
 

 

 

 

 

 
 ران یا  یخارج  استیدرباره س ییرجا دیصدر و شه یبن یها دگاهید سهیمقا

 نقش هیبر اساس نظر 
 1 علی باقری دولت آبادی

 

 چكيده

یکی از دوره هایی که در سیااسیخ رار ی ایناک کر ن ردرد جد ه انارفنه ه اسیخ دوره ریاسیخ 

حاضن بنرسی این دوراک   رهدری بنی صدر و نخسخ وزینی رحرد علی ر ایی اسخ. هدف پژوهش  

سیدا  اصیلی پژوهش این اسیخ که ابدانحسین بنی صیدر و رحرد علی ر ایی شه نرایی بنای   اسیخ.

ها شگدنه به سییااسییخ رار ی ایناک در نبان بان انرلص ر بییدر بددندع و ندر جزسییان از این نرش

»انرالبی و  جزسییاندو ندر هنضییاه پژوهش  در سییااسییخ رار ی ایناک اندارادع    آنهابان نبن  ار الف

سیااسیخ رار ی ایناک های  نرش  این دو رران ا نایی کایدر از  ارزشیی  و »نارنا  و رحاهبه کارانه 

بنای پاسی  به سیدا   را زرانه سیاز ار الف آنها و در نهایخ کدجاه بددک عرن دونخ بنی صیدر ری داند.  

بازه زرانی    اسیی زاده فندید. و نبنیه نرش ردرد اشییاره کی.  ی هانسیی ی  اسیینادی  اصییلی از رو 

یاه ه های پژوهش ناییاک ری را شییارص ری شییدد.    1360  رنداد   31جا  1359رنداد  18پژوهش از  

ن نرش را در  هیاک یناک طرق فز یه هیانسییی ی هرچریاک شنیدی رهدری اسیییالری ادرحیانی کیه   دهید

ر در نرش هایی هرچدک ررارزه با ارپنیاناسی  و اسی کرارن نرش رداه  بنعهده فنه ه بدد رئاس  رهد

اسیالنن نرش دونخ رهایی بخشن نرش دونخ سینرایق و انگد دارای ار الف نبنهای  دی با نخسیخ 

که نردد وزین    فندیدندعی عدن انسییدان در سییااسییخ رار ی ایناک   این جعارضحاصییص  وزین بدد.  

 اردررار ه ناچ آک را جادید کند.

 

 :واژگان كليدي
 .ر ایین سااسخ رار یشهاد رن صدبنی  انرالب اسالرین  ایناکن
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 مقدمه

 توسی ،  طرح ریزی شیهه پاش از اعمال  رشیر  یک یا اسیرراتيی یک از اسیت عبارت  خارجی سیااسیت

 در و ملی منافع چارچوب  معان، در اههافی ب  دسیراابی آ  مقصیود ک  حکومری تصیمام یاردهیا 

یاری در سیااسیت خارجی ( ب  باادی دیگر، تصیمام132-131:  1358)مقرهر،.  اسیت بان المللی محا 

توا  بیهو  توجی  بی  سیییاخریار مقور آ  بررسیییی کرد. عنوا  بیارزترین دمود کنش کیاریزارا  را دمیبی 

های  درارک  المللی،  سیاخراری از قبا  محا  ههنی، منابع ارزشیی، هنراری، اجرماعی و ادررارات بان

کنه ک  جهت یاری های مرعهد و یاه مرفاوت و مرعارضیی را در سی   و وادار می  سیااسیی را تییوی 

های سییااسییی داز خارجی و در جهت دسییراابی ب  منافع ملی ادرباب دماینه. ب  همان دلا ، تحلا 

مواضیع کییورها را توضیا    ،کوشینه، با تعاان مریارهای متیرق ، وابتیر  و دخا  در یزینش یا تیاارمی

یکی از دوره های سیااسیت خارجی ایرا  ک  کمرر ب  آ  پرداخر   (45  : 1394لی و دیگرا ،)خلا.  دهنه

شیهه اسیت دورا  ریاسیت جمهوری بنی صیهر و دبتیت وزیری شیهاه محمهعلی رجایی می باشیه. این 

دورا  یکی از حتییات ترین مقاطع تاریخ سییااسییت خارجی ایرا  اسییت ک  در آ  حواد ی هم و   

ایا  بحرا  یرویادگاری در سیفارت آمریکا، حاد   طب،، کودتای دوهه و...اتفاق  جنگ ایرا  و عراق، پ

می افره. در تمامی این حوادث و ب  طور کلی در سیااسیت خارجی ایرا  دوعی تعارب بان دیهیاههای  

ههف این پيوهش بررسیی تعارب دیهیاههای دبتیت هر و شیهاه رجایی مییاههه می شیود. بنی صی

آ ار منرییر    اسیت. بحث سیااسیت خارجی اسیت ک  تاکنو  ب  آ  پرداخر  دییهه   وزیر و رئا، جمهور در

پرداخر ؛ لذا سیااسیت داخلی   دیهیاههای شیهاه رجایی و بنی صیهر درب  تعارب   شیهه پاییان فق 

تصیویری داق  از آ  دورا  در ههن افراد، بویيه دتی  جوا  شیک  یرفر  اسیت؛ تصیویری ک  عموما  

کالسیی بتیاار از سیوی دادییرویا  می شیود و پاسیبی برای آ  در بارو  وجود  موجب پرسیش های 

لذا سیوال اصیلی پيوهش حاضیر این اسیت ک  اخرالف بنی صیهر و شیهاه رجایی در سیااسیت  . دهارد

خارجی ایرا  بر سیر چ  اصیولی بوده هر کهار از این دو چ  دقییی را برای سیااسیت خارجی ایرا  در  

ور بوددهه فرضیا  پيوهش ب  ارزشیی و ادقالبی بود  سیااسیت خارجی عرصی  درار بان المل  مرصی

سیااسیت  سیااسیت خارجی بنی صیهر اشیاره دارد.   محافر  کاراد درر محمهعلی رجایی و لابرال و مورد

بازه  خارجی ک  در دهایت زمان  سییاز اخرالف آدها و در دهایت کوتاه بود  عمر دولت بنی صییهر شییه. 

رای مبیال  و  24رای مواف ،   153کی  محمیه علی رجیایی بیا  - 1359د  مردا 18  مق عزمیادی پيوهش  

ک  -  1360خرداد    31تا  -رای ممرنع برای دبتیییت وزیری ایرا  توسییی  مرل، ادرباب شیییه  19

 دربرخواهه یرفت. را  -مرل، بنی صهر را از ریاست جمهوری عزل کرد

 

 

 پیشینه پژوهش

 چهارچوب مفهومی پژوهش. 1
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اده. در  های سییااسییی همواره در قالب دو رهاافت خورد و کال  م رح شییههتحلا درریات مرهاول در 

رهاافت کال ، پيوهییگرا  ب  مفاهام، مفروضیات و قییایای ترریهی توج  داشیر  و بر تا ار سیاخرار 

در مقاب ، در رهاافت خورد، تا ار سیاخرار و   درار بان المل  بر سیااسیت خارجی کییورها تاکاه می کننه

 خارجی کنیییگرا ، یردد و بنابراین، رفرارهاییییورها را بر رفرار خارجی آدها، بررسییی میداخلی ک

: 1394است. )باقری دولت آبادی و مردادلو، داخلی مریارهای و ساخرار از برخاسر  رویهادهای محصول 

 جامع و ( از این منرر، ب  دلا  تعهد و اخرالف درر صاحبنررا  و هم نان ب  دلا  دبود درارِ فرایار4ِ

»قاب  آزمو « در جهت بررسیی سیااسیت خارجی، »درری  دقش« تالش می کنه ک  ب ور همزما  ب  

مفروب  مولف  های داخلی و خارجی در جهت تباان دقا  تر ابعاد سیااسیت خارجی کییورها باردازد. 

اسیاسیی درری  دقش این اسیت ک  ماا  سیااسیت خارجی اتباه شیهه از سیوی یک دولت و برداشیت 

(. از این رو، در حوزه سیااسیت Holsti,1970: 298گر از دقش ملّی دوعی هماهنگی وجود دارد)کنیی

خارجی، جهت یاری ها و خ  میییی یک دولت را بایه در رسییالت و »دقش های ملی« ک  آ  دولت 

 برای خود قائ  است، جتررو کرد. 

ت رواب  بان المل  شیه، الهار ( وارد ادباا256:  1970هالتیری،  برداشیت از دقش ملی ک  با کار هالتیری)

ببش بررسیی های مبرلفی از دقش ملی کییورهای مبرل  و تا ار آ  بر رفرار سیااسیت خارجی شیهه 

های عنوا  مرموع ها را ب ای اجرماعی، دولتعنوا  درری اسییت. درری  دقشِ سییااسییت خارجی ب 

پردازد.  سییااسییت خارجی می  ها درکنه و ب  بررسییی سییاخرار اجرماعی تعام  آ اجرماعی تلقی می

 مقاب  »دیگری« دارد. برداشیت از خود( در)»خود«  جایگاه برداشیت از دقش اشیاره ب  ادراک کنییکر از

(Wish, 1987: 64-103, Aggestam, 2006: 11)   در این مفهور هم ادراک از دقش »خود« و

هم »ادررارات دقش دیگرا « )برداشیت از دقش دیگرا ( سیازدهه برداشیت کنییگر قلمهاد می شیود. 

