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چکیده

 - اسالالمی  یها سیاست خارجی جمهوری اسالمی مبتنی بر اصول و ارزش

 رونالدی همالراه بالا    ،الگالو اين شیعی بنانهاده شد؛ و در سه دهه گذشته نیز 

و اهالدا    گیالری اصول، جهت سو  يکاست. از  حفظ کرده را تغییر و تداوم

بنیادی سیاست خارجی نسبتاً پايدار و ثابت مانده است که موجب استمرار 

و  و ثبات نسبی آن گشته است و از طر  ديگالر، تغییالر و تحالوعت یینالی    

داخلالی، خالارجی و روانالی مسالتلزم ان بالا        گاناله های سهذهنی در محیط

تاکتیکی و ابزاری بوده اسالت. لالذا ايالن تح یاله باهالد ، بررسالی رويکالرد        

 8631های )حدفاصل سال دفاع م دسهای پس از سیاست خارجی دولت

بعالد   ساله ها و هنجارهای جمهوری اسالمی در ( با محوريت ارزش8631تا 

همگرايی اسالالمی انجالام پذيرفتاله اسالت.      و منزلت افزايی ،یزیاستکبارست

جامعه آمالاری ايالن تح یاله    کمی است.  - روش تح یه در اين م اله کیفی

کارگزاران  با ی از مصاحبهمند بهرهو  و اساتید دانشگاه نظران  شامل صاحب

هالای  در شناسالايی مللفاله   هست کاله ی مختلف هادورهسیاست خارجی در 
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هالا  آن هالای نهالا ی پرسشالنامه از نظالرات    آوری دادهدر جمع وم ايسه مورد 

بعد از طراحی پرسشنامه بومی شده، روايالی محتالوا بالا     شده است.  استفاده

استفاده از نظرات خبرگان بررسی و بعد از چندين مرحله اصالحات نسالخه  

آلفالای کرونبالا     پرسشنامه تنظیم و توزيع گرديد. همچنالین م الدار  نهايی 

 محاسبه و برای SPSSبا استفاده از نرم افزار  ايی تح یهجهت بررسی پاي

ایتبالار   دهنالده   نشالان  بالوده اسالت کاله    7/0از  باعتر م داری متغیرها تمام

 محتالوای  از پاسالخگويان  يکسالان  و مناسالب  فکالری  برداشالت  و پرسشنامه

 های جمعداده وتحلیل  يهبرای تجز است سازه بوده هر به مربوط متغیرهای

از آمار توصیفی و اسالتنباطی شالامل آزمالون تحلیالل واريالانس؛       شده  یآور 

شده است. نتايج م العه حاکی   تی استفاده آزمون تع یبی بونفرنی و آزمون

 و هالا در شالاخا استکبارسالتیزی   دولالت پالذيری    یاله از تفاوت معنادار ت ب

در بالین   يالی همگرايی اسالمی و یدم تفاوت معنادار در شاخا منزلالت افزا 

 است. هها بوددولت

کلیدیواژگان

همگرايالی   –سالاله    هشالت ی پالس از جنال    هالا  دولالت  –سیاست خارجی  

 يی و نفوذ.افزامنزلت  - استکبارستیزی – اسالمی

مقدمه

های شمول آن، در کلیه سیاست  جهان یریگ های خاص و جهتانقالب اسالمی ایران به دلیل ویژگی

فرد بوده است؛ بنـابرای،، پـا اپ پیـروپی انقـالب و       ، در نوع خود ویژه و منحصربهیاعالمی و اعمال

استقرار نظام جمهوری اسالمی که محصول دگرگونی عمیق در ساختار سیاسـی کشـور بـود، تحـولی     

و  گـذاری   یـه اجتماعی ایران، بلکه در گستره جهانی اسـالم پا  -تنها در عرصه تاریخ سیاسی   نوی، نه

ی، در چارچوب حکومت و اداره کشور، دیپلماسی هم دستخوش مواپات تغییرات بنیاد  آغاپ گردید و به

راستا مبانی ارپشی انقالب، الهام گرفته اپ احکام دی، مبی، اسـالم،   ی،تحوالت عمیقی گردید که در ا

برای، اساس روابط خارجی جمهـوری اسـالمی    اهرم تغییرات را در ساختار دیپلماسی بر عهده داشتند.

