میسازند .از اینروست که به اعتقاد هالیدی ( ،)1393قـدرتهای
بزرگ با حکومتی که چنین رفتار یاغـیگرانه و ناهمگـونی را در عرصۀ نظام بین-
الملل در پیش گرفته است ،مقابله مینمایند و تالش میکنند دوباره موازنۀ قوا را در
عرصۀ جهانی برقرار کنند.
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دارد و حفظ نظم فقط از طریق موازنۀ قوا امکان پذیر است .بنابراین هر دولتی که
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 .2ضد انقالبیگری در عمل
سیستم بینالملل و بازیگران اصلی آن غالبا در قبال تغییر و تحوالت سریع و بنیادینی
که رژیمهای انقالبی در صدد ایجاد آنها در عرصۀ جهانی هستند ،به شدت به مقابله
برمیخیزند .همگونی نسبی موجود در این سیستم ،اجزای آن را مجبور میسازد که
نه تنها به دفاع از "وضعیت موجود" بپردازند بلکه به مبارزه علیه عناصری اقدام
نمایند که به هر شکلی در صدد ایجاد اخالل و یا فروپاشی نظم موجود هستند .از
38
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این منظر ،وقوع انقالبهای بزرگ دارای اهداف جهانی ،توسط سیستم بینالملل و
اعضای قدرتمند آن بعنوان رویدادهایی خطرناک و بهم زنندۀ نظم مـوجود تلقی می-
شوند که انسجام و همگـونی مـوجـود در نظام بینالملل را به چـالش میکشند.
بدین ترتیب منطق ضد انقالبیگرایانه حاکم بر سیستم بینالمللی ،دولتها و بویژه
قدرتهای غالب را به متحد شدن و اقدام مشترک علیه رژیمهای انقالبی وا میدارد.
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لذا اعضای این سیستم تالش میکنند تا از گسترش و سـرایت ایدهها و افکار انقالبی
در بین سایر اعضای سیستم جلوگیری بعمل آورند .آنها حتی در مقیاسی مهمتر به
انجام اقداماتی پیشگیرانه اساسا به منظور ممانعت از شکلگیری و ظهور مجدد
رویدادهایی که در آینده بتوانند در سیستم بینالملل اخالل ایجاد کنند ،نیز میپردازند.
در طی مباحث این بخش ،اقـدامات متنوع دولتها و اعضـای سیستم بینالمللی
برای مقابله با رژیمهای انقالبـی تشریح خواهند گردید .در این زمینه میتوان
اقدامات ضـد انقالبیگرانۀ عملی دولتهای دیگر را در سه مرحله تقسیمبندی نمود
که عبارتند از:
 -1ناتوانسازی
رژیمهای منتج از انقالبهای بزرگ همواره از سوی دولتهای دیگر بعنوان
عناصری یاغی و شورشی علیه نظام بینالملل تلقی شدهاند و لذا اعضای سیستم به
خود حق میدهند تا با روشهای مختلفی آنها را مجازات و یا تنبیه کنند و در انزوا
قرارشان دهند و یا با اعمال فشارهای مختلفی آنها را ناتوان ساخته و وادارشان نمایند
تا رفتارها و عملکردهای خود را دگرگون نموده و آنها را با قواعد بازی در روابط

بین الملل هماهنگ سازند .در واقع پس از وقوع انقالب فرانسه بود که دولتهای
دیگر به فکر اتخاذ اقداماتی علیه پدیدههایی افتادند که نظام بینالملل را مختل می-
کردند .دولتهای اروپایی احساس میکردند که انقالب فرانسه موجودیت آنها را در
معرض تهدید قرار داده و لذا سعی نمودند که انقالب فرانسه را ناتوان ساخته و آن
را در داخل مرزهای خود متوقف سازند .تا این انقالب نتواند "ایدههای خطرناک"
خود را گسترش داده و منتشر نماید و نظم نسبی موجود در روابط بین دولتها را
مخدوش کند .هدف دیگری که این دولتها از ناتوانسازی رژیم انقـالبی فرانسه
داشتند ،این بود که میخـواستند جمعیتها و اتباع خود را از سرایت ایدههای
انقالبی که میتوانست موجودیت حکومت آنها و نظم داخلیشان را مورد تهدید قرار
دهد ،در امان نگه دارند .در این شرایط ،فشارهای سیاسی و تحریمهای اقتصادی علیه
رژیمهای انقالبی تا آنجا ادامه پیدا میکند که سرانجام بتوانند آنها را بشدت ناتوان
و هماهنگ سازند.
الف) فشارهای سیاسی :اولین عکسالعمل سیاسی دولتهای ثالث در قبال رژیم
جدید انقالبی و در راستای ناتوانسازی و اعمال فشارهای سیاسی بر آن ،معموال
عدم شناسایی رسمی مـوجودیت این رژیم مـیباشد .فن گالن ( )1393نشان داده
است که از طریق موضعگیری در قبال شناسایی رسمی رژیمهای انقالبی است که
دولتهای دیگـر واکنش و عکسالعمـل رسمـی خـود را در قبال مـوجودیت رژیم-
های انقالبی جدید اعالم و ابراز میکنند.
در حقیقت ،شناسایی ابزاری در دست دولتها بشمار میرود تا از طریق آن بتوانند
ثبات و نظم را در عرصۀ بینالمللی حفظ کرده و از بروز تغییرات آنارشیک در بطن
سیستم جهانی جلوگیری بعمل آورند و اجازه ندهند تا تغییر و تحـوالتی بنیادین در
این سیستم رخ دهد و موجودیت و موقعیت اعضای جامعۀ بینالمللی در معرض
خطر و یا تهدید واقع شود .معذلک ،بلدسو و بوسچک ( )1391بر این باورند که در
عمل دولتهای مختلف مواضع متفاوتی را در قبال بروز انقالبها و شناسایی رسمی
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ساخته و مجبور نمایند تا رفتارهای خود را با نرمها و قواعد نظام بینالمللی همگون
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رژیمهای انقالبی اتخاذ میکنند که برخاسته از ایدئولوژی ،منافع و یا مالحظات دیگر
آنها میباشد.
عدم شناسایی رسمی دولت انقالبی توسط سایر دولتها میتواند تا اندازۀ بسیار زیاد
قدرت مانور آن را بشدت کاهش دهد .بعنوان مثال ،شاهنده ( )1393معتقد است که
عدم شناسایی رسمی آمریکا از سال  1191تا سال  1191نسبت به رژیم انقالبی چین،
باعث شد که این رژیم نتواند حضور و نفوذی در صحنۀ بینالمللی و در سازمان ملل
15
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داشته باشد.
البته شناسایی باعث ایجاد یک رژیم نمیشود چرا که موجودیت یک دولت به امکان
اعمال حاکمیت عینی آن ارتباط دارد .معذلک ،شناسایی بخشی از فرآیندی است که
طی آن ،یک دولت بصورتی رسمی و قانونی به عضویت جامعۀ بینالمللی در میآید
و دارای حقوق و تکالیفی در این عرصه میشود .به اعتقاد ضیایی بیگدلی (،)1331

ضد انقالبیگری در نظام بین الملل :مبانی و نمودهای عملی

یک دولت بدون کسب شناسایی دولتهای دیگر بویژه قدرتهای جهانی از صحنۀ
بینالمللی حذف نمیشود 1ولی چنانچه چنین دولتی در مدتی طوالنی در این
وضعیت باقی بماند ،در برقراری ارتباط با جهان خارج و دستیابی به موجودیتی بین-
المللی دچار مشکل خواهد شد.
معذلک باید اذعان نمود که در دنیایی که براساس منافع و رقابت و اعمال نفوذ قرار
دارد ،مسئلۀ شناسایی یا عدم شناسایی نیز بر مبنای منافع و مالحظات سیاسی و
اقتصادی دولتها تنظیم میشود و اساسا مسئلۀ شناسایی اگر چه در حوزۀ حقوق
بینالملل قرار میگیرد ،اما مسئلهای کامال سیاسی است و در اکثر موارد بعلت وجود
رقابتهای سیاسی و اقتصادی بین دولتها ،تقریبا هیچ اجماعی در بین آنها در
خصوص شناسایی یا عدم شناسایی رژیمهای جدید شکل نمیگیرد .در واقع
 .2رژیمهای حاصل از انقالبهای پیروز معموال مدعی میشوند که نیازی به شناسایی سایر دولتها ندارند و مایل به کسب شناسایی
"دیپلوماتهای حرفهای و نمایندگان دیپلوماسی سنتی" نیستند .بر همین مبنا بود که تروتسکی در دوران پس از پیروزی انقالب
رجوع شود به :روسیه اعالم میکرد که مقامات شوروی کامال نسبت به این "موضوع کم اهمیت دیپلوماسی سنتی بیتفاوت هستند".
Carr, Edvard Hallet. La Révolution Bolchevique 1917-1923, Editions de Minuit, Paris, 1969, Vol
3, P.29