 و اجرای دقش ها چو  اسیت ادگازمناقیی  هاتا  ماا  کنییگرا  رو، »برداشیت های دقش« درازاین

 این بر  (. Harnisch, 2011: 8)دارد ارتبیا  بیا دقش هیای کنییییگرا  دیگر دزدیکی طوربی  هیاآ 

از »راهبردهای ملی« دارد ک  ببییی از آ    ایمرموع  هر یفرمادی ک  در رأت قهرت اسیت، اسیات،

را »ادررارات از دقش خود« و ببییییی را »ادررارات از دقش دیگری« بریرفر  اسیییت. ب  باادی دیگر 

ب   توا می را آ  و المل بان درار از هم یاردمی دیییی ت داخلی جامع  از »ادررارات دقش« هم

 المللی تقتام کرد. ادررارات دقش داخلی و بان

بر این اسییات محا  سییاخراری ک  دقش در آ  اتفاق می افره می تواده محهودیت شییهیهی بر رفرار 

اجرماعی کنیییگرا  وارد کنه، زیرا رفرار اجرماعی کنیییگرا  و محا  سییاخراری یکهیگر را کنررل و 

کننه. ب  عبارت دیگر بان این دو دسیر  از مریارها ارتبا  معکوت برقرار اسیت. این تناسیب  تعهی  می

معکوت و تعام  مرقاب ، داشیی از امکا  تعری  و تفاسیار مرفاوت و مریار از دقش ها اسیت.)دهقادی  

  (77: 1391فاروزآبادی،

ات، ترویزها، جایگاه جامع   در چارچوب مفهومی مقال  حاضیر، »برداشت از دقش ملی« از طری  ادررار

پذیری و منابع دقش شیییک  می یارد و در پاوده با هویت مبرنی بر دقش، کنییییگر را ب  ایفای دقش 

های خاص ههایت می کنه. بنابراین، در جهت بررسی دقاقرر و چگودگی تا ار »درری  دقش« در فهم 

 بهرر »سااست خارجی«، چنه اص  زیر را بررسی می کنام: 
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 م انتظارات نقشمفهو  -1-1

هر داردهه دقییی مرموع  ای از »برداشیت از دقش ملی« دارد ک  ببییی از آ  را از »ادررارات دقشِ  

خود« و ببییییی را »ادرریارات دقش دیگری« بریرفری  اسیییت. بی  بایادی دیگر، برای هر کنییییگری 

را می توا     آ»ادرریارات دقش« هم از جیامعی  داخلی دییییگت می یارد و هم از دریار بان الملی  و  

»ادررارات دقش« داخلی و بان المللی تقتیییام کرد. ادررارات دقش داخلی، از فرهنگ، تاریخ و هویت  

جامعی  ملی دییییگت می یارد و ادرریارات دقش بان المللی از عییییویت در دهیادهای )اعم از دهادهای  

دقش اسیت شیک   رسیمی و یار رسیمی( مرفاوت ایراد می شیود ک  ب  رواب  و تعام  هایی ک  سیازدهه

می  کمییک  خود  بهرر  شییینییاخییت  جهییت  در  کنییییگر  بیی   دقش  ادررییارات  رو  این  از  دهییه.  می 

 . (Aggestam,2006:19کنه)

  1مفهوم تجویزهای نقش  -2-1

 بر و یاردبرمی خارجی و داخلی محا  از کنییگر ک  هتیرنه حکم رهنمودهایی در دقش ترویزهای

هالتییری ترویزهای دقش را هنرارها و   .یاردمی شییک  ملی« برداشییت، »راهبردهای آ  اسییات

 درری  وی، درر داده. ازمی خاص هایجایگاه با مرتب  هاییروه ادررارات فرهنگی جوامع، دهادها یا

تیگکایه   تعیامی  بر دقش داردیهه ییک جیایگیاه  آ  توسییی   بان ترویزهیای دقش دیگری و اجرای 

قش را بی  عنوا  »دسیییرورالعمی  هیا« ییا ، ترویزهیای مربو  بی  دوی.  (Holsti, 1970:239)دارد

 تلقی می کنه ک  رفرار کنیکر را ههایت می کننه.  2»سردخ های دقش«

  مفهوم منابع نقش  -1-3

در درریی  دقش آد ی  در حکم »ترویزهیای مربو  بی  دقش«، کنییییگر را در برداشیییت از دقش ملی 

اسیت ک  شیام  »سیاخرار درار بان المل «، ارزش های فرایار درار،   3ههایت می کنه، »منابع دقش«

رسییمی یا ضییمنی  تعههات مورد تواف  و فهم های یاراصییول و قواعه عمومی، افکار عمومی جها ، 

طور  ها )ب تر آ  مثال  در س   دولتهای دقش ملی« حری در شک  کلیتباان »برداشت ایبرهترنه. 

عنوا  یک کیییور منزوی( بایه ب  منابع دقش آ  دولت  ادری، یا برم  ب عنوا  یک مامثال، سییوئه ب 

 . (Holsti,1970:245-246)رجوع شود

  مفهوم جامعه پذیری نقش  -1-4

در درری  دقش، جامعی  پذیری مفهومی بنایادی برای ایفای دقش تلقی می شیییود. جامع  پذیری دقش 

بی  عنوا  فرآینیهی تعری  می شیییود کی  از طری  آ  شیییب  ییا دولیت تیازه وارد در درو  الگوهیای 

رها، شییود. ب  باور »ودت«، فرآینه جامع  پذیری د  تنها رفرار دولمی  سییازما  یافر  ای از تعام  ادیار  

جامع  پذیری عبارت اسییت از   ب  اعرقاد وی  . بلک  خصییوصییاات آدها را داز تحت تا ار قرار می دهه

)یادیاری »سیاده«( و بنابراین می توا  آ  را بهو    فرآینه یادیاری اد باق رفرار با ادررارات اجرماعی

لبری  در عان حیال م یالعی  شیییکی  یاری هوییت و منیافع )ییادیاری»پا ایهه«( مورد م یالعی  قرار داد. ا

 (. 248: 1384جامع  پذیری یک فرآینه شک  یاری هویت و منافع داز هتت)ودت،

 

1 Role Prescriptions 
2 Role Cues 
3 Role resouree 
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  مفهوم جایگاه نقش  -1-5

  1از دیگر مفاهامی ک  در »برداشییت از دقش ملی« کنیییگر تا اریذار هتییرنه، مفهور »جایگاه دقش« 

سیییت، ب  معنای فرآینه اسیییت. این مفهور ک  در ارتبا  متیییرقام با مفهور »جامع  پذیری دقش« ا

اسیرنبا  دقش توسی  کنییگر راجع ب  دقییی اسیت ک  در یک موقعات یا وضیعات خاص بایه ادرار 

ی توسی  کنیگر از ینران  دقش هایش ک  از ترارت پایان در موقعات های  یدهه. چنان اسیرنبا  ها

(. بر این اسیات، »جایگاه دقش« ب  wish,1987:534)ب  دسیت می آیهمییاب  کتیب کرده اسیت،  

فرآینهی اطالق می شییود ک  در آ  کاریزارا  در صییهد »جفت و جور کرد « دقش در ینران  های 

هتیرنه. فرآینه »جایگاه یابی دقش« مررادف با اجرماعی شیه    2های دقشخاص خودشیا  از مرموع 

تلقی می شییود ک  طی آ  اعیییای جهیه درار بان المللی دقش های مرناسییب شییا  را در پاسییخ ب  

  . ترویزهای و تقاضاهای برامهه از دولت عیو »داظر دقش« یاد می یارده

زها، جایگاه و منابع دقش، میب  با شک  یرفرن برداشت های دقش ملی تحت تا ار ادررارات، تروی

دولت در جامع  بان    3می شیود ک  »برداشیت های دقش ملی« با در اخراار یذاشیرن »ح، ههفمنهی«

 5و هوییت را بی  دولیت اع یا می کننیه کی  تحیت هوییت مبرنی بر دقش  4المللی، معنیایی از خودبودیی

درم بببیینه،   اطراف خودمحا   مییب  می شیود. هما  یود  ک  بهو  هویت افراد دمی توادنه ب 

(. بهین ترتاب هویت  chafetz,1977: 733دولت هم بهو  هویت دمی تواده ب  اجرای دقش باردازد)

ارتبا  ماا  مفاهام و تا ار    1شییک    مبرنی بر دقش راب   ای متییرقام با برداشییت از دقش ملی دارد. 

 آدها در تکوین برداشت از دقش ملی را دیا  می دهه. 

 
 

کییور   71های سیااسیرگذارا  طراز اول  ای ک  بر روی محروای سیبنرادیجی هالتیری با م الع  کی. 