 ,Hallidayاسـت ) ته به تحوالت داخلی کشور و تغییـر پسـاانقالبی بـوده    ایران تا حدود پیادی وابس

کـه پدیـده    ،نفی وضعیت موجود جهانی با تأکیـد بـر ایـدوولوای اسـالم انقالبـی     (. 47 - 42 :2001

های کلی داخلی و خـارجی را در پـی داشـت؛    تفاوت در سیاست شد، ینوظهوری در جهان محسوب م
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که در قانون اساسی نیز متبلور شده بر نفی وضع موجـود در    صلی آنسیاست کلی انقالب و رهبران ا

ها در ای، حـوپه و همننـی، در   جریان سلطه جهانی استوار بوده است؛ اما عملکرد دولت یجهان و نف

. (92: 9988دهقـانی،  های نظری موافق و مخالف مواجه شده است )دیگر معموالً با چالش یها حوپه

های ها و روایت ماند که خوانشمی سفیدمثابه لوحی   رجی جمهوری اسالمی بهاپ ای، نظر سیاست خا

. ظهـور  (8: 9911، حق پناه) شودمتفاوت و حتی گاه متضادی اپ اصول مندرج در آن شده است و می

گیرند و موجبـات انقطـاع   هایی که در برداشت اپ گاه حتی در دو سر یک طیف قرار میو بروپ گفتمان

نشانه اپ عدم اجمـاع   ی،تر کنند، خود بزرگسیاست خارجی جمهوری اسالمی را فراهم می در پیوستار

های حفظ اصول مزبور درروش و کم مکانیسم ها و اصول سیاست خارجی یا دستبر سر تفسیر ارپش

)رمضـانی،   ها در سیاست خارجی انقالبی و اسالمی ایران طی چنـد دهـه گذشـته اسـت    بینش دولت

ا ای، وصف، یک مسئله اساسی همواره ای، بوده است که بتوان به بررسی و تشـخی   . ب(29: 9981

ی، اصول انقالب اسالمی تر مهم اپجمله .پرداختهای فوق به اصول مزبور ها و گفتمانپایبندی دولت

جایگـاه   هست اهآنشود و هدف ای، مقاله بررسی  یممحسوب  ها دولتپذیری میان   یقتطبکه محور 

ی پـا اپ  ها دولتی استکبارستیزی، همگرایی اسالمی و منزلت افزایی در سیاست خارجی ها شاخ 

 شود: یمی اپ ای، قبیل مطرح سؤاالتبنابرای، هست؛  هاآنجنگ و مقایسه 

   های پـا اپ  رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در دولت ،استکبارستیزیآیا شاخ

 دهد؟ یمرا تشکیل جنگ 

 های پا اپ جنگ باهدف همگرایی اسـالمی  خارجی جمهوری اسالمی ایران در دولت سیاست آیا

 ؟گیری شده بودجهت

  های رویکرد سیاست خـارجی جمهـوری اسـالمی ایـران در     لفهؤمنزلت افزایی و نفوذ یکی اپ مآیا

 ؟های پا اپ جنگ بوده استدولت

سـی صـرف و توصـیفی سیاسـت     اینکه تـالش کـرده تـا اپ برر    واسطه  بهدر ای، تحقیق نگارنده 

هـا و اصـول    یعنی ابتـدا ویژگـی  ؛ خارجی ایران فراتر رود، اپ روش تحقیق ترکیبی استفاده کرده است

رهبر انقـالب   و امامسیاست خارجی جمهوری اسالمی را اپ قانون اساسی و فرمایشات و انتظارات 

ها موردسنجش قرارگرفته است سـپا   ها و اصول، با راهبرد دولت استخراج نموده و سپا ای، ویژگی

توصیفی به انتخـاب کـدهایی بـرای مقایسـه سیاسـت خـارجی        صورت  بهمطابق ای، روش تحقیق، 

شـود پـا اپ    یمـ ی مختلف پرداخته است. در مرحله بعد که نوآوری تحقیـق هـم محسـوب    ها دولت

در سـه   ها شاخ . ای، اند شده  انتخابیرگذار تأثی ها شاخ مشورت با متخصصان سیاست خارجی، 
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. ویژگـی ایـ، روش   اند شده  استخراجیت کدهای نهایی جهت تنظیم پرسشنامه درنهامرحله گزینش و 

تواند نتایج تحقیـق   یمشوند و  یممقایسه  باهمیت درنهای کیفی و کمی ها دادهترکیبی ای، است که 

 را تقویت کند.

پیشینهتحقیق

 جمهـوری  در انقالب اپ بعد هایدولت بر حاکم هایکتاب گفتمان(، در 9981) پاده، محمدعلیحسی،

 چهـار  در انقـالب  اپ بعـد  هـای دولت اصلی هایگفتمان نظری، مباحث طرح اپ ، پا«ایران اسالمی

طلبـان، سـه هـدف    اصـالح  حکومـت  دوران و سـاپندگی  دوران مقدس، دفاع تثبیت، و پیروپی مقطع

هـای  ی اقتصادی را تحت عنوان الگوها و نظریـه و توسعه ی سیاسی، عدالت اجتماعیی توسعهعمده

پرداپد. نویسنده اهـداف و وظـایف دولـت در جامعـه را     مختلف توسعه مطرح کرده و به تحلیل آن می

شـمارد و  وظایف سیاسی و اجتماعی دانسته و نقش دولت در امر توسعه را یکی اپ وظـایف مهـم مـی   

هـا بایـد بـه انجـام     داند. وی معتقد است عالوه بر آنیت نمیها را در مشروعها و دولتکمال حکومت

-دولـت  هـای برنامه و اهداف به کتاب، اپ ایعمده بخش کارهایی مهم اپ جمله توسعه نیز دست یابد.