براساس یک محاسبۀ عقالنی ،اکثر دولتها با در نظر گرفتن منافع حاصل از برقراری
روابط با رژیم جدید به شناسایی آن قبل از رقبایشان اقدام میکنند .بر همین اساس
بود که در سال  1911میالدی ،پروس بعنوان یک قدرت بزرگ اروپایی ،هوشمندانه
از ائتالف ضد فرانسوی خارج شد و سریعا "جمهوری فرانسه" را به رسمیت
شناخت .به همین ترتیب ،فرانسویها نیز در سال  1129رژیم جدید انقالبی را در
روسیه مورد شناسایی خود قرار دادند .آزاد ( )1393در پژوهش خود این نکته را
مطرح نموده که در هنگام پیروزی انقالب چین ،شورویها سریعا به شناسایی رسمی
جمهوری خلق چین پرداختند؛ در حالیکه فرانسویها در سال  1199و آمریکائیها
در سال  1191به این کار اقدام نمودند .در مورد انقالب اسالمی ایران نیز شورویها،
بر خالف آمریکائیها ،از جمله اولین کشورهایی بودند که واقعیتهای جدید ایران
را درک کرده و بالفاصله رژیم انقالبی را در ایران به رسمیت شناختند.
سازی رژیمهای انقالبی و اعمال فشار بر آنها در پیش میگیرند ،منزوی ساختن آنها
از صحنۀ جهانی است .این سیاست تحت عنوان "نوار بهداشتی" 1شناخته میشود؛
یعنی سیاستی که در جهت انزوای رژیم انقالبی به اجرا در میآید تا در نهایت در
تحت فشارهای حاصل از آن ،از رفتار یاغیگرانه و گمراهانه خارج شود .این
سیاست بخوبی در عبارتی که ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا در مورد انقالبیون
شوروی بکار میبرد ،نمایان میگردد؛ وی معتقد بود که "بلشویکها را در روسیه
رها کنید تا در آب خود بپزند و سرانجام عاقل شوند ".باید یادآوری نمود که
انقـالبیون علیرغم شعارهای تند خود مبنی محکـوم کردن نظام بینالملل و اجـزای
آن ،به هیچ وجه در نظـر ندارند که خود را از جهان خـارج منزوی سازند .پزشکزاد
( )1333اعتقاد دارد که این درواقع دولتهای دیگـر هستند که با یاغـی تلقی کـردن
رژیم انقالبـی ،تالش میکنند تا آن را "قرنطینه" کرده و از گسترش و سرایت ایده-
های آن به سرزمینهای دیگر جلوگیری بعمل آورند.
1.Cordon Sanitaire.
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یکی دیگر از اقداماتیکه دولتهای عضو جامعۀ بینالمللی برای محاصره و محدود
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سرانجام در مورد اقدامات منزوی کنندۀ رژیمهای انقالبی باید از روشهای دیگری
نظیر قطع روابط دیپلوماتیک با آنها ،محکوم ساختن رفتارها و اقداماتشان در مجامع
بینالمللی و یا اعطای جوایز جهانی به مخالفان این رژیمها( 1بعنوان تقدیر و احترام
از مبازراتی که علیه این رژیمها شکل میگیرند) ،نام برد که ممتاز و رنجبریان
( )1399در پژوهش خود به آنها اشاره نموده اند.
ب) مجازاتهای اقتصادی :کاربرد اهرمها و ابزارهای اقتصادی روش دیگری است
12
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که برای مجازات و تنبیه رژیمهای انقالبی مورد استفاده قرار میگیرد .اعطای کمک-
های اقتصادی و یا توقف این کمکها به رژیمهای انقالبی از تأثیرات چشمگیری در
ایجاد تغییر در رفتار آنها برخوردار میباشند چرا که این رژیمها معموال در وضعیت
اقتصادی ضعیف و غیر مطمئنی قرار دارند .قدرتهای جهانی و بویژه آمریکا در
موارد متعددی از این سالح علیه رژیمهای انقالبی استفاده کردهاند.

ضد انقالبیگری در نظام بین الملل :مبانی و نمودهای عملی

قدرتهای بزرگ جهانی با اعمال تغییراتی در سیستم اقتصادی بینالمللی و یا ایجاد
دگرگونیهایی در وضعیت اقتصادی رقبای خویش میتوانند بصورتی غیر مستقیم و
یا مستقیم ،نظام اقتصادی آنها را تحت تأثیر قرار داده و یا از این طریق بر آنها اعمال
فشار نمایند .آنها همچنین میتوانند متحدین خود را وادار کنند که آنها نیز به اعمال
فشارها و تضییقات اقتصادی بر رژیمهای مورد نظر اقدام کنند .به باور کارو (،)1391
در مورد انقالبهای بزرگ که بنیانهای سیستم بینالمللی را به چالش میکشند و
نگرانی و هـراس دولتهای دیگر را باعث میشوند ،امکان اعمال مداخالت قدرت-
های جهانی و متحدین آنها در سیستم اقتصادی این رژیمها و بکارگیری مجازات-
های اقتصادی علیه آنها به مراتب بیشتر میشود .در واقع روشها و تکنیکهای
اقتصادی متعدد و متفاوتی برای ایجاد تغییر در رفتار رژیمهای انقالبـی توسط سایر

 .2بعنوان مثال می توان از اعطای جایزۀ صلح نوبل به مخالفان و ناراضیان حکومت شوروی یعنی الکساندر سولژنستین در سال 1345
و آندره ساخاروف در سال  1341و اعطای این جایزه به شیرین عبادی از مخالفان حکومت انقالبی ایران در سال  ،)1482( 2554نام

برد.

دولتها بکار گـرفته میشوند 1.در این "نبرد اقتصادی" میتوان از تحریم اقتصادی
نام برد که دو شیوه را شامل میشود که عبارتند از -1 :تحریم فروش ،2که بر اساس
آن از فروش کاالهای ضروری و استراتژیک به این رژیمها ممانعت بعمل آید .تحریم
فروش میتواند شامل خودداری از فروش تسلیحات ،تولیدات صنعتی ،صدور
تکنولوژی ،مواد اولیه ،دارو ،سوخت و حتی مواد غذایی باشد -2 .بایکوت 3روش
دیگری است که در عرصۀ مجازاتهای اقتصادی بعنوان اهرم فشاری بر رژیمهای
انقالبی بکار برده میشود  .با اعمال بایکوت ،مخالفان رژیم انقالبی آن را از دستیابی
به بازارهای خارجی برای فروش محصوالت آن محروم میسازند .بایکوت روش
مؤثری برای اعمال فشار اقتصادی بخصوص بر رژیمهایی است که اقتصاد آنها
بصورتی اساسی وابسته به بازارهای خارجی است .همچنین میتوان به مجازاتها و
تحریمهای مالی نیز علیه رژیمهای انقالبی اشاره نمود .در این زمینه ،روشهای
اعطای وام ،جلوگیری از اعطای وام به رژیم انقالبی از طریق اعمال نفوذ بر سازمان-
های اقتصادی جهانی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی ،بلوکه کردن
داراییهای رژیم انقالبی و یا تغییر در سیستم پولی برای فلج کردن وضعیت اقتصادی
رژیمهای انقالبی و ورشکستگی اقتصادی آنها بکار گرفته میشوند .قوام ()1393
نشان داده است که گاهی هم اهرمهای اقتصادی تشویقی همانند پیشنهاد اعطای
امتیازات اقتصـادی و یا کاهش فشارهای اقتصـادی اعمال شده بر رژیم انقـالبی در
این فرآیند توسط قدرتهای بزرگ مورد استفاده واقع میشوند .کار ( )1191اذعان
دارد که مثالهای موجود برای نشان دادن انواع روشها و اهرمهای اقتصادی برای
اعمال فشار بر رژیمهای انقالبی بسیار متعدد و متنوع هستند.