دوع دقش ملی وجود دارده ک   16ادرار داد آشیکار سیاخت ک  دسیت کم 1967تا   1965های  طی سیال 

 

1 Role location 
2 Role sets 
3 Sense of purpose 
4 Self-hood 
5 Role Identity 
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ها عبارتنه از: : سیینگرادقالب یا این دقشدهنه.  ها را تیییکا  میجزیی از سییااسییت خارجی دولت

ببش، عامی   های رهاییببش، رهبر من قی ، حاف  من قی ، دولت متیییرقی  فعیال، حامی جنبشرهایی

ای، دولت  ضییه اماریالاتییت، مهافع اعرقادی خاص، دولت ماادری، هماار در ایراد درار فرعی من ق 

کننهه ب  توسیع ، دولت راب ، مرحه وفادار، دولت متیرق ، دولت سیرمیی ، توسیع  داخلی و دقش کمک

ها، مادنیه مصیییر، ایاتت مرحهه، چان و اتحاد شیییوروی خود را ترین دولتبرخی از فعیال ببش.  واز ت 

های کوچکرر و با دادتییرنه. دولتالمللی یودایو  میهای بانایفایر هفت یا هیییت دقش در عرصیی 

کردده. باییرر  تدکا، برم ، دارر یا پرتیال تنها یک مفهور از دقش را ایفا میدریاری کمرر، مادنه سیری

 های کوچک فاقه هر یود  دقیی بودده. دولت

جمهوری اسیالمی ایرا  ازجمل  کییورهایی اسیت ک  همادگود  ک  هالتیری توضیا  می دهه در سیال 

هیا ها   امیا در ایفیای این دقشهیای اول ادقالب می کوشیییه همزمیا  چنیهین دقش را برعهیهه یارد.  

در مق ع مورد هماهنگی و اشیرراک درری بان مقامات و متیووت  کییور وجود دهارد. ب  عنوا  مثال  

بررسییی در پيوهش حاضییر ما شییاهه دوعی دویاد  ادگاری و تعارب درخصییوص »ادررارات از دقش 

دوره خود« بان بنی صیهر و شیهاه رجایی هتیرام. این دویاد  ادگاری موجب می یردد تا در تمار طول  

ریاسیت جمهوری بنی صیهر ما شیاهه شیک  یاری دو هویت مبرنی بر دقش در ایرا  باشیام. هویری ک  

المل  و اه  تعام  با یرب و آمریکا معرفی دمایه و می کوشیه ایرا  را بازیگری همراسیرا با درار بان

رکبار، اسییرعمار،  هویت دیگری ک  چهره ای ادقالبی از ایرا  ترسییام کرده ک  ب  ددبال مبارزه با اسیی

 اسرثمار و تبعاض ديادی است و از مبارزات بر ح  مرلومان و محروما  جها  حمایت می کنه. 

 .پیشینه تجربی2

درخصیوص سیااسیت خارجی ایرا  کراب ها و مقاتت بتیااری دوشیر  شیهه اسیت. دکر  حائز اهمات در  

ها  دامی از دورا  ریاسیت جمهوری بنی اینرا این اسیت ک  در اقهامی قاب  تام  در تمامی کراب ها  

و بالفاصییل  بعه از دولت موقت با عنوادی هم و     صییهر و دبتییت وزیری شییهاه رجایی برده دیییهه

رمیییادی،  ؛  1384ازینهی،  ر.ک: )»سییااسییت خارجی ایرا  در دورا  دفاع مقهت« مواج  می شییویم. 

درایج جتییررو درخصییوص دو عنوا  »ابوالحتیین بنی صییهر« و  (1391؛ دهقادی فاروزابادی،1395

  تنها یک»محمهعلی رجایی« در پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دادییگاهی داز دییا  دهنهه چا  

 مقال  در این حوزه است. 

( در مقال  ای با عنوا  »زمان  های سییقو  اولان رئا، جمهور 1388اله  کوتیی و مههی صییفرپور)

تین بنی صیهر(« بر اسیات درری  کرین برینرو  سیقو  بنی صیهر از ریاسیت جمهوری را ایرا )ابوالح

ب  اوت   ه. دویتینهیا  در مقال  خود  نحاصی  تقاب  تنهروها و مااد  روها بعه از ادقالب اسیالمی می داد

سیفارت آمریکا ها  اشیاره ای ب  سیااسیت خارجی و جایگاه آ  در اخرالفات  در جز بحث یرویادگاری  

.  اداا  باش از ادک  تقاب  بنی صیهر و شیهاه رجایی را ب  تصیویر بکیینه  اده روها و مااد  روها دکردهتنه

در قالبی کلی و با تمرکز بر تقاب  دو جریا  اسییالر یرا و لابرال در فیییای بعه از ادقالب اسییالمی را 

دگاشیر  شیهه عنوا  کراب   24درخصیوص شیهاه رجایی هم نان ترسیام سیاخر  اده.  موضیوعات داخلی 

؛ راعی،  1381،  یاست. این کراب ها یا ب  بررسی پایان  خادوادیی و سواب  وی اخرصاص یافر )فکور

( و یا ب  1380خهایاری   ؛1379( یا ب  شیییبصیییات ممراز شیییهاه رجایی)رجایی،  1377؛ خادر،  1387
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مرکز مهارک  ؛  1381رجایی،  ؛  1387؛ رجایی، 1385خاطرات و سیییبنرادی های او)ببرااری دادییییور،  

ماا  باز میفول مادهه اسیت دیهیاههای شیهاه رجایی این  (. آد   در  1361فرهنگی ادقالب اسیالمی،  

د   اسیت. لذا آ ،رابوالحتین بنی صیه ،درخصیوص سیااسیت خارجی و تعارب وی با رئا، جمهور وقت

این مقیالی  بی  آ  می پردازد کیامال دوآورادی  و جیهییه اسیییت و می توادیه خالد علمی موجود در آ یار فوق 

 پوشش دهه. را   ،بویيه کراب های دگاشر  شهه درباره سااست خارجی ایرا  ،الذکر

 

 روش شناسی پژوهش

اظهاردررها و برای ادرار پيوهش حاضیر از روش اسینادی اسیرفاده شیهه اسیت. داده های پيوهش از 

روزدیامی  هیا و کریاب هیای خیاطرات اسیییربرا  و تحلای   مکروبیات رئا، جمهور و دبتیییت وزیر در  

 یردیهده. هم نان در بحث چارچوب درری از درری  کی.جی هالتری اسرفاده شهه است.  

 

 یافته های پژوهش

 و شهید رجایی از »نقش« جمهوری اسالمی در نظام بین الملل بنی صدر رداشتب

، شییورای 1358آبا    15پ، از اسییرعفای بازریا  از دبتییت وزیری امار خمانی)ره( طی حکمی در  

ادقالب را متییوول ادام  ماموریت های اجرایی دولت کرد. پ، از این فرما  تا تیییکا  دولت رجایی 

در  رای ادقالب اداره قوای مقنن  و مرری  را ب  صیورت تواما  برعههه یرفت.  ، شیو1359مرداد 18در  

طول این مهت بنی صیهر و سیا، ق ب زاده متیوولات وزارت امورخارج  را برعههه یرفرنه. بنی صیهر  

در این سییمت باقی ماده در   1360خرداد   31ب  ریاسییت جمهوری ادرباب و تا   1358بهمن  5در  ک  

طول دوره ریاست جمهوری داز تالش دمود سا ره خود را بر سااست خارجی کیور حف  دمایه متال  

ای ک  ب  اخرالفات او با دبتیت وزیر وقت دامن زد و حری ورود مرل، ب  این اخرالف داز دروادتیت  

امورخیارجی ، اخرالف دررهیا بر سیییر   بی  آ  پیاییا  دهیه. بی  همان خیاطر عالوه بر بی وزیر میادیه  وزارت 

ب  بررسیی تفاوت دگاه شیهاه رجایی و سیااسیت خارجی کییور تا پایا  دولت پابرجا باقی ماده. در ادام   

 بنی صهر ب  سااست خارجی ایرا  و دقش مرصور برای آ  پرداخر  می شود. 

 

 و استکبار نقش مبارزه با امپریالیسم -1

ایرا  دردرر یرفر  شیه و ب  دوعی رییی  در مبادی دینی و آرما    اولان دقییی ک  برای سیااسیت خارجی

مبارزه با اسیرکبار جهادی شیرق و های ادقالب اسیالمی داشیت دقش مبارزه با اماریالاتیم و اسیرکبار بود. 

یرب بارها در کالر رهبر ادقالب منعک، شیییه و ادقالباو  ها  مرز و حهودی برای این مبیارزه قائ  

ب  یفر  هالتیری »هر کرا ک  اماریالاتیم ب  عنوا  خ ری جهی  ن دقش بایه یفت  دییهده. درباره ای

:  1373می دادنه« )هالتییری،   تصییور شییود حکومت های بتییااری خود را عامال  مبارزه با این خ ر

پاروا  این دقش درحقاقت می کوشیینه تا دوعی رسییالت برای دولت خود در عرصیی  جهادی  ( و2020

جهادی، دول اماریالاتیت و کییورهای اسیرعماریر را ب  چالش لفری و عملی تعری  کرده و اسیرکبار  

خوبی دییا  بکییادنه. یکی از آوردیاه هایی ک  تعارب این دقش را بان بنی صیهر و شیهاه رجایی ب  
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بنی صیهر در روزهای آیازین اشییال سیفارت خود را حامی داد اشییال سیفارت آمریکا بود. درحالاک  

  تیاار کردموضیعش  ب  تهریج اقهار آدها را ادقالبی می خواده   می دادتیت و سیفت و سیبت دادییرویا

و   یاریبا یرویا » : یفت  یاریبا یرویا  مبالفت  دربنی صیییهر    . (318:  1391)دهقادی فاروزآبادی،  

روده دمیدور   هایههف هترنه و ددبال   عرول   ایرا  دبواهه داد. مردر  و درار   از زور مبالفم  اسرفاده

 این   کننیه و چو می  دارد ددبیال   و حیال   موضیییعی  جنبی   راکی   هیاییرا داز دیهاردیه و هیهف  آ   و تحمی 

این اظهارات دییا    . (17/9/1358)روزدام  اطالعات،    «شیودهمی  ، کمرر موف داتیت  ها اسیاسییههف

تر درباره اماریالاتیم باا     پاشداد ک  وی سیودای مبارزه با »اسیرکبار و اماریالاتیم« را دهارد و آد

ییییر  اسییت و د  ب  روی  عملی و می دمود ب  تیییری  دگاه درری وی ب  اقرصییاد بان المل  بازمی

 توصا  های کاربردی او برای سااست خارجی. 