 .  دارد اختصاص «خاتمی» و «رفسنجانی هاشمی» ،«موسوی میرحسی،» ،«باپرگان» های

انقالبـی بـر    - تاثیر هویـت اسـالمی  »ای با عنوان مقاله( در 9919) دهقانی فیروپآبادی و ذبیحی

« ای در دوره خـاتمی و احمـدی نـژاد   رفتار سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در موضوع هسته

-معتقدند که ای، هویت باعث تداوم رفتار سیاست خارجی ایران در بسیاری اپ موارد اپ ابتـدای شـکل  

 –ت. ایـ، تـداوم رفتـار برگرفتـه اپ هویـت خـاص اسـالمی        تا به امروپ شده اس 9911گیری انقالب 

ای ایران نیز قابل فهم و مشاهده است. اما رفتار دو دولت خاتمی و احمـدی  انقالبی در موضوع هسته

هـای اوـوپلتیکی طیفـی اپ    نژاد عالرغم تعهد هویتی، با توجه به نیـات کشـورهای غربـی و واقعیـت    

 شته است.همسویی تا رفتار تهاجمی را در پی دا

سیاست خارجی جمهـوری    چارچوبی تحلیلی برای بررسی» (، در اثر خود با عنوان9989) رمضانی

در کنار بحثی نظری در خصوص بررسی سیاست خـارجی جوامـع در حـال نوسـاپی،      » اسالمی ایران

هـایی   بینی  ه و پیشکردترسیم  را سیر کلی تحول سیاست خارجی ایران پا اپ انقالب تا دوران اخیر

 .گردیده است مطرح میالدی سومنیز در مورد نقش ایران در هزاره 

سیاسـت خـارجی جمهـوری اسـالمی     »( در کتاب مفصل خود با عنوان 9988محمدی و موالنا )

نهـاد را بـه    1های نظـری، ضم، اراوه تعریف سیاست خارجی و بررسی ،«دایران در دولت احمدی نژا

http://www.bultannews.com/fa/news/9119/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://www.bultannews.com/fa/news/9119/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://www.bultannews.com/fa/news/9119/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
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دانند که شامل مقـام معظـم رهبـری،    های خارجی ایران میستگیری در سیاعنوان نهادهای تصمیم

ریاست جمهوری، هیئت دولت، مجلا شورای اسالمی، شورای عالی امنیت ملی، شـورای نگهبـان و   

. ایندو سپا تاریخ سیاست خارجی جمهوری اسالمی را پا اپ انقالب در شوندوپارت امور خارجه می

شمارند و در نهایت بـه سیاسـت خـارجی    مقام معظم رهبری برمیها و آرمانهای امام و پیوند با ارپش

تعامل ساپنده و اثرگذار، به معنای اتخـاذ  ، سیاست خارجی دولت نهمپرداپند. اپ دید آنها دولت نهم می

گـذاری و   و آن را فصـل جدیـدی در سیاسـت    باشـد مـی گـذار  سیاست فعال، قاطعانه، پویا و تصـمیم 

داند و مسیر آن را خروج اپ تنش پدایی و رفت، اپ جایگاه مـتهم  ان میدیپلماسی جمهوری اسالمی ایر

 .به مدعی است

عطـف بزرگـی در    یه، نقطـ 9911پیروپی انقالب اسالمی در سال (، معتقد است 9912) میرپایی

ساله، منـادی   2111رود. ای، انقالب توانست ضم، فروپاشی نظام شاهنشاهی شمار میتاریخ ایران به

پیروپی اپ دید او های اسالمی شیعی است. که برخاسته اپ بط، جامعه بوده و دارای مولفهنظامی شود 

انقالب اسالمی، موجب یک چرخش ایدوولوایک و استراتژیک در سیاست خـارجی نیـز شـد. در ایـ،     

 9988و سـپا سـال    9981میان پیروپی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاسـت جمهـوری سـال    

ر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران به دلیل تأکید بر موضوع هولوکاست نقطه عطف جدیدی د

سیاست  کند ای، است کهخود مطرح می مقاله ی که وی دررود. سوالشمار میو موجودیت اسراییل به

خارجی دولت احمدی نژاد )نهم و دهم( در قبال مسئله اسـراییل و هولوکاسـت چگونـه بـوده اسـت؟      

سیاست خارجی دولـت احمـدی نـژاد در قبـال اسـراییل تهـاجمی بـوده و         ت کهفرضیه او نیز ای، اس

 .همواره تالش نموده تابوی هولوکاست را بشکند و اپ آرمان فلسطی، حمایت کند

تنش پدایی در سیاست خارجی: مورد جمهوری اسالمی »( در مقاله خود با عنوان 9918) اپغندی

-پدایی در بعد نظری و سـپا خـرده گفتمـان   تنشهای ضم، بررسی ریشه(« 9911 - 9918) ایران