 .1برای آشنایی با این روشها و تکنیکها رجوع شود به بخش ( 3ابزارهای اقتصادی در سیاست) کتاب زیر:
Holstik.J. International Politics, A Framework for Analysis, Fourth Edition, London, PrenticeHall International Inc., 1983, pp.214-239
2. Embargo.
3.Baycott.
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متنوعی مانند استفاده از تعرفههای گمرکی ،حمایت از تولیدات داخلی ،خودداری از
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در مورد انقالب چین ،مشارکت عمدۀ انقالبیون چینی در جنگ کره باعث تحریک
خشم آمریکاییها شد که به همین جهت شدت مجازاتهای اقتصادی خود علیه
رژیم جدید انقالبی در چین را افزایش دادند .این مجازاتها ،از دیدگاه آزاد (،)1393
باعث ایجاد تأخیرات قابل توجهی در بازسازی اقتصادی چین گردید .در مقابل،
انقالبیون چین به منظور حفظ امنیت خود و مقابله با تهدیدات جدی آمریکا مجبور
به پیروی از سیاستهای مسکو گردیدند .همچنین باید از اعمال تحریمهای اقتصادی
13
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گستردۀ آمریکا علیه رژیم انقـالبی ایـران نیز یاد کرد .این تحـریمها از سال  1131در
دوران کارتر آغاز شد و با تحـریمهای ریـگان در سـال  1139ادامه یافت و سپس
توسط کلینتـون در سال  1111با طـرح دامـاتـو به اوج رسید و به اعتقاد واعظی
( ،)1391نه تنها شامل تحـریم و بایکـوت اقتصـادی این کشور شد بلکه به عرصه-
های دیگری نظیـر مسـدود نمـودن داراییهای ایران در بانکهای غربی ،ممنوعیت

ضد انقالبیگری در نظام بین الملل :مبانی و نمودهای عملی

فروش تکنولوژی پیشرفته به این کشور و جلوگیری از انجام معامالت تجـاری،
بازرگانـی و ممـانعت از سرمایهگذاری شرکتهای بینالمللی در ایران نیز گسترش
پیدا کرد.
در مورد کارآمدی اینگونه مجازاتهای اقتصادی باید گفت از آنجائی که قدرتهای
اقتصادی رقیب در پی تسخیر بازارهای اشغال شده توسط رقبای خود هستند ،این
رقابت باعث میشود که کارآمدی مجازاتهای اقتصادی در نظر گرفته شده علیه
رژیمهای انقالبی کاهش پیدا کند .به همین دلیل انقالبیون تقریبا مطمئن هستند که
دشمنان آنها نخواهند توانست بصورتی کامل و همه جانبه آنها را در تحت تنبیهات و
مجازاتهای اقتصادی قرار دهند و لذا کارآمدی این اقدامات را همواره مورد تردید
و خدشه قرار میدهند.

1

 .1مائو در زمینۀ تحریمهای اقتصادی بر علیه انقالب چین اعالم میکرد" :به نظر من تحریم اقتصادی دستاوردهای بزرگی برای ما
ببار خواهد آورد و ما هیچ گونه پیامد منفی از آن احساس نخواهیم کرد .تحریم برای ما بسیار مفید خواهد بود .به محض اینکه تحریم
اقتصادی بر ما اعمال شود ما مجبور خواهیم شد راه حلی برای آن پیدا کنیم".
Mao Tsé-Tung, Le Grand Livre Rouge, Ecrits, Discours 1949-1971, Paris, Flammarion, 1975,
p. 79.

 -2محصورسازی
قدرتهای عمدۀ صحنۀ بینالمللی همزمان با اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی بر
رژیمهای انقالبی به منظور ناتوان سازی آنها ،تالش بعمل میآورند تا نه تنها آنها را
در داخل قلمرو مرزهایشان م حصور و محدود سازند بلکه در مقابل گسترش آنها
بطرف مناطق دیگر ،سدها و موانعی را نیز ایجاد کنند .بدین منظور ،اقدامات یک
جانبۀ دولتها برای ممانعت از سرایت ایدههای انقالبی به سایر مناطق کافی نخواهد
بود .لذا ضرورت خواهد داشت تا اقدامات جمعی در این زمینه اتخاذ شوند تا هم
مبانی سیستم بینالمللی حفظ شود و هم منافع ملی دولتهای عضو این سیستم
تأمین گردد .بدین منظور بازیگران صحنۀ بینالمللی برای جلوگیری از تحقق جاه
طلبیهای خارجی اینچنین انقالبهایی ،به همکاری با یکدیگر روی میآورند.
در واقع ،استراتژی محاصرهسازی و سد سازی که از قرنها پیش برای مقابله با
گردند که برای مقابله با تهدیدات رژیمهای انقالبی بکار گرفته میشوند .اورا
( )1111ادعا نموده است که این استراتژیها در حد واسط برخی راهحلهای
مسالمت آمیز و غیر خشونت بار از یکسو و راهحلهای مـداخله طلبانه و خشن از
سوی دیگر قرار میگیرند.
در این میان ،اسکات ( )1139معتقد است که چنانچه در تحت فشارهای حاصل از
بروز انقالبها ،سیستم بینالملل خود را مجبور ببیند که در یک وضعیت انقالبی
دائمی و منازع ات مستمر در بطن این سیستم قرار بگیرد ،اعضای آن تالش خواهند
کرد تا به هر قیمتی تواناییهای جمعی خود را در جهت حفظ وضع موجود و

در همین زمینه امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران نیز اعالم میکرد" :آمریکائیها که یک شکست کامل در ایران متحمل شده-
اند ،به همراه متحدین خود به اعمال تحریمهای اقتصادی علیه ما اقدام کردهاند و هر چه در توان داشتهاند در این زمینه بکار بردهاند.
اما رهبران کاخ سفید باید بدانند که دنیا تغییر پیدا کرده است .امروز قدرتهای شیطانی نسبت به تسلیحات سابق و جدید استعماری
خود خلع سالح شدهاند".
Khomeiny, Rouhollah. Sahifeh Noure, Recueil des Directives de l’Imam Khomeiny, Téhéran,
Ministère de l’Education Islamique, Vol. 18, 1986,p. 228.
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گسترش انقالبها مورد استفاده واقع شدهاند ،از جمله راهحلهایی میانه تلقی می-
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جلوگیری از بروز آنارشی و هرج و مرج مختل کننده و نابود کنندۀ ساختارهای
سیستم ،بسیج نمایند.
ظهور یک انقالب با اهداف و جاه طلبیهای فرامرزی و جهانی ،نه تنها دولتهای
دیگر را جهت مقابله با تهدیدات موجود تحریک و بسیج میکند ،بلکه باعث شکل-
گیری اقدامات پیشگیرانه از سوی این دولتها به منظور جلوگیری از بروز پدیدههای
مشابه میگردد.
16
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در همین راستا بود که عکسالعملهای سازماندهی شدهای از سوی دولتهای
قدرتمند از قرون هیجدهم و نوزدهم میالدی شکل گرفت .هدف این تالشها ،باز
تعریف قواعد بین المللی به منظور حفاظت و حراست از آنها و جلوگیری از به
چالش کشیده شدن آنها بود .اولین آنها ،اتحاد فیما بین پروس و اتریش بود که طی
عهدنامۀ سال  1912علیه فرانسۀ انقالبی با یکدیگر متحد شدند .سپس باید از پیمان