او ههف از یرویادگاری را اینگود  توضیا  می دهه: »عمهه دق   مقاب  بنی صیهر شیهاه رجایی بود 

بود ک  می خواسیرام آمریکا را رسیوا کنام و ب  عنوا  یک جنایرکار در دداا معرفی    ههفما  سیااسیری

بهزاد دبوی وزیر میییاور   (. 131:  1384کنام ک  تا حهود زیادی در این امر موف  بودیم«)علی بابایی،  

مورد »درر آقای رجایی و بنهه در   شیهاه رجایی در تییری  موضیع او در قبال یرویادگاری می یویه: 

:  1378رجایی،  های تد  جاسیوسیی آمریکا این بود ک  می بایتیت محاکم  شیوده«)خاتم  کار یرویا 

را پذیرفت. زادی یرویا  ها  آشر  دردرر یرفر  شهه از سوی مرل، برای    4 او  اما با این وجود  (727

طت دولت الرزایر  بهزاد دبوی وزیر مییاور خود را متیوول مذاکره با آمریکایی ها با وسیا شیهاه رجایی،

کرد. درحالاک  باادا  الرزایر مورد تایاه مرل، شییورای اسییالمی قرار یرفت اما بنی صییهر و روزدام   

«  خایادری جبرا  دیاپیذیرو آ  را »  ادقالب اسیییالمی مرعل  بی  او این بایادای  را مورد هرمی  قرارداددیه

 . (1389دادترنه )ویتم ،  

»شییا ا  بزر «   از آمریکا ب  عنوا  و تلقی  )ره(مار خمانیدگاه شییهاه رجایی ب  آمریکا هما  دگاه ا

..آمریکا  . بود. وی در تییری  این دگاه ب  صیراحت باا  می دارد: »ماهات آمریکا برای ما روشین اسیت

ماهات و طبعش این اسیت ک  ما از قب  می شیناخرام، بابود دبود ک  امار می یفرنه ک  هرچ  فریاد 

لذا    (116:  1384می شیناسیام ما شیا ا  بزر  را، می شیناسیام«)علی بابایی،    داریه بر سیر آمریکا بزداه،

ک  آدها را   «اروپا و آمریکا محوری»وقری ب  ریاسیت جمهوری رسیاه جهت سیااسیت خارجی ایرا  را از 

)روزدام  کاها ، دمادهایی از اسییرکبار و اماریالاتییم می دادتییت ب  سییمت آسییاا و آفریقا تیاار داد

. مارحتان موسوی، وزیر امورخارج  دولت وی، در توضا  بردام  های وزارت امورخارج   (11/8/1359

جهادی ب  عنوا  یک اصی  با باادی شیفاف اعالر کرد: »وزارت امورخارج ...در جهت مبارزه با اسیرکبار  

  . (15/4/1360حرکت خواهه کرد«)روزدام  کاها ، 

: »مبیارزه بیا  داز آورده بودبردیامی  ای کی  برای رای اعرمیاد بی  مرل، ارائی  کرد  مرن  شیییهایه رجیایی در 

قهرت های اسرکباری شرق و یرب و صهاوداتم، یک مبارزه طوتدی، سبت و پا اهه است ک  فق  

یردد. بعه فرهنگی در این مبارزه و تبلایات دقش اقرصیادی و درامی منحصیر دمیدر ابعاد سیااسیی و 

کمرری از ابعیاد فوق الیذکر دیهارد و دولیت جمهوری اسیییالمی از تمیامی امکیادیات خود در این راه مبیارزه  

 . (132: 1387)ب  دق  از راعی یلوج ، اسرفاده  خواهه کرد«

خارجی ب  سیمت آفریقا بود ک  رئا، جمهور مواضیع دولت  در راسیرای همان تیاار جهت سیااسیت 
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جمهوری اسییالمی ایرا  ک  خود مواج  با » آفریقای جنوبی و حاماادش را محکور کرد و اعالر دمود: 

خوار و رهیم مزدور عراق ب  خاک ماهن اسییالمی اسییت ب  خوبی ابعاد وسییاع تراوز آمریکای جها 

اخار دولت دياد پرسیت آفریقای جنوبی ب  تییوی  و کمک   خ ری را ک  توط   ها و تراوزات درامی

متیرقام اماریالاتیم آمریکا بر علا  تمامات ارضیی و  بات کییورهای مبارز جنوب آفریقا مروج  دموده 

ضیمن دعوت از این کییورها ب  پایهاری و حف  یکاارچگی جهت درهم کوباه    ؛لذا . درک می دمایه

آفریقا با اسییرکبار جهادی ب  رهبری آمریکا ک  اسییرائالی دیگر   اتحاد شییور بان هادهارر من ق  جنوب 

های چنه ملاری اسیت از دولت ها و مرامعی ک  خود را طرف  برای حف  منافع اماریالاتیری و کماادی

المللی و شییناخر  شییهه ای ک  قاطعاد  مرراوزین بان خواههدادنه میدار ح  و حامی متییریییع  می

رازات جهی هر دوع م  خواسیرار و کرده محکور  را عراق بعث  رهیم و جنوبی آفریقای –چو  اسیرائا   

 (16 : 7/6/1360اطالعات،  روزدام   .)«تراوز یردده

 

 نقش مدافع اسالم -2

دومان دقییی ک  برای سیااسیت خارجی ایرا  در ده  دبتیت ادقالب ترسیام یردیه دقش مهافع اسیالر 

های همادگود  ک  هالتیییری توضیییا  می دهه: »برخی حکومت ها دفاع در برابر حمل  ب  ارزشبود. 

در    . (202:  1373)هالتییری،   «خودشییا  را، ب  عنوا  یکی از وظای  سییااسییت خارجی تلقی می کننه

ای دبتیت پاروزی ادقالب اسیالمی دفاع از ارزش های جها  شیمول برآمهه از ادقالب اسیالمی  سیال ه

در مقاب  ارزش های یربی و کموداتیری یکی از دکاتی بود ک  محمه علی رجایی بر آ  تاکاه داشیت. 

توک  »ما متیلمادام و ب  جهادی بود  اسیالر اعرقاد داریم. ما ب  خها   او در این باره اظهار می داشیت: 

:  1384داریم و از این رو مهافع حقاقت هترام. حری ایر ب  زیا  منافع شبصی ما باشه«)علی بابایی،  

او سیااسیت خارجی خود را ادقالبی و مکربی می خواده و در این سیااسیت ب  ددبال رهایی جها     . (112

سیت باش از هر کرا اسیالر از زیر بار ظلم اشییالگرا ، اسیرعماریرا  و کییورهای زوریو بود. این سیاا

کای  بر با ت درخصیییوص فلتییی ان دمود عانی ب  خود یرفت. او با قاطعایت می یفیت: »اطمانیا  دارر  

و همگار با کلا  مل  محرور تحت سیل   جهادی می توا  ب  تراوزات اماریالاتیم    وحهت متیلمادا 

و سییایر ممالک   جهادی و صییهاوداتییم اشیییالگر پایا  داد. ب  اماه روزی ک  متییلمادا  بات المقهت

  (113: 1384)علی بابایی،  «اسالمی را از اشیال باگادگا  و سل   ایادی شا  آزاد سازده

با وجود اینک  بنی صیهر داز می کوشیاه خود را مهافع اسیالر دییا  دهه اما تعل  خاطر او ب  دهییت 

 « داشر  باشه تا آزادی و جبه  ملی موجب می یردیه تا هم و  بازریا  در درج  اول »تعل  ب  ایرا

این درحالی بود ک  وی در ابرها با چهره ای دیگر ظاهر شیه و سیعی دمود خود را با .  «تعل  ب  اسیالر»

امار امت و رهنمودهای وی همراه دییا  دهه. بنی صیهر حری در مراسیم رسیمی یییایش سیفارت 

ق  کاپوچی و ک  هادی الحتین عییو کمار  مرکزی فر ، سیاه حتیان خمانی، اسیفلتی ان در تهرا   

یهه »جمعی از روحاداو  و تعهای از سییفرای کیییورهای اسییالمی حیییور داشییرنه اسییرائا  را یک 

درباره    بنی صهرخواده ک  بایه هر چ  زودتر در جهت رفع آ  کوشاه.    «سرطادی در ماا  امت اسالمی