های ناشـی اپ  های حاکم بر سیاست خارجی در ایران انقالبی، وقوع تحوالتی همنون جنگ و خرابی

 داند.پدایی میآن را اپ عوامل روی آوردن دولت هاشمی و سپا خاتمی به تنش

یپسازجنگهادولتیسیاستخارجیهاشاخصه

 بهگفتمان حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران  9911لوی در بهم، با فروپاشی رایم په

ی متحول شد. در پیش گرفت، سیاست مهار انقالب اسالمی و حتی تغییر حکومت در فضای جنگ کل 

متحده آمریکا و اهداف و اصول انقالبیون ایران باعث شد تا سیاست خارجی ایران   یاالتاسرد توسط 
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و به قدرت رسـیدن دولـت    ساله  هشتهای خاصی به خود بگیرد. با گذر اپ جنگ  ییژگودر ای، دوره 

ی، تـر  مهـم  اپجملـه تداوم پیدا کرد.  ها شاخ ساپندگی و سپا اصالحات و دولت عدالت محور ای، 

در ای، دوره استکبارستیزی، همگرایی اسالمی و منزلت افزایـی و   ها دولتی سیاست خارجی ها مؤلفه

در  هـا  شـاخ  کند تـا بـه بررسـی ایـ،      یمنفوذ بوده است. در ای، بخش اپ تحقیق، نویسنده تالش 

 سیاست خارجی جمهوری اسالمی بپرداپد.

 یزی در انقالب اسالمی ایراناستکبارست 1 - 1

 وااه توان در دی، اسالم و کتاب آسمانی جستجو کرد. ایـ،  یمهای مفهوم و مصداق استکبار را  یشهر

. اسـت  دانسـت،  مسـلط  و قاهر را خود و فروخت، بزرگی دیگران بر و پمی، در برتری اظهار معنای به

 عصـری  هـر  در عملکردهایشـان  و صـفات  و اسـتکباری  یهـا  قـدرت  ماهیـت  قرآنی مختلف یاتدرآ

 ایـ،  به دادن آگاهی جهت به است؛ داده قرار ضعیفان مقابل در را مستکبران قرآن، .است شده یمعرف

 مسـتکبران  دیگـر،  جای در و است بودهها آن مالی و بدنی نیروی و قوه علّت به آنان، استکبار که نکته

 نظیـر  ییهـا  وااه با همواره استکبار اسالمی، علوم اصطالح در .است داده قرار مستضعفان مقابل در را

 گـری، سـلطه  نوعی وجود اسالم، سیاسی فرهنگ دیدگاه اپ استکبار. است همراه «طاغوت» و «ظلم»

 نفـع  و پورگـو  محدودی اقلیت توسط اقتصادی و سیاسی فرهنگی، یکش بهره و استعمار یی،جو  سلطه

 کـه  طریـق  همـان  به باشد؛ داخلی تواند می عمل، ای،. باشد یم محروم یها توده عظیم خیل بر طلب

فشـار   تحت راها آن داشته، حاکمیت خود ی سلطه تحت محروم یها ملت بر پورگو و دیکتاتور عده یک

- ملت سایر کشوری، یا و دولت که معنی بدی، باشد؛ المللی  بی، تواند می ی،چن هم و دهند قرار ظلم و

 واسـتعمار گونـه    هـای  یاسـت س اعمـال  آن بـارپ  ی نمونـه  کـه  بکشـاند  استضعاف به و استثمار راها 

 وااگـانی  دنیا، سیاسی فرهنگ در امروپههست.  جهان در غرب و شرق بزرگ یها قدرت امپریالیستی

 دهقـانی فیروپآبـادی،  )رونـد   یمـ  کـار  به فوق مفهوم رساندن در نیز «امپریالیسم» و «استعمار» نظیر

9981.) 

اسـالمی   داند. انقـالب  یمبرای، اساس است که انقالب اسالمی خود را وامدار قرآن و دی، اسالم 

مؤلفـه   آن بـارپ  و اصـلی  هـای  یژگیو اپ است که یکی گوناگونی یها مؤلفه وها  شاخصه دارای ایران

 ایـ، . دیـد  «اسـالمی  جمهوری غربی نه و شرقی نه» اصل در توان یم است که آن را استکبارستیزی

 بسیاری مخالف و است غربی و شرقی اردوگاه دو به ایران اسالمی انقالب وابستگی عدم بیانگر اصل

رسیدند  یم پیروپی به غرب یا شرق اردوگاه اپ حمایت سایه در ینوع  به که بیستم سده یها انقالب اپ

بر  نظام و اسالم که است آن نشانگر «اسالمی جمهوری غربی نه - شرقی نه» شعار رو  ی،هست. اپا
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 ابتـدای  اپ اسـاس  همـی،  بـر . اسـت  مستکبران بوده های ییجو  سلطه مقابل در آن همواره اپخواسته 