ضد انقالبیگری در نظام بین الملل :مبانی و نمودهای عملی

"اتحاد مقدس" در  1311بین اتریش ،پروس و روسیه نام برد که هدف آن برقراری
یک نظم بینالمللی مبتنی بر اصل مشروعیت نظام سلطنتی بود و مبارزه با هرگونه
اقدام انقالبی که این اصل را مخدوش میساخت ،در رأس برنامههای خود قرار می-
داد.
بر همین اساس بود که در هنگام انعقاد "کنگرۀ تروپو" در  1321که با شرکت
اتریش ،فرانسه ،بریتانیا ،پروس و روسیه ،این تشکیل شده بود ،قدرتهای اروپایی
رسما اعالم کردند که از شناسایی رسمی رژیمهایی که در اثر تغییر و تحوالت
انقالبی و غیر قانونی شکل میگیرند ،خودداری خواهند نمود .بر اساس یافته های
دروز ( ،)1192آنها همچنین اعالم نمودند که برای بازگرداندن چنین رژیمهایی به
درون سیستم اروپایی ابتداءا از اقدامات دوستانه و مسالمت جویانه و سپس از
روشهای خشونتآمیز و کاربرد زور استفاده خواهند کرد.
در واقع طی دوران پیروزی انقالب روسیه بود که سیاست محصور سازی به معنای
واقعی کلمه به اجرا در آمد .از همان ابتدای انقالب بلشویکی ،قدرتهای اروپایی
تالش میکردند که در مقابل گسترش ایدههای انقالبی ،سد سازی کنند .زیرا

اروپاییان معتقد بودند که شوروی قصد دارد به وسیلۀ ارتش سرخ ابتدا رژیم
کمونیستی را در تمام سرزمینهای روسیه قدیم حاکم نماید و سپس چنین نظامی را
در سراسر اروپا گسترش دهد .پزشکزاد ( )1333نشان داده است که استراتژی
محصور سازی بویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم بصورت کاملتر و جامعتری از
سوی دولتهای غربی و بویژه آمریکا در قبال شورویها به اجرا در آمد.
الهی ( )1391بر این باور است که تقریبا تمامی رؤسای جمهور آمریکا پس از جنگ
دوم جهانی دکترینهای خود را اساسا به منظور مقابله با توسعه طلبی شورویها و
در جهت ممانعت از شکلگیری انقالبهایی که منافع آمریکا و برتری آنها را در

معرض تهدید قرار دهند ،تنظیم کردهاند .در سال  1199ترومن سیاست محصور -
سازی خود را تحت عنوان دکترین ترومن اعالم کرد که به موجب آن آمریکا
پرچمدار مبارزه با گسترش کمـونیسم در جهان میشد .در همین راستا با طرح مسئلۀ
سیستماتیک خود را در برابر کنگرۀ آمریکا اعالم کرد که بر اساس آن ،آمریکا
محاصرۀ سیاسی ،اقتصادی و نظامی شوروی را در رأس برنامههای خود قرار میداد
و با ایجاد پایگاههای نظامی در کشورهای عضو بلوک غرب تالش میکرد تا
حصاری را به دور شوروی به منظور ممانعت از دسترسی این کشور به جهان آزاد
ایجاد نماید.

اقدام دیگر آمریکا برای سدسازی در مقابل توسعه طلبیهای شوروی در "طرح
مارشال" جلوهگر شد که بر اساس آن ،اعطای کمکهای اقتصادی به کشورهای
اروپایی برای جلوگیری از افتادن آنها به "دام کمونیسم" در اولویت قرار میگرفت.
بدیهی است که شورویها با محکوم کردن این طرح بعنوان مبنایی برای گسترش
سرمایهداری آمریکا در اروپا ،و طرحی برای فرار از بحرانهای اقتصادی سیستم
سرمایه داری ،با آن به مخالفت برخاسته و آن را از دکترین ترومن هم خطرناکتر
تلقی کردند.
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تهدیدات خارجی علیه ترکیه و یونان بود که ترومن در سال  1199سیاست سدسازی

14

تالشهای دول غربی برای سدسازی در مقابل توسعه طلبیهای شورویها سرانجام
در سال  1191به تشکیل "سازمان پیمان آتالنتیک شمالی" (ناتو) منجر گردید .در
سال  1111آمریکائیها که از توسعه طلبی کمونیسم بشدت نگران بودند ،توانستند
استرالیا و نیوزالند را در تحت حمایت خود وارد پیمان جدیدی تحت عنوان "پیمان
آنزوس" نمایند .سپس طـی دوران جنگ سـرد "سـازمـان پیمان آسیـای جنـوب
شـرقی" (اوتاس) را بـرای مقـابله با گسترش کمونیسم در منطقۀ آسیای جنوب
18
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شرقی بوجود آورند و چند سال بعد ،در سال  1111برای تکمیل محاصرۀ شورویها،
سازمان سنتو را با شـرکت ترکیه ،پاکستان ،ایران و عراق تشکیل دادند .به اعتقاد
والت ( ،)1131در ادامۀ این اقدامات بود که آمریکائیها توانستند پیمان آسه آن 1را با
مشارکت پنج کشور اندونزی ،مالزی ،فلیپین ،سنگاپور و تایلند در راستای مقابله با
توسعه طلبی کمونیسم شوروی و بهرهمندی از حمایتهای آمریکا ایجاد کنند.

ضد انقالبیگری در نظام بین الملل :مبانی و نمودهای عملی

در مورد انقالب چین نیز باید گفت که اگر چه آمریکائیها علیرغم تالشهای خود
نتوانستند از بروز آن جلوگیری کنند ،2اما آزاد ( )1393در پژوهش خود نشان داده
است که در مرحلۀ بعد ،آمریکا با همکاری کشورهای بلوک غرب توانست تمام
تالشهای خود را در جهت انزوای جهانی چین و جلوگیری از گسترش انقالب
کمونیستی آن بکار گیرد .در مورد انقالب اسالمی ایران نیز ،منصوری ( )1331معتقد
است که این کشور طی سالهایی طوالنی یکی از اجزای "استراتژی محاصرهسازی"
منطقهای آمریکا برای مقابله با توسعه طلبی شوروی محسوب میشد .ایران بعنوان
یکی از اعضای پیمان سنتو و یکی از ستونهای اصلی دکترین نیکسون در منطقۀ
خلیج فارس ،به یک قـدرت منطقهای و متحد استراتژیک آمریکا تبدیل شده بود.
آمریکائیها که اساسا هیچگاه انتظار وقوع انقالب اسالمی در ایران را نداشتند ،پس از
پیروزی انقالب و از دست دادن منافع قابل مالحظهای به دنبال وقوع این پدیده،
1. ASEAN.
 .2دین آچسون وزیر خارجۀ وقت آمریکا طی سالهای  1333تا  ،1314در مقدمهای که بر "کتااب سافید" منتشاره در ساال 1333
توسط وزارت خارجۀ آمریکا نوشت ،از ناتوانی آمریکا در ممانعت از پیروزی انقالب در چین ،بعنوان یک "واقعۀ نااگوار" اظهاار تأسا

نمود .رجوع شود به:
"White Paper", The State Departement of U.A.S., 1949, p.XVI.