اعراب داتیت، متی ل   متی ل  فلتی ان تنها مبر  ب  ایرا  و یا »اظهار داشیت: متیال  فلتی ان داز  

می یوینه ایر جنگی رخ دهه اسرائا  هم   »: او یفت «. فلت ان مت ل  مکربی، ادتادی و جهادی است
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بگذاریه ک  این صحن  جنگی ک  ب  ما تحما  می شود   . کیورهای عربی را می یارد، چ  بهرر از این

ان های ما ها  ضیرری یتیررش یابه، متیرییعفا  این سیرزمان از پبش شیه  قوای اسیرائا  در سیرزم

 . (1 : 1359 /11/5اطالعات،    )روزدام   «دمی کننه و ما ها  ترسی دبایه از این مت ل  داشر  باشام

شیهاه رجایی در تییری  اخرالف فکری خود با بنی صیهر پ، از قبول دبتیت وزیری یفت: »من ب  

ییا  مرراوز از باتیت سیال  این زودی امکا  اینک  با رئا، جمهوری ب  تفاهم برسیم دهارر، زیراک  ای

در محا ی با یک سیری منابع م الع  داشیر  و ب  درایری رسیاهه اده و من هم مرراوز از باتیت سیال  

در ایرا  زدیهیی کرده ار و دریایری بی  دسیییت آورده ار«)هایات تحریریی  واحیه فرهنگی بنایاد شیییهایه، 

از دیییا  از عم  اخرالف فکری این اظهار دااماهی از رسییاه  ب  تفاهم باش از هر چ   (. 362:  1362

آدها از مفهور »اسییالر« و جایگاه آ  در اداره امور داخلی و خارجی کیییور داشییت. درحقاقت شییهاه  

هم  چاز را در اسالر می جتت و هم  چاز را برای اسالر می خواست. آرزو و آرمادش این بود رجایی 

   فرایار یردد. ک  درار اسالمی در ایرا  و جها  برقرار شود و عهالت و صل

وی پ، از ادرباب ب  ریاسییت جمهوری اظهار داشییت »ب  عنوا  رئا، جمهور اماهر این اسییت ک  

سییالگی ک  ب  مهرسیی  رفرم با   7درار اسییالمی در این جامع  پااده شییود. اماهی ک  شییایه از سیینان  

وینه و تصیور آشینا شیهر. همایی  آرزو می کردر ک  آد   این یوینهیا  متیلما  می ی  ]با آ [  متیره

می کننه از یک جامع  اسییالمی، هر چ  زودتر در ایرا  و جها  پااده بیییود. درار اسییالمی ک  قادر 

هتیت در تمار ابعاد بییریت را اداره کنه آ  درار را از تبالی اصیول قادو  اسیاسیی بارو  بااوریم و ب  

 . (201: 1387)ب  دق  از راعی یلوج ،  کمک همهیگر پااده کنام«

 

 نقش دولت رهایی بخش -3

کی. جی هالتیری در تییری  دقش دولت رهایی ببش ب  عنوا  یکی از دقش هایی ک  کییورها برای 

دولت هایی ک  ب  ددبال سیییااسیییت خارجی خود در برابر دیگر بازیگرا  تعری  می کننه می یویه: »

رن دیگرا  یا عم  ود را آزاد ساخایفای دقش ملی دولت رهایی ببش هترنه درواقع یکی از وظای  خ

کرد  بی  عنوا  سییینگر جنبش هیای ادقالبی خیارجی می دادنیه؛ یعنی کیادودی را بی  وجود می آوردیه کی   

الهیار ببش  و  توادنیه آ  را بی  عنوا  منبع حمیاییت میادی و معنوی  رهبرا  ادقالبی خیارجی می 

  درن دولری اسیت.  جمهوری اسیالمی دمادی از چنا  . (199:  1373)هالتیری،  «ایهئولوهیک تلقی دماینه

آمهه اسیت »تنرام سیااسیت خارجی کییور بر اسیات   1358اسیاسیی مصیوب سیال   قادو   اصی  سیور

 معاارهای اسیالمی، تعهه برادراد  ب  هم  متیلمادا  و حمایت بی دریا از متیرییعفا  جها « )قادو  

ب   قادو  اسیاسیییکصیه و پنراه و چهارر  (. هم نان اصی   11:  بی تا  ایرا ،  اسیالمی جمهوری اسیاسیی

جمهوری اسیالمی ایرا  سعادت ادتا  در ک  جامع  بیری را آرما  خود می صیراحت باا  می کنه: »

داده و اسیرقالل و آزادی و حکومت ح  و عهل را ح  هم  مردر جها  می شیناسیه. بنابراین در عان 

لباد  متیرییعفان در  خودداری کام  از هریود  دخالت در امور داخلی ملت های دیگر از مبارزه ح  ط 

«. این اصییول ب  صییراحت متییار پاش روی برابر متییرکبرین در هر دق   از جها  حمایت می کنه

سیااسیت خارجی ایرا  را برای دولت های مبرل  مییب  می سیازد. دولت ها مکل  هتیرنه بهو   

آزادی   آدک  در امور داخلی کییورهای دیگر مهاخل  ای ادرار دهنه از هریود  جنبش، دهییت، حرکت
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 ا  درحقاقیت از آ  رو ایریاد یردیه خواهاد  ک  در جهیت ح  و عهالت باشیییه حمیایت دمیاینیه. این تکل

هم   دمی داده و هم در قالب اصی  دعوت و ک  جمهوری اسیالمی سیردوشیت ادتیا  ها را از یکهیگر جها

ارغ از ردگ، امر ب  معروف و دهی از منکر خود را موظ  می داده زمان  سییعادت هم  ادتییا  ها را ف

 دياد، زبا ، قومات، مذهب و...فراهم سازد.  

آد   ک  درخصییوص اجرای این سییااسییت بعه از دولت موقت بایه یفت این اسییت ک  بعه از ادقالب  

اسیالمی ما شیاهه مواضیع مرناقض و چنهپهلو از سیوی بنی صیهر هتیرام. از یکتیو وی در مصیاحب  با 

صیه صیهور ادقالب خود را دهاریم، فق  می خواهام سیاتیرم  روزدام  ترکا  ای ملات اعالر کرد »ما ق

)روزدام  ادقالب  ک  این سیاتیرم دارای عملکرد اسیت« خود را داشیر  باشیام و ب  جها  داز  ابت کنام

مهاخل    فرادتی ، در مصیاحب  با اریک رولو فرسیراده ویيه لوموده( از سیوی دیگر 10/12/1358اسیالمی،  

او  داد. کرده و ب  خل  افیا  وعهه هریود  کمک بویيه کمک درامی  شیوروی در افیادتیرا  را محکور

تعیهد مراکز تصیییمام یاری و اخرالفیات بان »  حری دلای  تعلی  دولیت ایرا  در کمیک بی  افییا  هیا را

 ( 2و1 : 11/12/1358بامهاد، )روزدام     « دادتت. اعیای شورای ادقالب 

اسییت ک  او تا زما  قرار یرفرن در متیینه مرور سییبنا  بنی صییهر باش از هر چاز یویای این دکر   

رییاسیییت جمهوری ایرا  خود را فردی کیامال  ادقالبی، پارو امیار، خواسیییریار احقیاق ح  مرلومیا  می 

دادتیر  اسیت. در این دورا  هم سیبنا  تنه علا  آمریکا را می توا  پاها کرد و هم ادعکات واهه های  

ت های او. وی در این ببش از حاات خود دولت  »اسییرعمار«، »اسییرثمار« و »اسییرکبار« را در صییحب

موقت را ب  دلا  دهاشییرن مواضییع تنه ادقالبی پاوسییر  مورد هرم  قرار می داد و آ  را داکارامه می 

  خواده. 

ایرچ  می کوشیاه خود را مهافع جهاد رهایی ببش اسالمی ادقالبی معرفی سازد اما این کار  بنی صیهر

را منو  ب  دو شیییر  می کرد: دبتیییت تقاضیییای آدها و دیگر مقهورات کییییور. ب  یفر  وی »ایر  

کنام، در صییورتی ک  درخواسییت آدها باشییه ک  ب  بارو  راده  قیییو  خارجی از کیییورشییا  کمک  

م. ولی ما ب  دیگری حمل  دمی کنام تا او را آزاد کنام، فرب ما این اسیت ک  آدها بایه  بروادام می کنا

درحقاقت اد   ک  در   (. 58)بنی صیهر، بی تا:  «خودشیا  زحمت بکیینه. خودشیا ، خودشیا  را آزاد کننه

ملیت هیا خود بیاییه بی  پیا می ههن بنی صیییهر بود »دقش حمیاییت یری« و دی  »رهیایی ببییییی« بود.  

دقش و تا وقری هم تقاضیای کمکی از ایرا  دمی کردده ایرا  ها  اقهامی ادرار دمی داد. این  خاسیرنه  

با اد   ک  در کالر امار خمانی)ره(، سیایر متیووت  جمهوری و ب  طور خاص در اینرا شیهاه رجایی 

 ادعکات پاها می کرد تفاوت داشت. 

 رجایی. دهبودمبرصیات  سیوی یک محوردو  دق   در دو شیهاه محمه علی رجایی و بنی صیهر  درواقع 

او ادقالب را از هما  ابرها مواضیع صیری  و روشین ادقالبی خود را اعالر و تا پایا  داز ب  آ  پایبنه بود. 