 اسـالمی  جمهوری سیاست در محوری عناصر اپ یکی به سیاست و نگرش ای، ایران، اسالمی انقالب

هـای   ریشـه در اندیشـه  استکبارستیزی در سیاست خـارجی ایـران    (.9918 شد )اپغندی، تبدیل ایران

داشته است. امام خمینی  - های قرآنی و دینی است که او خود متعهد به ارپش - حضرت امام خمینی

در بخش اعظم پندگی خود یک سیاستمدار یا غیرمعمم نبود بلکه یک روحانی طرفدار شـاخه اصـول   

نه شرقی، »حاد که در شود. دکتری، سیاست خارجی امام در سیاست عدم ات اسالم شیعی محسوب می

کند نشان داده شد. هدف امام اپ ای، سیاست، جلوگیری اپ نفوذ بیگانگـان و   تجسم پیدا می« نه غربی

کند: ما باید منزوی شـویم   همی، اساس است که او تأکید می اسالمی در ایران بود. بر کشورهای غیر

 (.Walt, 1997: 265») تا مستقل شویم

مینی مرپ مشخ  و روشنی میان اصول سیاست خارجی و اسالم ترسـیم  در ای، گفتمان، امام خ

کنـد کـه    بایست در چارچوب اصول اسالمی باشد و پیشنهاد می های بزرگ می قدرت کند. رابطه با می

های اسالمی  شعار نه شرقی و نه غربی بخشی اپ اصول سیاست خارجی بوده و اسالم، طرد ای، قدرت

کند. جایی که به رد شیطان  در اینجاست که بعد استکبارستیزی وی نمود پیدا میشود.  را خواستار می

ویژه آمریکا یـک اقـدام نیکوکارانـه      پرداپد و دشمنی بانفوذ خارجی به بزرگ که منظور آمریکاست می

شود. وی پمانی که در مقابل شعار نه شرقی و نـه غربـی، نـوع حکومـت جمهـوری       مذهبی تلقی می

 هـای غیـر اسـالمی اسـت     کند به معنی پیوند و تأسیا ای، آخری بارد قـدرت  پیشنهاد میاسالمی را 

(Delgado, 2015: 154.) 

بنابرای، مؤلفه مهم استکبارستیزی در سیاست خارجی ایران مبتنی بر قاعده نفی سبیل یـا سـلطه   

جی ایران در چنـد  تری، شاخ  رفتاری سیاست خار توان استدالل کرد که مهم بر مسلمانان است. می

آفرینی ویژه هویـت در    گیری نقش دهه گذشته، ضدهژمون گرایی یا استکبارستیزی بوده که به شکل

 :Moshirzadeh, 2007) عنوان یک کشور مستقل  سیاست خارجی ایران منجر شده است: ایران به

ـ   529 ک بـوده و  (. ایران عصر جمهوری اسالمی در سیاست خارجی خود بشدت و قویـاً ضـد هژمونی

المللی بـه چـالش کشـیده و حـذف       های ستمگر را در سیستم بی، تالش کرده تا انحصارگرایی قدرت

هــای  همــه انــواع ســتمگری و اســتعمار و امپریالیســم را دنبــال کــرده اســت. در حقیقــت، سیاســت 

 Dehghani) هـا در  کـرد   توان در مت، ای، اهداف و انگیزه ضدآمریکایی و ضد غربی ایران را می

Firozab Abadi, 2008: 7 دنبـال همکـاری    (. برای تحقق عملی آرمان استکبارستیزی، ایران بـه

 اوتالف و اتحاد در میان نیروهـای ضـدهژمون در سـطوح مختلـف فـردی، دولتـی و غیـر        هدفمند و
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 دهی به جبهه ضد استکباری بر های خود را برای شکل حکومتی بوده است. در ای، راستا ایران تالش

 :Dehghani Firozabadi, 2008) کشورهای جهان سوم، جهان اسالم و قاره آسیا متمرکز کـرد 

19.) 

در راستای سیاست ضد استکباری و ضد امپریالیستی خود دو اسـتراتژی   ایرانجمهوری اسالمی  

جنـوب. باسیاسـت نگـاه بـه شـرق       - و اوتالف جنوب 9مهم را در پیش گرفت: سیاست نگاه به شرق

ویژه روسـیه و چـی، برقـرار کنـد و       تری باقدرت مای شرقی به تالش کرد تا پیوندهای نزدیکایران 

همننی، تالش کرده تا به عضویت کامل ساپمان همکاری شانگهای دربیاید. مقامات ایرانی معتقدند 

قطـب    ای مانند روسیه، چی،، هنـد و ایـران، تـوان ایجـاد یـک      های هسته محور ضدآمریکایی قدرت

را دارا  -های آمریکا بپرداپد  که به مخالفت باسیاست - های اصلی در آسیا تقل و متشکل اپ قدرتمس

دهد. پیشینه ای،  بوده و توان باپدارندگی در مقابل حمله نظامی ای، کشور به ایران را اپ خود نشان می