تالشهای گسترده ای را به منظور مقابله و مواجهه با آن و سد سازی در جهت
گسترش این انقالب آغاز کردند .آنها آشکارا به اعمال فشارهایی بینالمللی برای
منزوی ساختن ایران از جامعۀ بینالمللی اقدام کردند و طرحهای گستردهای را به
منظور جلوگیری از گسترش ایدههای انقالب اسالمی بویژه در منطقۀ خاورمیانه به
اجرا در آوردند.
برای مقابله با انقالب ایران و تهدیدات ناشی از گسترش آن ،تمامی رهبران نظامهای
سلطنتی کشورهای عرب حوزۀ خلیج فارس نیز ضرورت همکاری و هماهنگی علیه
رژیم انقالبی ایران و حفظ وضع موجود در منطقه را درک کرده و به ایجاد سازمانی
به نام "شورای همکاری خلیج"

)(CCG

در سال  1131اقدام نمودند 1.این سازمان

رسما هدف خود را ایجاد هماهنگی بین دولتهای عضو در زمینههای اقتصادی و
اجتماعـی در جهت تقویت اتحـاد بین آنها اعالم نمود .اما علیـرغم این هدف
تقویت سیستم امنیتی و دفاعی کشورهای عضو و ایجاد هماهنگی سیاسی و دفاعی
بین آنها برای ممانعت از گسترش ایدههای انقالب اسالمی ایران به داخل منطقۀ
خلیج فارس و کشورهای حاشیۀ آن میباشد؛ چرا که عالوه بر وضعیت بیثباتی
داخلی این کشورها و وجود حرکتهای معارض نظام سلطنتی در آنها ،وجود مردمی
مسلمان که میتوانستند از انقالب اسالمی الهام بگیرند ،ضرورت هوشیاری و
هماهنگی آنها را دو چندان ضروری میساخت.
در پایان این بخش و تحلیل "سیاست محصور سازی" قدرتهای اصلی نظام بین-
المللی در مقابله با گسترش انقالبها ،میتوان گفت که علیرغم برخی جنبههای
موفقیت آمیز این سیاست ،نتایج حاصل از آن همواره برای جلوگیری از گسترش
ایدههای انقالبی و یا ممانعت از ظهور انقالبهای دیگر کافی نبوده است .بعنوان
 .4سه ماه پس از آغاز جنگ عراق علیه ایران ،در ژانویه  1381در اجالس سران اساالمی در طاائ  ،فکار تشاکیل سااختار همکااری
منطقه ای جدیدی بین کشورهای عربی منطقه مطرح گردید .پس از چندین اجالس مختل  ،رهبران کشورهای عربستان ،کویت ،قطر،
بحرین ،امارات و عمان در ماه مه  1381در ابوظبی گرد هم آمدند و تشکیل سازمانی تحت عنوان "شورای همکاری خلای " را اعاالم

نمودند.
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رسمـی اعـالم شـده ،اسدی ( )1331بر این باور است که هدف اصلی این سازمان

13

مثال علیرغم تالشهای پیشگیرانه و جمعی قدرتهای اروپایی علیه انقالب فرانسه،
این انقالب سرانجام توانست ایدههای خود را در سراسر اروپا و بسیاری دیگر از
نقاط دنیا گسترش دهد و موجب شکلگیری انقالبهای مشابهی در مناطق دیگر
شود .آمریکائیها نیز که تالشهای گستردهای را برای جلوگیری از گسترش
کمونیسم شوروی به مرحلۀ اجرا در آوردند سرانجام نتوانستند بطور کامل مانع
توسعه طلبی شورویها شوند .آنها همچنین نتوانستند از وقوع انقالب در چین
65
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( ،)1191کوبا ( ،)1192ویتنام ( ،)1191ایران ( )1191و نیکاراگوئه ()1191
جلوگیری بعمل آورند .بر همین اساس است که علیرغم اعمال سیاستهای
محاصرهسازی و فراگیری ،لزوم توسل به سیاست دیگری تحت عنوان "مقابله" برای
مبارزه با رژیمهای انقالبی مطرح گردیده است.
 -3مقابله
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با به پایان رسیدن آستانۀ تحمل قدرتهای خارجی ،سرانجام در حالیکه واکنشهای
قبلی این قدرتها در قبال رژیم انقالبی در مجموع غیر خشونتبار و مسالمتآمیز
بودهاند ،مرحلۀ جدید عکسالعملهای آنها ماهیتی خشونتآمیز خواهد داشت .هدف
این سری از اقدامات تالفیجویانه اساسا نابودی و یا فروپاشی رژیم انقالبی است که
موجودیت آن بتدریج برای قدرتهای خارجی غیرقابل تحمل شده است.
الف)مقابله غیر مستقیم :قدرتهای اصلی نظام بینالملل که رژیم انقالبی را اخالل-
گر و یاغی تلقی میکنند ،در این مرحلۀ جدید تالشهای خود را نه بر جنگ مستقیم
با رژیم انقالبی بلکه بر بکارگیری روشهایی غیر مستقیم برای از بین بردن رژیم
انقالبی متمرکز خواهن د نمود چرا که اعتقاد دارند که به اشکالی غیر مستقیم خواهند
توانست نابودی رژیم انقالبی را رقم بزنند .بدین ترتیب ابتداءا تالش میکنند تا
موجی ضد انقالبی را از طریق سازماندهی ضد انقالب علیه رژیم انقالبی براه اندازند
و سپس با بکارگیری سایر روشها و ابزارهای خشونتبار به ارعاب و یا نابودی آن
اقدام کنند.

اول) سازماندهی ضد انقالب :قدرتهای خارجی به منظور سرنگونی رژیم انقالبی
یا بیثبات کردن آن ،بدون توسل به اقدامات دشوارتر ،تالش میکنند تا ابتداءا از توان
ضد انقالب برای مقابله با آن کمک بگیرند .بدیهی است که هر انقالبی به صورتی
طبیعی نه تنها گروههایی از افراد و تشکلها را بعنوان ضد انقالب بوجود میآورد
بلکه اساسا جریانی ضد انقالبی را در داخل و خارج از قلمرو خود ایجاد میکند .در
واقع ،وجود یک انقالب همواره با موجودیت و حضور یک فرآیند ضد انقالبی که به
مقابله با رژیم جدید انقالبی اقدام میکند ،همراه بوده است.
جریان ضد انقالبی توسط دو نیروی اصلی تغذیه میشود :یکی توسط افکار و
اندیشههای روشنفکرانه یا فلسفی متفکرانی که اساسا با پدیدۀ انقالب بطورکلی به
مخالفت برمیخیزند و آن را پدیدهای مخرب و بر هم زنندۀ نظم مـوجود تلقی می-
کنند؛ و دیگـری توسط همۀ کسانیکه در اثر بروز انقـالب منافـع یا موقعیتهایی را
مقابله میپردازند .هالیدی ( )1111اثبات کرده است که با بهرهبرداری از این دو
نیروی اصلی است که دول ثالث تالشهای خود را در جهت سازماندهی گستردۀ
یک عملیات ضد انقالبی با هدف حذف رژیم انقالبی و تهدیدات و اقدامات حاصل
از آن آغاز میکنند.
دوم) ترویج افکار ضد انقالبی :ایدهها و افکار ضدانقالبی به همان اندازۀ اندیشه-
های انقالبی قدمت دارند.
براساس دکترینهای ضد انقالبی ،هیچ کس نباید در جهت مقابله با ارزشهای نظم
موجود اقدام کند چرا که قدمت و موجودیت طوالنی مدت این نظم خود بهترین
دلیل برای ارزشمندی و مشروعیت آن محسوب میشود .در این نظم ،جایگاه هر
فردی در نظام سیاسی و اجتماعی موجود کامال مشخص و تعیین شده است و
هرگونه جابجایی در نظم موجود و مخدوش ساختن آن ،بنیانهای حیات اجتماعی را
در معرض تهدید و خطر قرار خواهد داد.
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از دست دادهاند و لذا شدیدا با رژیمی که این منافـع را از آنها سلب کرده است به

61

در واقع از دوران پس از پیروزی انقالب فرانسه است که قدرتهای خارجی تالش
کردند تا از قدرت و اهمیت ایدههای ضد انقالبی در مبارزۀ خود علیه رژیمهای
حاصل از انقالبها استفاده کنند .یکی از اولین کسانیکه از  1911به بعد به ترویج
ایدههای ضد انقالبیگری و اعالم خطر علیه گسترش افکار انقالبی در خارج از
مرزهای فرانسه پرداخت ،ادموند بورک فیلسوف انگلیسی بود .اثر بورک تحت عنوان
"تأمالتی در خصوص انقالب در فرانسه" در سال  1911منتشر شد و از سوی مردم
62
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انگلستان و سپس از جانب سیاستمدارن انگلیسی مورد توجه و استقبال قرار گرفت.