فق  ب  داخ  ایرا  و رسییالت آ  را فق  ب  بهبود شییرای  کیییور محهود دمی کرد. در ادهیییی  وی 

ی« و پااده شیه  آ  در جها  یک آرما  و آرزو بود. همادگود  ک  پاییرر باا  یردیه »جامع  اسیالم

برای تحق  چنان آرزویی پاش از هر چاز بایه ملت های جها  باهار می شیهده و برای احقاق ح  ب  

و یا در خفا   پا می خاسیرنه. این ادهییی  ها چازی دبود ک  از دیه حری داظرا  بان المللی مبفی باشیه

د ک  با آمه  وی ب  عرصی  دبتیت وزیری موجی از حمالت لفری باا  شیهه باشیه. ب  همان خاطر بو
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»ب  قهرت رسیاه     ی دییا  دادده  و آ  را دییاد  ای برواکنش سیرد  ب  راه افراد. کییورهای اروپایی

طی خود ب  ریاسییت جمهوری محمه علی رجایی در مراسییم تنفاذ با اینحال  . تفتییار کرددهتنهروها«  

اسیالر چو  کوه ایتیراده تا محو کام  آدا  از پای دنییانم و برای در مقاب  دشیمنا  : »سیبنادی یفت

باببرا  از اسیالر دمود  ای باشیم ک  ریبت آدا  را ب  اسیالر عزیز جلب کنم و برای متیلمادا  خادمی 

 ( 2 : 12/5/1360اطالعات،  )روزدام   .یم«باشم ک  هر روز ب  اعربار جهادی و بان المللی آدا  بافزا

سیبنرادی های او در باب حمایت از متریعفا  و محروما  و قرار یرفرن در جبه  مقابل  با از مرموع  

ابرقهرت ها در اینرا تنها ب  چنه دمود  اشیاره می یردد تا مییب  یردد دولت در پاش برد سیااسیت 

خارجی مصیرّح در قادو  اسیاسیی از ها  تالشیی فرویذار دکرده اسیت. بارزترین سیبنرادی ایییا  ک  

ادعکات فراوادی در داخ  و خار  از کییور داشیت سیبنرادی او در مرمع عمومی سیازما  مل   حری

مرحه بود. وی در آ  جلتیی  شییورای امنات را ابزار دسییت قهرت های بزر  دادتییت ک  کیییورهای 

مردر محرور دداا و داز هم  کتیادی ک  از شیرق و مرلور دبایه ادررار کمک از آ  را داشیر  باشینه. »

اده، بایه بهادنه ک  ادقالب اسیالمی ما راهی دو برای هم  متیرییعفان جها  یییوده  خوردهیرب سیر

ادقالب ما اسییرقالل را با داروی ملت ب  دسییت آورده و بقای آ  را داز با فهاکاری خود آدا  و .  اسییت

  . (26/7/1359)یزیهه سبنا  شهاه رجایی،  «داازی از دیگرا  تیمان خواهه کردبی

وزارت امور جیایی در پاش برد  دقش دولیت رهیایی ببش بی  سیییبنرادی اکرفیا دکرد و  دولیت شیییهایه ر

با ادریار اطالعا  ای لبنا  جنوب شرقی  حری پ، از حمل  اسرائا  ب  خارج  جمهوری اسیالمی ایرا   

این تحریکات می تواده بهررین فرصیت را برای   متیلما »اعالر کرد:  این حمل ضیمن محکور کرد   

ما صییراحرا اعالر می کنام ک  در مورد  . ریکا و رهیم اشیییالگر فلتیی ان ب  وجود آوردبهره یاری آم

توط   سیییرکوب محرومان لبنا  دمی توادام سیییاکت بمادام و اماهواریم تمار داروهایی ک  در جهت  

تحق  آرما  های ملت فلتی ان می رزمنه در این شیرای  تاریبی مروج  متی ولات های سینگان خود  

   های اماریالاتییم آمریکا و صییهاوداتییم باشیینه تا دهادتییر  خود را در جهت کمک ب  در مقاب  توط 

 . (13 : 1360 /6/ 7اطالعات،  )روزدام   «تحق  طرح های کمپ دیویهی در من ق  قرار دههنه

دهایت تالش خود را ب  کار یرفت تا هم ادعکات صییهای مرلوما  در صییحن  شییهاه رجایی  دولت

رحه باشییه و هم اینک  جبه  دیالماتاکی برای کمک ب  آدها بگیییایه.  مرمع عمومی سییازما  مل  م

ولیت رجیایی ییک روز پاش از ترور خود دربیاره ظلم کییییور آفریقیای جنوبی بی  مردر دیامابایا یفیت: »د

بی اعرنایی ب  پایمال شیه  حقوق    ،جمهوری اسیالمی ایرا  در چهارچوب اههاف عالی اسیالمی خود

از بهو پاروزی ادقالب اسیالمی ایرا  سیهم خود را در مبارزه علا    . ذیردمردر متیرییع  جها  را دمی پ

رهیم های ديادپرسیت جنوب آفریقا با اعالر ق ع کام  رواب  با آفریقای جنوبی و ق ع صیهور دفت ب  

ب  همان جهت دولت جمهوری اسییالمی ایرا  خواسییرار آ  اسییت ک  ...  آ  کیییور ب  عههه یرفت

با ق ع کلا  رواب  خود با دولت آفریقای جنوبی از طری  منزوی   [یربیکییورهای  ]کییورهای مزبور

سییاخرن کام  آ  راه دسییراابی ب  اسییرقالل سییرزمان داماباا را فراهم کرده و ب  صییل  جهادی کمک  

درحقاقت مواضییع شییهاه رجایی در مقار دبتییت وزیر   . (16 : 6/1360/  7اطالعات،  روزدام   ) «دماینه

باش از آدک  ب  رئا، جمهور شیبا  باشیه ب  رهبر ادقالب و اکثریت مرل، در دسیت حزب جمهوری 

اسیالمی دزدیک بود. ب  دحوی ک  ادباات مییابهی را از زبا  ریاسیت مرل، شیورای اسیالمی دتیبت ب  
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رئا، رفتینرادی،  آیت اهلل هاشیمی  هتیرام.   اصی  »حمایت از متیرییعفا  و محروما  جها « شیاهه

در    1359در سیال  سیفرا و کاردارا  جمهوری اسیالمی    ی ک  برایدر سیمانار  ،مرل، شیورای اسیالمی

دماینهیا  اعالر داشیرنه: »اصیول سیااسیت خارجی جمهوری اسیالمی  تهرا  برپا شیهه بود در تییری   

هر  ... در برابر ظالم دمی توا  سیکوت کرد . اشیهایرا  دبایه در ها  جا موضیعی بگارده ک  ب  دفع ظالم ب

این ظلمی ب  اسیالر   ،جا جریادی یارح  دیهه شیود و دماینهه جمهوری اسیالمی داز در کنار آ  باشیه

 . (11: 1359 /16/10کاها ، روزدام   )  «است

 و الگونقش دولت سرمشق   -4

در دقش دولت سیرمیی  دولت از طری  ددبال کرد  خ  مییی های داخلی خاص خود در پی کتیب 

داده تا   با آد   ک  کی. جی هالتییری ارائ  تعری  ایرا  از این دقشدفوه بر دیگر دولت ها می باشییه. 

ب  ددبال این اسیت ک  با سیرمیی   دولت ددبال کننهه دقش   حه زیادی مرفاوت اسیت. ب  عقاهه هالتیری

پرداخرن ب  متییائ  توسییع  داخلی ب  الگو و دمود  ای برای دولت های دیگر تبهی  شییود. ب  همان 

خاطر این دقش کمررین تعارب را در س   بان المل  ایراد می کنه و حا   مت ولات دولت ها را ب  

  (. 205: 1373داخ  فرومی کاهه)هالتری، 

در مقاب  این تعری  از دولت سیرمیی  آد   ک  متیوولان ایرادی از دولت سیرمی  در ده  اول ادقالب  

ارائ  می دادده این بود ک  ادقالب اسیالمی ایرا  بایه برواده اسیالر داب محمهی را در کییور برپادمایه.  

ود. ب  عقاهه اسیالمی ک  تمه  سیاز یردیه و توادتیت ب  الگو و سیرمییقی برای سیایر مل  تبهی  شی

هه سیطی باش از یک    )امار خمانی، شیهاه م هری، شیهاه بهییری و...(ایهئولو  های ادقالب ایرا 

یذشیر  ورود افکار و ادهییی  های یربی ب  ایرا  و دییر آ  د  تنها اسیالر را ب  ظواهر خالصی  کرده 

ای دیییر و یتییررش  از محروا تهی کرده و ها  یک از بردام  های دولت پهلوی در راسییربلک     ؛بود

اسیالر و توسیع  اسیالمی دبود. لذا ببییی از رسیالت ادقالباو  این بود ک  با پاروی از مکرب اسیالر 

ب  همان خاطر   را ب  الگویی برای دیگر ملت های متلما  تبهی  سازده.  برپا کرده و آ ،جامع  ای دو

می باشیه مروج  امت اسیالر و دگار امار خمانی)ره( باش از آدک  مع وف ب  رهبرا  کییورهای اسیال

دگاه شیهاه رجایی توده های متیلما  در کییورهای اسیالمی بود تا برای اصیالح جامع  خود بااخازده. 