گـردد. در   ران برمـی سیاست به دوران پا اپ حمله عراق به ایران و مسجل شدن دشمنی امریکا با ای

دنبال ایجاد اوتالفـی بـود کـه مخـالف      ساله، ایران همواره به  های پا اپ جنگ هشت طول مهروموم

جنـوب   - منافع امریکا در خاورمیانه و آسیای مرکزی بوده باشد. با پیگیری استراتژی اوـتالف جنـوب  

هـای اقتصـادی را خنثـی     تحـریم کنند تا تهدیدات غرب اعم اپ نظـامی و   نیز مقامات ایران تالش می

اساس ای، سیاست ایران همواره کوشیده تا در پمان اوج تهدیدات، در دوره ریاست جمهوری  کنند. بر

دسـت آورد.   المللی انرای اتمی به  را در آاانا بی، نژاد، حمایت کشورهای غیرمتعهد. محمود احمدی

 911صهیونیستی حمایت بـیش اپ  می رایم ایران جهت باپدارندگی در مقابل حمله نظا 2111در اوت 

 21همـی، اسـاس در    و بـر   (ABC News, August 26, 2009) کشور غیرمتعهد را کسب کـرد 

اتفاق آراء در حمایـت اپ   المللی انرای اتمی به  نمایندگان جنبش عدم تعهد در آاانا بی، 2118فوریه 

 (.Mohammad Nia, 2011: 284) ای ایران رأی دادند آمیز هسته های صلح فعالیت

جنوب را به سمت کشورهای آمریکای التی، همنون  - ایران همننی، کوشید تا اوتالف جنوب 

ونزووال، نیکاراگووه، بولیوی و کشورهای ضـد امپریالیسـم گسـترش دهـد. مخالفـت بـا امپریالیسـم،        

ی همبستگی سیاسی میـان  شدن اپ جایگاه قربانی شدن جهان سوم، عنصر اصل  نئولیبرالیسم و جهانی

 نژاد تالش کرد تا اوتالف ایران و ونـزووال را بـه    و ای، کشورها بوده است. در ای، راستا احمدی ایران

 (. Ratius & Furtig, 2009) عنوان یک مدل الگو برای ضدیت با امپریالیسم معرفی کند 

استکبارسـتیزی را اصـل اساسـی    رهبر انقالب نیز مکرراً بر مخالفت با امپریالیسم تأکیـد کـرده و   

                                                                        

1 - Look-East policy 
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-گیری سیاست خارجی استدالل می عنوان عنصر اصلی در تصمیم سیاست خارجی ایران نامید. وی به

سیسـتم  کند که ما هرگز در مقابل رفتار امپریالیسـتی مسـامحه بـه خـرج نخـواهیم داد و مقابلـه بـا         

 Iran) دنی دیپلماسـی ماسـت  امپریالیستی جهانی و نابودی معادله حـاکم و محکـوم مؤلفـه جدانشـ    

Newspaper 20/08/2007قلمداد مـی  ایران، حذف نفوذ خارجی در 9911انقالب  (. اپ ای، منظر-

 شود. 

 اسالمی همگرایی 2 - 1

برای بسیاری اپ ناظران، انقالب اسالمی چرخشی اپ منافع ملی پراگماتیک بوده است. نگرش جهـانی  

گیری حاصـل شـود. امـام، مفهـوم      ج باعث شد تا چنی، نتیجهامام خمینی و پیروان او در داخل و خار

نـوعی    منافع امت اسالمی را ارپش بخشیده و بارد مفهوم ناسیونالیسم، ایده منافع ملی سکوالر را بـه 

هاست را با ای، اسـتدالل کـه    الملل که متشکل اپ دولت  تنزل بخشید. او همننی، سیستم موجود بی،

ارپش شمرد و در مقابل اپ نظم جهانی اسالمی بـه نفـع انسـان      کند کم یکرامت انسانی را تضعیف م

طایفه خاصی نیست. اسالم تعلق به اسالم م  (. در اندیشه امامRamazani, 2004: 7) هواداری کرد

  جاسـت کـه همگرایـی اسـالمی بـه      اپ همی، .برای بشر آمده است؛ نه برای مسلمی، و نه برای ایران

  شود. وحدت یا همگرایی اسالمی به های اصلی سیاست خارجی ایران مطرح می ویژگیعنوان یکی اپ 

شده است. ایـ، گفتمـان     های اصلی سیاست خارجی جمهوری اسالمی شناخته عنوان یکی اپ اولویت

شـده    توسط سیاست امت اسالمی شامل همه جوامع اسالمی در اولی، روپهای انقالب ایـران شـروع  

های اسالمی ایجاد  کند تا وحدتی را در میان دولت تالش می ایرانا جمهوری اسالمی است. برای، مبن

ها را قادر کند تا نقش مهمی در تأسیا یک سیستم عادالنه در جهـان اسـالم ایفـا کننـد.     آنکرده و 

مفهوم همگرایی یا انسـجام اسـالمی در اصـل بـه گسـترش پیونـدهای اقتصـادی و فنـی در میـان          