1

دکترین بورک در میان تمام دکترینهای ضد انقالبی دیگر ،از استقبال و حمایت
مردمی گستردهتری برخوردار گردید 2.کتاب وی بعدها به "انجیل ضد انقالبیگری"
موسوم شد و در تمام دنیا ،افراد و جریانات ضد انقالبی از آن برای توجیه و ترویج
ایدههای خود بهره گرفتند .اگر چه تئوریسینهای مکتب ضدانقالبیگری عمال در
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عرصۀ اقدامات ضد انقالبی وارد نشدهاند ،اما جریان ضد انقالبیگری به شکل قابل
مالحظهای از افکار و اندیشههای آنها الهام گرفته است .عالوه بر این ،دارندگان
قدرت حکومتی با بهرهگیری از این اندیشهها توانستهاند اقدامات مشترک خود علیه
حرکتهای انقالبی را بر منطقـی مبتنی سازند که جلـوگیری از ظهـور پدیدههای
انقالبـی را بکلـی الزم و ضـروری میشمارد.
سوم) صدور ضد انقالب :تهدیداتی که بیش از هر چیز از سوی دولتهای دیگر
خطرناک تلقی میشوند ،نه از جانب تحکیم رژیم انقالبی بلکه از گسترش ایدههای
انقالبی و تالش سرسختانۀ انقالبیون در جهت صدور انقالب ناشی میگردند.
قدرتهای خارجی در قبال چنین تهدیداتی ،تالشهای خود را در جهت بستر سازی
برای یک ضد حمله از طریق صدور ضد انقالب به داخل قلمرو رژیم انقالبی
متمرکز میسازند.
 .1برای آشنایی با شخصیت ،زندگی و افکار سیاسی ادموند بورک و خالصهای از رئوس مطالب کتاب او رجوع شود به:
Godechot Jacques, La Conter-Révolution, Doctrine et Action 1789-1804, Paris, P.U.F, 1961,pp.
56-74.
 .2طی کمتر از یک سال 45555 ،نسخه از کتاب او به فروش رفت و این کتاب بیش از یازده بار تجدید چاپ شد .رجوع شود به:
Rude, George, Revolutionary Europe 1783-1815, London, Fontana Library, 1964, p. 182.

در واقع ضد انقالبیون و دولتهای خارجی دالیل موجهی برای همکاری با یکدیگر
در راستای مقابله با رژیم جدید انقالبی و سرنگونی آن دارند .بدین ترتیب در
صورت کسب موفقیت در این هدف ،دولتهای خارجی از شر تهـدیدی جدی که
خطـر سرایت انقالب به داخل قلمروشان را مطرح میسازد ،خـالص میشوند و
ضد انقالبیون نیز به نوبۀ خود امیدوار خواهند شد که قـدرت و منافع از دست رفتۀ
خود را با بهرهگیری از کمک دولتهای خارجی مجددا بدست آورند .لذاست که هر
دو طرف به یکدیگر نیازمندند.
ضد انقالبیون عالوه بر ثروتشان ،پست و مقام ،پرستیژ اجتماعی و موقعیت ممتاز
سیاسی خود را نیز در اثر انقالب از دست میدهند .از اینروست که ضد انقالبیون
مصمانه آمادگی الزم را برای مبارزه با رژیم انقالبی و سرنگونی آن و اعادۀ رژیم
سابق دارا میباشند .در چنین شرایطی آنها در پذیرش پیشنهاد کمک و حمایت
ضد انقالبیون نه تنها از حمایت دولتهای خارجی در مبارزه علیه رژیم انقالبی
بهرهمند میشوند بلکه می پذیرند تا با آنها به همکاری پرداخته و یا از اوامر آنها در
راستای دستیابی به اهداف مشترک اطاعت نمایند.

1

دولتهای خارجی به منظور به شکست کشاندن رژیم انقالبی به بسیج وسازماندهی
ضد انقالبیون هم در داخل قلمرو رژیم انقالبی و هم در خارج از مرزهای جغرافیایی
آن اقدام میکنند.
ضدانقالبیون داخلی با استفاده از کمک ها وابزارهایی که دول خارجی در اختیار آنها
قرار می دهند ،تالش می کنند تا به اعمال فشارهای اقتصادی قابل مالحظه ای
برژریم انقالبی اقدام کنند تا بدین وسیله با وارد آوردن ضربات و صدمات اقتصادی
سنگین بر سیستم اقتصادی رژیم جـدید ،که در وضعیتی ضعیف و آسیبپذیر قرار
دارد ،آنرا فلج سازند .بعنوان مثال ،مصلح زاده ( )1331نشان می دهد که در مواردی،
 .1به اعتقاد سورل ،ضد انقالبیون با این تصور که با غاصبان به مبارزه میپردازند وارد عملیات ضد انقالبی علیه رژیم جدید میشوند.
رجوع شود به:
Sorel, A. Europe and the French Revolution, Trance, London, 1969, Vol i, p. 84.
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دولتهای خارجی برای مبارزه با رژیم انقالبی تردیدی بخود راه نمیدهند .در نتیجه،
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ضد انقالبیون با خرید کلی و عمدۀ نیازهای اولیۀ مواد غذایی مردم و یا احتکار عمدۀ
آنها تالش بعمل آوردهاند تا هم اقتصاد رژیم انقالبی را فلج کرده و از کار بیندازند و
هم از طریق تحریک مخالفتهای مردمی علیه حکومت انقالبی ،اوضاع داخلی آن را
ناآرام و بیثبات سازند و بویژه وجهۀ عمومی و پایگاه مردمی آن را تضعیف و
مخدوش نمایند.
دولتهای خارجی با کمک ضد انقالبیون داخلی و در جهت تضعیف رژیم انقالبی و
63
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بیثبات سازی اوضاع آن ،به اقداماتی درراستای درمعرض تهدید قرار دادن تمامیت
ارضی قلمرو تحت حاکمیت انقالبیون نیز اقدام می کنند .آنها با کمک وتشویق
نهضتهای جدایی طلبانهای که تا بحال در تحت فشار "رژیم قدیمی" سرکوب شده
و سکوت پیشه کرده بودند ،به روشهای مختلف تالش میکنند تا آنها را مجددا
فعال نمایند و به آنها اطمینان میدهند که در سطح بینالمللی و مجامع جهانی از
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ادعاهای آنها نیز حمایت خواهند نمود.
در واقع جنبشها و نهضتهای جداییطلبانه نیز در بهرهبرداری از موقعیت مناسبی
که متعاقب سقوط رژیم قدیمی و بروز تحوالت بنیادین در کشور رخ داده ،تردیدی
به خود راه نمیدهند و بویژه با استفاده از نابسامانیهایی که به دنبال پیروزی انقالب
در حاکمیت کشور ایجاد شده است ،سعی خواهند کرد تا به اهداف دیرین خود در
جداسازی بخشی از قلمزو جغرافیایی کشور جامۀ عمل بپوشانند .در چنین شرایطی،
کمک و حمایت دولتهای خارجی از حرکتهای جداییطلبانه ،زمینه را بیش از
پیش برای تجزیۀ سرزمین تحـت حـاکمیت انقالبیون و خـروج بخشهایی از این
قلمـرو از تحت سیطـرۀ رژیم انقالبـی فـراهمتر میسازد .بدین ترتیب ،از دیدگاه بال
( ،)1139دولتهای خارجی با ایجاد ناآرامیهای داخلی و زمینهسازی گسترش
مشکالت سیاسی ،اجتماعـی و اقتصـادی در کشور انقـالبـی ،بیش از پیش به
تضعیـف و تشتت انقـالبیـون کمک میکنند.
دولتهای خارجی عالوه بر اعطای کمک و مساعدت به ضد انقالبیون داخلی رژیم
انقالبی ،از طریق پناه دادن به بخشهای دیگری از ضد انقالبیون مهاجر در خاک