 در سااست خارجی ایرا  ادام  این دگاه و تفکر بود. 

در آ  قوادان اسیالمی پااده شیود شیهاه رجایی الگویی از درار اسیالمی را در سیر داشیت ک    درحالی ک 

ب  ددبال آ  بود ک  از راه بنی صیهر  رواب  با دولت ها بر حتیب دوری یا دزدیکی آدها با اسیالر باشیهو 

سیایر دولت   تا شیودحف  رواب  با دولت های یربی بویيه آمریکا ایرا  ب  کییوری توسیع  یافر  تبهی   

ینی  النبی« بلکی   جیامعی  م لوب وی دی  »میهاز آ  الگو بگاردیه و راه آ  را ادامی  دهنیه.   ی اسیییالمیهیا

وی در دام  ای ب  احمه  »سیییوئا،« و »فرادتییی « بود ک  در آدرا زدهیی کرده و درت خوادهه بود.  

»یما  اینرادب این اسیت ک  وضیع ب  یایت وخام اسیت  می یویه:   1359بهمن   15خمانی ب  تاریخ  

  یور ببرده چ  رسه رزوی هما  سوئا، و فرادت  شه  را مردر بآو ایر مردر از ما مایوت شوده بایه  

 (. 138ب  دیه  جامع  اسالمی«)بنی صهر، بی تا:  

جا  ال اسیاوزیرو در توصیا  سیااسیت خارجی بنی صیهر می دویتیه: »بنی صیهر و ق ب زاده در عم  

مرا ر از جهت یاری سیااسیت خارجی مصیهق بودده؛ هرچنه بنی صیهر خ  مییی »توازدی« خود را با 
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یعنی مفهور سیااسیت خارجی اسیالمی او ب  جای منافع جها    اصی الحات اسیالمی تفتیار می کرد. 

اسییالر یا ک  جها  اسییالر تقهر دبتییت را ب  منافع ملی ایرا  می داد. ب  همان دلا  وی تصییرف 

سییفارت را میایر با حقوق بان المل  می دیه و ب  ددبال فرودیییاده  مرادل  با ایاتت مرحهه ب  طور 

معصوم  ابرکار از دادیرویا  فعال در اشیال سفارت آمریکا    . (57:  1368)اساوزیرو،    متالمت آماز بود«

در کراب خود می دویتیه:    سیفارت آمریکادر تتیبار   «ادقالب دور»درباره دتی  مبالفت بنی صیهر با 

 . بردمی دار  SD LURE ساا از او باعنوا  سازما  بود ک  فردی دربارهجاسوسی   از اسناد تد  »یکی

فرد پاها   این سییینه درباره ، هفتسیییاا در تهرا   پایگاه، در یاوصییینهوق اتاق رئا، 1358  ماهدر دی

،  شیهه   یرفر  تمات  در پاری، بار با ویاولان  برای ک  دکر   او و این  تلفن  سینه شیماره ، در یککردیم

 ب   ک  صیهر اسیتبنیجناب   منزل  ب  مرعل   شیهیم ، مروج تلفن  شیماره این  بود. با کنررل   هکر شیهه

 یک  عنوا  سینه دیگراز او ب   (150:  1387)ابرکار،  . «شیهمی    بریزیهه ایرا  جمهوری ریاسیت ب  زودی

... با وجود اینک  بنی صیهر ها  فرصیری را برای ادرقاد کرد   بردمی دار  بالقوه و تمات  اطالعاتی منبع

ز دسییت دمی داد، تصییمام یرفرام تا زمادی ک  مهرکی دال بر مالقات او با سییاا داافر  ایم، این از ما ا

:  1387متال  را افیا دکنام. در اوای  فروردین فراینه بازسازی اسناد بایرری را برمال ساخت« )ابرکار،  

152) . 

کریتیران  های »دارب    هم نان او ب  همراه صیادق ق ب زاده از طری  دو وکا  فرادتیوی و آرهادرانی

هیا بی  دور از چییییم ای را برای میذاکره بیا آمریکیاییهیای مبفایادی ویاللو «، تالشهکرور  بورییت« و »

ه بودده ک  این تالش ها با هوشیااری امار خمانی)ره( دقش برآب شیه  مقامات شیورای ادقالب آیاز کرد

 . (1387)سرادی پور،  

رت آمریکا هم نان می توا  ب  اسیناد منرییر شیهه درباره مواضیع بنی صیهر درخصیوص اشییال سیفا

سییفار بریراداا در    ،یزارش محرماد  تودیعی جا  یراهار توسیی  بریراداا اشییاره کرد. یکی از این اسییناد

در دوامبر یذشیر  ]زما  آیاز اشییال سیفارت  »اسیت:    1359خرداد    14/  1980هوئن    4در تاریخ    ،تهرا 

دادتیرنه.  ین اقهار را یل  شیمرده و باییرر آدا  آمریکا را سیزاوار آ  میآمریکا[، تعهاد کمی از ایراداا  ا

بنی صیییهر از کتیییادی بود کی  علنیا مبیال  این اقیهار بود، ولی او راهی برای پیاییا  ببییییایه  بی  

در اسناد آرشاو ملی بریراداا درباره  . «یاری جز اقهاماتی برای کاهش احتاسات عمومی دهاشتیرویا 

بار با مرحها    ن، دولت آمریکا برای آخری1980 در اواخر مارتیکا آمهه اسییت اشیییال سییفارت آمر

ها بههه.  آمریکایی خود میییورت کرد تا الراماتومی جهی ب  جمهوری اسییالمی برای آزادی یرویا 

 ها   و  بریراداا از  کرینگرو  پارر آلما ، از نییروزرای خارج  سی  کییور مهم اروپایی )هاد، دیرریش یِ

سیفار   کرینگرو   در این اسیناد آمهه اسیت ک  از فرادتی  با این تصیمام مبالفت کردده.   (پودتی   فرادتیوا

و  «زما  برای چنان الراماتومی مناسیب داتیت»  بریراداا درباره موضیع کییورش اعالر کرده اسیت: 

خارج   صیهر و وزیراعالر چنان الراماتومی ب  تهرا ، موجب تییعا  اقهامات رئا، جمهور جهیه بنی

  (14/11/1389)تفرشییی،  کردده.  ها تالش میشییه ک  برای ح  ماجرا و آزادی یرویا ق ب زاده می

دلا  موضیع یاری بنی صیهر دتیبت ب  یرویا  یاری و حری رواب  با یرب و کییورهای اروپایی را در  

دهه می  کراب »موازد  ها« آدرا ک  می کوشییه دوع رواب  جامع  اسییالمی با دیگر جوامع را توضییا 

توا  ب  خوبی یافت. وی می دویتییه: »امت اسییالر د  تنها بایه در رفرار با مل  دیگر بازتاب کان  ب  
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آدهیا دبیاشیییه و دادیری کنیه، بلکی  تنهیا در حیهود موزادی  عیهمی می توادیه بیا ملی  دیگر راب ی  برقرار  

شیت ادقالباو  را از آد   (. در حقاقت او با اشیاره ب  واهه »کان « قصیه دا11:  1357کنه«)بنی صیهر،  

این اظهارات درحالی باا  می شیه ک  شیهاه رجایی  درباره رواب  با یرب در سیر می پرورادهده بازدارد. 

در تییری  سیااسیت خارجی خود می یفت: »ما تمار توادما  را ب  کار می بریم ک  روی خ  اسیالر، 

و حری برخالف بنی صیهر ک  معرقه (. ا110:  1384متیرق  از شیرق و یرب حرکت کنام«)علی بابایی،  

بود بایه با حزب دموکرات آمریکا تعام  داشییت و با ح  متییال  یرویادگاری مادع پاروزی جمهوری 

خواهیا  در ادربیابیات یردیم چنیها  تفیاوتی بان دو جنیاح حیاکم در آمریکیا دمی دییه. وی در این بیاره بی  

  امارییالاتیییت   منیافع  پی  در دو   هاردیه و هرریگیا  و کیارتر برای میا فرقی دیصیییراحیت بایا  می کرد: »

زمادی تیاار رئا، جمهور آمریکا در ایرا  تا ار داشییت ک  ب  آدها وابتییر  بودیم ولی دیگر هتییرنه... 