هـای امنیتـی و سیاسـی و     ی اشاره دارد که ای، پیونـدها، قابلیـت تسـری بـه حـوپه     کشورهای اسالم

 شـود  هـای حـل مناقشـات مـی     درنهایت حوپه فرهنگی را پیدا خواهد کرد و باعـث ایجـاد مکانیسـم   

(Gharayagh Zandi, 2007: 74     در ایـ، راسـتا امـام خمینـی بنیـان .)     گـذار انقـالب، همگرایـی

دانست که سیاست خارجی ملزم بـه انجـام آن    عنوان یک ضرورت عملی می  کشورهای اسالمی را به

برنامه اسالمی ما ایجاد نوعی یکدلی در میان مسلمانان جهان و کشـورهای اسـالمی    است. اپ دید او

هـای اسـالمی جهـان برقـرار      است تا برادری و اخوت را میان مسلمانان جهان و سپا تمام حکومت

ای نیز در اجالس دوروپه درباره بحـران غـزه    اهلل خامنه  (. آیتKhomeini, 1982: 83 - 8») کنند

حل بسـیاری اپ مسـاول کشـورهای مسـلمان، اسـتواری و       کلید راه« فرمایند می 2111در سوم مارس 
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 (.Press  TV,2009»)انگیز است   انسجام ای، کهکشان شگفت

که بیشتر بـا شـرایط عصـر حاضـر     در حقیقت سیاست صدور انقالب باسیاست همگرایی اسالمی 

مطابق داشته جایگزی، شده است. هدف اول ای، سیاست، کشورهای اسالمی همنون لبنان، الجزایر، 

دنبـال   شـوند. جمهـوری اسـالمی ایـران بـه      اساس اصول اسالمی اداره می سوریه و ... هستند که بر

(. Norouzi, 2004: 208 - 9اسـت ) همگرایی بیشتر و روابط برادرانه با ای، دسته اپ کشورها بـوده  

برعکا سیاست صدور انقالب، سیاست همگرایی اسالمی روش جدیدی برای ترویج انقـالب اسـت.   

عنوان یک الگوی مناسب بـرای سـایر کشـورهای      ای، استراتژی درصدد معرفی جمهوری اسالمی به

 مسلمان است.

 نفوذ و افزایی منزلت 3 - 1

- مؤلفـه  و عناصـر اپجمله  و دارد پیادی اهمیت الملل  بی، نظام ورها درکش بی، روابط در امروپهآننه 

 المللـی   بـی،  محـیط  در کشـور  آن نرم قدرت ظرفیت گردد یم محسوب کشور یک قدرت اصلی یها

 منجـر  المللـی   ی،ب سطح در کشور یک نفوذ و منزلت افزایش به تواند یم که است شاخصه ای،. است

 انتقـال  عرصـه  نـای  جوپف تعبیر به و کرده طی را خود گذار دوران که المللی  بی، امروپ محیط. شود

 هـای  کاربسـت  و هـا  مؤلفه پذیرای چیز هر اپ بیش شود می محسوب غرب به شرق اپ قدرت تدریجی

. اسـت  - کنـد  یمـ  فـراهم  را ملـت  اذهـان  و افکار در نفوذ پمینه که - فرهنگی و عمومی دیپلماسی

 اپدسـت  را خـود  کـارایی  دیگر، های ملت میان در نفوذ و استیال کسب برای نظامی نیروی اپ استفاده

 هـای  گـذاری   یهسرما که روست همی، اپ. رود ینم نظامی اشغال و ظلم بار پیر دیگر ملتی هیچ وداده  

 اسـتیال  یها مؤلفه اپ نوع ای، به اقبال و بسیار یافته افزایش ،ها قلب و اذهان در نفوذ ینهدرپم کشورها

 هـای  ظرفیـت  کـه  کشـوری عنـوان    به ایران اسالمی جمهوری. است یافته فراوان اهمیت نرم نفوذ و

 ایفـا  را فعـالی  فرهنگـی  دیپلماسی تواند میها  مؤلفه همی، به اتکا با و داشته فرهنگی و تمدنی عظیم

 فرهنگـی  پویـای  و فعـال  دیپلماسـی  طبیعتـاً . باشد داشته بیشتری بسیار توجه عرصه ای، به باید کند

 دستیابی به همننی، و ای منطقه مطلوب همگرایی به نیل جهت در جهان در ایران اسالمی جمهوری

 فرهنگـی،  مختلـف  عناصـر  و هـا  مقولـه  بـه  اپپیش  یشب توجه و تقویت مستلزم خود فرهنگی اهداف

(. 21: 9981 فـر،  ابراهیمـی ) اسـت  منطقـه  ایـ،  مردم مشتر  پبانی و دینی هویتی، تاریخی، تمدنی،

 یربنـای پ کـه  اسـت  فـراوان  اهمیـت  حاوزاپآنجا  ایران اسالمی جمهوری فرهنگی دیپلماسی موفقیت