خود و با بسیج کردن ،سازماندهی و تسلیح آنها و تشویق این گروهها به حمله و
یورش به قلمرو رژیم انقالبی ،سیاست دیگری را تحت عنوان "صدور ضد انقالب"
در پیش میگیرند .در واقع ضد انقالبیون مهاجر اکثرا از جمله کسانی هستند که
پستها و مقامات باالیی را در سیستم حکومتی رژیم قدیمی به خود اختصاص داده
بودند و لذا غالبا حق دارند از اقدامات حاکمان جدید بر علیه خود و مجازاتهای
سنگینی که در انتظارشان است هراس داشته باشند و بگریزند 1.بدین ترتیب ،اولین
گروهها یی که به دنبال پیروزی یک انقالب کشور را ترک کرده و به خارج می-
گریزند ،مقامات سیاسی ،اشراف و یا فرماندهان نظامی رژیم قدیمی هستند .در بین
مهاجرین ضد انقالبی گاهی هم شخصیتهایی از انقالبیون قدیمی که نتوانستهاند با
انقالبیون حاکم به تفاهم برسند و یا با آنها اختالف پیدا کرده و به مخالفت برخاسته-
اند نیز مشاهده میشوند که این گروه نیز در صف ضد انقالبیون قرار گرفته و با
بدین ترتیب دولتهای خارجی با استقبال از ضد انقالبیون فراری و اسکان و تسلیح
و سازماندهی آنها ،گروههای ی نظامی و یا شبه نظامی مرکب از ضد انقالبیون را در
تحت نظارت و هدایت خود برای مقابله با رژیم انقالبی بوجود میآورند .آنها
همزمان ،شبکههای جاسوسی مختلفی را در داخل قلمرو انقالبیون و در خارج از آن
ایجاد میکنند که توسط ضد انقالبیون مهاجر و سیستمهای اطالعاتی و جاسوسی
دولتهای خارجی اداره میشوند .وجود این شبکهها هم برای بیثبات سازی رژیم
انقالبی و هم برای اقدام عملی نظامی علیه آن ،ضروری خواهد بود 2.در این راستا،
بخش مهمی از سران نظامی "رژیم گذشته" با دارا بودن آگاهیها و اطالعات ذی
قیمتی از وضعیت داخلی و توان نظامی انقالبیون ،در خدمت عملیات ضد انقالبی

 . 1در جریان انقالب فرانسه ،فتح زندان باستیل شروع دورانی بود که بنام "هراس بزرگ" معروف شد و به دنبال آن فرار و مهاجرت
ضد انقالبیون به خارج از فرانسه آغاز گردید که برادر لوئی شانزدهم (کنت آرتواز) جزء اولین افرادی بود که این کشور را ترک نمود.
 .2بعنوان مثال ،جهت دستیابی به اطالعاتی در خصوص شبکههای جاسوسی ایجاد شده توسط ضد انقالبیون در داخل و خارج از

فرانسه برای مقابله با رژیم انقالبی در این کشور مراجعه شود به:
Godechot, op.cit, pp. 186-215.
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رفقای سابق انقالبی خود وارد مبارزه میشوند.

61

دولتهای خارجی قرار میگیرند تا بتوانند به سازماندهی و رهبری و هدایت
دستجات نظامی ضد انقالبیون اقدام کنند.
بر همین اساس بود که در هنگام انقالب فرانسه ،حدود  21111نفر از ضد انقالبیون
مهاجر ،همراه با نیروهای خارجی در ارتش ائتالفی پروس و اتریش علیه فرانسه وارد
جنگ شدند.

1

در مورد انقالب بلشویکی ،تهدیدات فوری و خطرناکی که علیه رژیم جدید انقالبی
66
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مطرح شد ،عمدتا از جانب "ارتشهای سفید" بود که از افسران رژیم قدیمی ترکیب
یافته بود و توسط دولتهای خارجی مورد حمایت و تأمین مالی قرار داشت.
در خصوص انقالب چین نیز باید گفت که آمریکائیها بالفاصله پس از پیروزی
انقالب به حمایت از ضد انقالبیونی پرداختند که به تایوان پناهنده شده بودند .این
ضد انقالبیون عالوه بر دریافت کمکهای مالی از آمریکا ،بویژه از حمـایتهای
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سیاسی این کشـور نیز بهـرهمند میشـدند .این در حالـی بود که طی این مدت و با
حمایت آمریکائیها ،تایوان به نمایندگی از کشور چین در شورای امنیت سازمان ملل
حضور داشت.
در رابطه با انقالب اسالمی ایران ،باید خاطر نشان ساخت که بالفاصله پس از
پیروزی این انقالب ،صدها نفر از اعضای خاندان سلطنتی ،فرماندهان نظامی و
مقامات عالی سیاسی رژیم قدیمی به کشورهای غربی پناهنده شدند تا در آنجا بتوانند
آزادانه به سازماندهی فعالیتهای ضد انقالبی برای سرنگونی رژیم جدید انقالبی در
ایران اقدام کنند.سیاست صدور ضد انقالب که توسط تعدادی از کشورهای غربی
علیه رژیم انقالبی ایران شکل گرفته بود ،در سال  1131با حملۀ عراق به ایران
تکمیل شد چرا که بسیاری از ضد انقالبیون فراری ایرانی و بویژه اعضای سازمان
مجاهدین خلق سالها در این کشور اقامت داشته و با ارائۀ آمار و اطالعات از
1. Godechot Jacques, La Révolution Francaise, Chronologie Commentée 1789- 1799, Paris,
Librairie académique Perrin, 1988, p. 112.
همانطور که هانا آرنت میگوید" :مخالفت نظامهای سلطنتی با جمهوری جدید فرانسه ،عمال به تهاجم علیه ملت فرانسه تبدیل
گردید ".رجوع شود به:
Arendt, Hannah. Essai sur la Révolution, Paris, Editions Gallimard, 1967, pp. 130-131.

وضعیت داخلی و نظامی ایران به عراقیها ،آنها را در نبرد علیه ایران یاری میکردند.
حتی پس از پایان جنگ عراق-ایران ،سازمان مذکور توانست از خاک عراق و با
حمایت این کشور ،عملیات نظامی و تهاجمی گستردهای را به منظور اشغال پایتخت
ایران آغاز کند که رژیم انقالبی ایران موفق گردید این تهاجم را در هم کوبیده و با
شکست مواجه سازد.
در هر صورت ،از لحاظ تاریخی باید گفت که چنین مداخالتی عمدتا چندان
موفقیت آمیز نبودهاند؛ بویژه چنانچه به برخی از مثالهای تاریخی در این زمینه توجه
شود .در واقع ،تالش ضد انقالبیون برای سرنگونی رژیم انقالبی حاکم ،به آسانی و
سهولت به نتیجۀ مورد نظر نخواهد رسید چرا که انقالبهای بزرگ غالبا از پایگاه و
حمایت گستردۀ مردمی برخوردارند و دارای ایدئولوژی قدرتمندی هستند که نه تنها
به سیاستها و اقدامات رهبران انقالبی مشروعیت میبخشد بلکه حمایت و دفاع
رهبران انقالبی حاکم همۀ ابزارها و اهرمهایی را که حکومتهای دیگر برای مقابله با
تهدیدات و چالشهای مخالفان داخلی و دشمنان خارجی بکار میگیرند ،دارا می-
باشند و لذا قابلیتهای ضد انقالبیون از لحاظ نفرات و تجهیزات و ابزارها به هیچ
وجه با توانائیهای رژیم انقالبی قابل مقایسه نخواهد بود .همچنین باید به این نکته
نیز اشاره نمود که در اکثر موارد ،جمعیت کشور انقالبی غالبا با اقدامات ضد
انقالبیون به مخالفت بر میخیزد چرا که میداند در صورت پیروزی جریان ضد
انقالبی ،وضعیت به شکل سابق برخواهد گشت و دستاوردهای کسب شدۀ حاصل از
انقالب از بین خواهند رفت.
چهارم) نمایش قدرت :دولتهای خارجی در تالشهای خود برای مقابله با رژیم
انقالبی ،بیش از پیش به تشدید اقدامات خصومتآمیز علیه انقالبیون اقدام میکنند.
آنها عالوه بر نشر و ترویج افکار و ایدههای ضد انقالبی و صدور ضد انقالب ،به
روشهای مختلف سعی میکنند تا رژیم برخاسته از انقالب را مرعوب نمایند .در
واقع آنها با ارسال عالئمی نسبتا واضح به رهبران انقالبی ،تالش میکنند تا به آنها
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مردم از قدرت و حکومت انقالبیون را نیز تشویق و تجویز مینماید .عالوه بر این،
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بفهمانند که حد و مرزهایی وجود دارند که نباید انقالبیون در عملی ساختن ایدهها و
آرمانهای انقالبی خود در صحنۀ بینالمللی ،از آنها عبور کرده و یا آنها را زیر پا
بگذارند.
مرعوب ساختن رژیمهای انقالبی توسط دولتهای خارجی ،میتواند در قالب
نمایش قدرت تجلی پیدا کند .از اینروست که بعنوان مثال ،قدرتهای خارجی به
منظور ارعاب و ترساندن انقالبیون ،به بسیج نیروهای نظامی خود میپردازند؛
68
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ناوگانهای نظامی خود را به حرکت در میآورند و یا مانورهای گستردۀ نظامی اجرا
میکنند .مثالها در اینگونه موارد فراوان هستند 1.گاهی هم اقدام قدرتهای خارجی
در ارعاب رژیم انقالبی از مرحلۀ نمایش قدرت فراتر رفته و به وارد ساختن ضرباتی
بر آن میانجامد تا از این طریق به انقالبیون خاطر نشان سازند که در صورت عبور از
برخی خط قرمزها با واکنشهای شدیدتری مواجه خواهند گردید .بعنوان مثال ،به
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اعتقاد تعدادی از تحلیلگران آمریکایی ،تالش آمریکا برای ارعاب رهبران شوروی،
در توس ل نیروهای نظامی آمریکا به سالح اتمی علیه ژاپن در سال  1191نقش قابل
توجهی داشته است .همچنین ورود آمریکا به جنگ کره ،در راستای ارعاب رهبران
انقالبی چین تفسیر شده است .در دهههای اخیر نیز کشتار حجاج ایرانی در مکه
توسط نیروهای سعودی در سال  ،1139بعنوان اقدامی در جهت نشان دادن عزم قاطع
عربستان برای مقابله با گسترش ایدههای انقالبی ایران در این سرزمین ارزیابی و
تحلیل گردیده است .همچنین ،ورود نیروهای دریایی آمریکا به آبهای خلیج فارس
و سپس سرنگونی هواپیمای مسافری ایران توسط ناو هواپیما بر وینسنس در سوم
ژانویه سال  ،1133که به کشته شدن  211مسافر این هواپیما انجامید ،بعنوان اقدامی
در جهت اثبات و نشان دادن مخالفت آمریکا با پیروزی احتمالی ایران در جنگ با
عراق تلقی و تفسیر شده است.