:  15/8/1359  ،روزدام  اطالعات « )ایرا  متیرق  اسیت و کارتر و ریگا  برای ما ها  تفاوتی دمی کنه

مردر می سیازما  مل  خ اب ب  حییار اعالر کرد: »وی در سیبنرادی خود در صیحن مرمع عمو . (2

اده، بایه بهادنه ک  ادقالب اسالمی ما راهی محرور دداا و داز هم  کتادی ک  از شرق و یرب سرخورده

دو برای هم  متیرییعفان جها  یییوده اسیت. ادقالب ما اسیرقالل را با داروی ملت ب  دسیت آورده و 

میا بی  ددایا  یابیت    .. .دایازی از دیگرا  تییییمان خواهیه کرد  و بیبقیای آ  را داز بیا فیهاکیاری خود آدیا

کنام، بهو  اینک  برای مبارزه با اسیرعمار یرب ب  دامن اسیرعمار شیرق پناه بریم، قادریم روی پای می

« )یزیهه سیبنرادی شیهاه رجایی، خویش بایتیرام و برای حف  اسیرقالل خود باییررین بها را باردازیم

ی برعک، بنی صییهر اولویت سییااسییت خارجی را د  در رواب  با یرب بلک  در  (. وی حر26/7/1359

دتیبت ب  سیااسیت خارجی کییور  رواب  با کییورهای متیلما  و همتیای  می دادتیت. او در تییری   

عم  کیورهای اسالمی ب  اسالر تنرام کننهه »:  کیورهای اسالمی در مرل، شورای اسالمی یفت

 . (1359 /19/6میروح مذاکرات مرل،،  ) ت«رواب  ما با آدها اس

 

 نتیجه گیری

بررسیی مواضیع و اظهاردررهای بنی صیهر و محمه علی رجایی یویای این دکر  اسیت ک  بان رئا، 

شهاه . درحالاک     استشرجمهور و دبتت وزیر ایرا  دو برداشت کامال  مرفاوت از دقش ملی وجود دا

ق ع کام  رواب  با دو ابرقهرت را م لوب می قه بود و معرد  یربی   -رجایی ب  اجرای اصی  د  شیرقی

 ظالم مبارزه با ظلم و وجهی از   ،بود تا با محاکم  یرویا  های آمریکایی در تهرا   درصیهددادتیت و 

و را در جها  ب  دمایش بگذارد بنی صیهر از د  شیرقی د  یربی تنها وج  د  شیرقی آ  را می پذیرفت  

. هم نان با وجود اینک   تفتییار خاصییی ب  دسییت دهه  «مبارزه با اسییرکباردقش »  ازتالش می کرد  

دبتیت وزیر تالش می کرد در هم  جا دولت را حامی متیرییعفا  و محروما  جها  دییا  دهه و از 

اسیرقبال می کرد بنی صیهر ب  چازی ب  دار صیهور    «دقش دولت رهایی ببش»در قالب صیهور ادقالب  

جهت حمایت از متیرییعفا  توسی  سیراد دهییت های    اقهاماتی ک  در ادقالب اعرقاد راسیخ دهاشیت و

هریود  اقهامی را منو  ب  دولت دیگر« می خواده و  آزادیببش سیااه ادرار می شیه را »دولری در دِل

. شییروع حرکت از سییوی جنبش های سییایر کیییورها و تقاضییا برای کمک از سییوی ایرا  می کرد

قش مهافع اسیالر« و »مبارزه با اماریالاتیم و اسرکبار جهادی« هم نان درحالی ک  شیهاه رجایی ب  »د
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اعرقاد راسخ داشت بنی صهر ب  تقهر ایرا  بر اسالر توج  دیا  می داد و همزیتری با هم  جوامع ب  

 دور از کان  ورزی را پاینهاد می کرد. 

تفاوت  را  برداشییت از دقش ملی برای ای  درخصییوصبنی صییهر و شییهاه رجایی بان ب  عبارت دیگر 

این امر موجب یردیه تا هویری ک  برای ایرا  ترسییام شییه و ب  تبع آ  منافع ملی در  وجود داشییت. 

اما طب  اد   ک  در چارچوب درری پيوهش باا  حالری از پراکنهیی و عهر ادترار قرار داشر  باشه. 

، ش، جامع  پذیری دقشمنابع دقتصیور از  یردیه این تفاوت در برداشیت از دقش ها باش از هر چاز ب  

درخصیوص منبع دقش و جایگاه دقش در دزد شیهاه رجایی و بنی صیهر بازمی یییت.  ادررارات از دقش

المل  و اصییول و قواعه عمومی آ  بود بنی صییهر سییاخرار درار بان ک  بریرفر  از سییاخرار درار بان

المل  و اصیییول و قواعه عمومی آ  را می پذیرفت. در دگاه وی درار بان المل  یربی تحت سیییل   

محو کموداتیم در جها  و سیل   شیوروی آمریکا قاب  پذیرش بود و آد   دفی می یردیه باییرر ب  

رجایی درار بان المل  چ  از دوع شیرقی و چ  از دوع یربی آ  را خالصی  می یردیه. حال آدک  شیهاه 

 دفی می کرد و ب  پااده شه  ساخراری عاری از قهرت، زور و سرم و اسرثمار توج  داشت. 

دربیاره جیامعی  پیذیری دقش داز ادقالباودی هم و  شیییهایه رجیایی پیذیرش قواعیه و الگوهیای سیییامیا  

از اههاف و آرمادهای ادقالب تفتییار می کردده. لذا برای آدها ببش درار را دوعی اسییرحال  و ادحراف  

پذیرش این الگوها ب  ها  وج  قاب  قبول دبود و برعک، ادقالب ایرا  را الگوسیییاز برای جهیا  می 

در مقاب  این دگاه بنی صییهر معرقه بود ک  با یذر زما  و از تب و تاب افراد  شییور و حال   دادتییرنه. 

  بایه ب  تهریج خود را با سییاخرارهای درار بان المل  اد باق داده و ب  جامع  ادقالبی در کیییور ایرا

پذیری این الگوها باردازد. ادرقاد وی از دادیییرویا  ب  دلا  اشیییال سییفارت آمریکا در واقع ب  همان 

  زیر پا یذاشرن اصول و قواعه عمومی از سوی آدها بازمی ییت.  

ر تاریخ، فرهنگ و هویت جامع  از سویی و ادررار از دقش دیگرا  در باب ادررارات از دقش ک  ریی  د

دگاه بنی صیهر باش از هر چاز ادام  دگاه دولت موقت بود. ادررار بنی صیهر این بود ک  ایرا  در    دارد

قالب سیااسیت عهر تعهه ب  ایفای دقش موازد  منفی در سااست خارجی پرداخر  و از مهاخالت خارجی 

مرداد خالصی  شیهه بود و   28تاریک تاریخ ایرا  پاش چییم بنی صیهر در کودتای دق   برحذر باشیه.  

ادررار وی از آمریکا این بود ک  این بار ادقالب ایرا  را ب  رسیمات شیناخر  و اجازه حاات متیرق  را ب  

تاریخ سیرم یرب بر کییور و سیل   در برابر دیهیاه بنی صیهر شیهاه رجایی تاریخ ایرا  را  آ  بههه.  

صییادی، سییااسییی و فرهنگی می دیه ک  در صییورت یفلت و کوتاهی مرهد تکرار خواهه شییه. لذا  اقر

ادررار ها  یود  کمک و همراهی با ادقالب ایرا  از سییوی یرب را دهاشییت و هویت جامع  ایرا  را 

چو  اسییالر دینی  اسییالمی تعری  می کرد ک  در تعارب با جامع  لابرال قرار داشییت. در این دگاه  

و کام  بود ادقالب اسییالمی داز هم  آد   را ک  دااز داشییت از اسییالر ب  عنوا  یک مکرب و جامع 

   ایهئولوهی می یرفت و دقیی مترق  از دو اردویاه شرق و یرب در درار بان المل  بازی می کرد. 

درخصیوص »جایگاه دقش« تصیوری ک  بنی صیهر از ایرا  داشیت بازیگری جها  سیومی بود ک  قادر 

ب  ادرار هر آد   ک  می خواهه داتیییت و بایه خود را با فییییای درار بان المل  همراه سیییازد و از 

در   رویارویی با ابرقهرت ها بارهازد. لذا در بهررین حالت ایرا  می توادتیت بازیگری متیرق  باشیه ک 

دایره کنییگری ایرا  در جها  را محهود  سی   خاورمااد  ب  کنییگری باردازد. در مقاب  شیهاه رجایی 
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ب  جیرافاای خاصیی دمی کرد و دقییی جهادی برای ایرا  قائ  بود. آ ار و پاامههای ادقالب اسیالمی  

ا آفرییهه بود کی  در دگیاه شیییهایه رجیایی همی  مرزهیا را دردوردییهه و ادرریارات تیازه ای در مایا  ملیت هی

تجرر ادقالب اسیالمی بایه ب  برآورده کرد  آ  همت می یماشیت. این ادررارات ک  ببش عمهه آ   

مقابل  با ظلم و سیرم، مقابل  با تبعاض ديادی، بی عهالری، اسیرعمار، اسیرثمار، اسیرکبار و...بود حمایت  

دمی توادتیت دتیبت ب  آدها بی   های آزادی ببش را می طلباه لذا ایرا  تایرا  از جنبش ها و دهیی

 تفاوت بماده. 

دو یودی    ؛در مرموع بیاییه یفیت منیابع دقش، جیامعی  پیذیری دقش، ادرریارات از دقش و جیایگیاه ییابی دقش

هر کهار هویری خاص  مرفاوت از برداشییت از دقش را در ههن رئا، جمهور و دبتییت وزیر افریه و 

باتترین مقار  تعارب با یکهیگر قرار داشیت. در درار   مبرنی بر دقش برای ایرا  تعری  کردده ک  در 

برد سااست خارجی با یکهیگر داشر  هماهنگی و ادترار تزر را در پاشهای اجرایی کیور دروادترنه  

باشینه و این تعارب تا زما  تییکا  دولت توسی  شیهاه رجایی و دبتیت وزیری شیهاه باهنر ادام  

 یافت. 
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