 .1بعنوان مثال ،میتوان به استقرار ناوگان ششم آمریکا در دریای مدیترانه اشاره نمود که بصورتی واضح نشانگر مخالفت آمریکا با
حضور شورویها در این منطقه تلقی میشد.

ب)مقابله مستقیم:
جنگ :همۀ انقالبهای بزرگ به نوعی جنگ را تجربه کردهاند .در واقع رابطۀ متقابل
بین انقالب و جنگ پدیدهای قدیمی و با سابقه است .درست همانگونه که برخی از
جنگها مامای انقالبها خوانده شدهاند و به بروز انقالبهایی منجر گردیدهاند،
انقالبها نیز به نوبۀ خود زایش و بروز جنگهایی را باعث شدهاند .بدین ترتیب ،در
تمام انقالبهای بزرگ شاهد وقوع یک جنگ خارجی علیه انقالبیون میباشیم که از
سوی قدرتهای خارجی بر آنها تحمیل میشود .بازیگران اصلی صحنۀ بینالمللی،
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علیرغم تفاوت دیدگاهها و اختالف منافع فیمابین خود ،با احساس نگرانی از تثبیت
موقعیت و تحکیم قدرت رژیم انقالبی ،در خصوص ضرورت تضعیف و یا بیثبات-
سازی این رژیم از طریق تحمیل یک جنگ بر آن ،در نهایت به توافق دست پیدا می-
کنند و جنگ را بهترین و آخرین راه حل برای جلوگیری از گسترش و سرایت ایده-
آرمانهای فرامرزی انقالبیون تشخیص میدهند.
همانگونه که در جدول زیر مشاهده میشود ،هر چهار انقالب بزرگ مورد مطالعه در
این مقاله ،طـی سالهای اولیۀ پیروزی خود درگیر حداقل یک جنگ تحمیلی
خارجی شدهاند.
جدول شمارۀ  :1انقالبهای بزرگ و جنگهای خارجی تحمیل شده بر آنها
انقالب

سال
پیروزی

جنگ

فرانسه

1483م

جنگ کشورهای پروس ،اسپانیا ،اتریش -مجارستان و انگلستان علیه فرانسه (-34
1432م).

روسیه

1314م

جنگ مداخله جویانۀ "متحدین" (آمریکا ،انگلستان ،فرانسه) علیه روسیه 1313
جنگ لهستان علیه روسیه ( 1325به تحریک قدرتهای غربی و بخصوص فرانسه).

چین

1333م

جنگ کره در ( 1315برای اعمال فشار بر کرۀ شمالی متحد نزدیک چین و تحریک
چین به ورود در این جنگ).

ایران

1343م

جنگ عراق علیه ایران (1385-1388م).

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة پنجم ،شمارة دوم ،تابستان 5931

های انقالبی به سایر کشورها و مناسبترین حربه برای ممانعت از تحقق اهداف و
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نتیجه گیری
در این مقاله تالش شد تا نشان داده شود که قدرتهای اصلی حاکم بر نظام بین-
الملل چرا و چگونه به مقابله با انقالبهایی که دارای آمال و ایدههای جهـانی
هستند ،بر میخیزند.براساس یافتههای موجود نشان داده شد که نظام بینالملل اصول
و قواعد خود را بر بازیگران این عرصه تحمیل میکند و اجازۀ تغییر و تحول در
ساختارهای خود را به آنها نمیدهد .این امر باعث میشود تا دولتها علیرغم
45
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تفاوتهای سیاسی ،اقتصادی و ایـدئـولوژی که با یکدیگر دارند روشها و رویههای
یکسان و همگونی را در سیاست بینالملل اتخاذ نمایند .در چنین ساختاری بازیگران
اصلی نظام بین الملل بعنوان حافظان نظم موجود وظیفۀ حفظ موازنۀ قوا در نظام بین-
الملل را بر عهده دارند .بنابراین چنانچه دولتی بخواهد همگونی و تعادل موجود در
نظام بین الملل را به چالش بکشد و موقعیت بازیگران اصلی نظام بینالملل را با
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تهدید مواجه سازد ،قدرتهای بزرگ به منظوری برقـراری مجـدد مـوازنۀ قـوا در
سیستم بینالملل و حفظ منافع خویش مجازاتهایی را بر علیه دولت مذکور بعنوان
عنصـری "اخاللگر و یاغـی" اعمال میکنند .به همین دلیل در مقابل انقالبهای
بزرگ با آمال و ایدههای جهانی که اصول و قواعد حاکم بر نظام بینالملل را به
مبارزه میطلبند و خواهان ارائۀ نظم نوینی براساس اصول و معیارهای انقالبی
هستند ،نوعی ضد انقالبیگری در مقیاس بینالمللی توسط بازیگران عمدۀ نظام بین-
الملل شکل میگیرد که بر اساس آن ،بازیگران اصلی نظام بینالملل سعی میکنند به
منظور حفظ منافع و جایگاه خود در سیستم جهانی با استفاده از ابزارهای سیاسی،
اقتصادی و حتی نظامی مانع تثبیت و تحکیم موقعیت رژیم انقالبی شوند و در نهایت
رژیم انقالبی را وادار به تسلیم و پذیرش اصول ،قواعد و هنجارهای حاکم بر نظام
بینالملل نمایند .با این وجود ،انقالبهای بزرگ همواره توانستهاند برخی از ایدهها
و آرمانهای خود را به فراتر از مرزهای خویش گسترش داده و تأثیراتی را در بین
ملتهای دیگر بر جای گذارند و تحوالتی فکری یا عینی را در سرزمینها و
کشورهای دیگر ایجاد نمایند.
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