 سیاسـی،  هـای  خواسـته  و اهـداف  ی،تأم برای عظیمی پتانسیل کشور خارجی سیاست موفق فرهنگی

 در رو بـه توسـعه   روابـط  اپ برخوردار ای جامعه تحقق راستای در اسالمی جمهوری نظامی و اقتصادی
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 منزلـت  اسـاس  (. بـرای، 9919 اخـوان کـاظمی،  ) ساپد یفراهم م یمل منافع بر مبتنی جهان، با تعامل

 :شود حاصل پیر ابزارهای طریق اپ تواند یم ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست در نفوذ و افزایی

 ایران باستانی ملت تمدنی - فرهنگی روح و شخصیت هویت، اراوه 

 ایران فرهنگی های خاصه و ها ارپش عرضه و نمایش. 

 متمـدن،  ملتـی عنـوان    بـه  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  دولت و مردم اپ مثبت و واقعی تصویر اراوه 

 .پاینده و ساپنده یبافرهنگ

 عـدالت،  چـون  هایی ارپش. جهان ملل سایر به ایران مشتر  فرهنگی های ارپش ترویج و نمایش 

 بشر کرامت و یدوست  انسان آپادی، ی،ساالر  مردم

 کشورها سایر عمومی افکار با تماس برقراری برای الپم پمینه و بستر ساخت، فراهم. 

 های همکاری ساپ ینهپم که ها ملت و ها کشور سایر با اعتمادساپی تسهیل و اعتماد ایجاد به کمک 

 .بود خواهد آنان با امنیتی و اقتصادی سیاسی،

 ملی منافع بر مبتنی جهان با تعامل در یابنده گسترش روابط ایجاد 

 المللی  بی، و ای منطقه سطوح در ها فرهنگ و ها تمدن میان یوگو  گفت راهبرد پیشبرد 

 المللی  بی، و ای منطقه معاهدات و ها مجموعه در کارآمد حضور و همکاری گسترش. 

 صـلح   حفـظ  بـرای  المللی  بی، مشارکت و منطقه دوست کشورهای باجانبه   همه همکاری توسعه

 (.9919اخوان کاظمی، )

نوآوریتحقیق.2

ی و ا کتابخانهدر عرصه سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران با اتکا به منابع  ها پژوهشبسیاری اپ 

برداری صرف انجام گرفته اسـت و بـه همـی، دلیـل       یشفتحلیلی و ابزار  - با روش تحقیق توصیفی

در ای، تحقیقات وجود نداشته است اما ای، مقالـه تـالش داشـته     شده  مطرحهای  یدگاهدامکان اثبات 

بپـرداپد. بـه عبـارت     پـژوهش تا با استفاده اپ رویکرد اثباتی و روش تحقیق کمی به اثبات مفروضات 

 2و پا به عرصه علم شده  خارجو بیان دیدگاه  9دانش صرفحوپه تر ای، مقاله تالش کرده تا اپ  یقدق

 تحقیق اثباتی است. درروشبگذارد. لذا نوآوری ای، مقاله 

                                                                        

1 -Knowledge 
2 -Science 
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یشناسروش.3

نظـر نـوع داده    ؛ اپمقطعـی  نوع اپ پمان، به توجه باروش تحقیق ای، مقاله، بر مبنای هدف کاربردی، 

منظـور    در ای، تحقیق به پیمایشی است. - توصیفینظر نحوه گردآوری اطالعات  کمی و اپ - کیفی

شده اسـت و اطالعـات     صورت میدانی استفاده  ها اپ دو طریق مصاحبه و پرسشنامه به آوری داده جمع

 و جامعـه  دل اپ هـا  داده ایـ،  های الپم انجام پذیرفتـه اسـت.  ، توصیف، تبیی، و آپمونشده  یگردآور

بـرای  . انـد  شـده   گردآوری هستند خارجی سیاست حوپه تخصصی،م و خبرگان همان که آماری نمونه

نفـر( اپ روش تمـام شـماری     92گیری تحقیق با توجه به محدود بودن تعـداد جامعـه تحقیـق )    نمونه

 ممکـ،  اوقـات  باشد. گاهیلذا تعداد نمونه و جامعه ای، تحقیق یکسان و برابر می. استفاده شده است

 انـواع  یعنـی  شـود،  آورده دست به خاصی یها گروه و افراد اپ اطالعاتی که کند ایجاب پژوهش است

 کـه  هستند افرادی تنهاها آن پیرا؛ هستند پژوهشگرموردنظر  اطالعات اراوه به قادر که افراد اپ خاصی

 دارنـد  مطابقـت  کرده تدوی، پژوهشگر که معیارهایی اپ برخی یا دهند اراوه اطالعاتی چنی، توانند یم

 در ایـران  اسـالمی  جمهوری خارجی سیاست گرفت، نظر در با ها داده آوری برای جمع (.9919 دالور،)

. شـد  گذاشـته  میـان  در خبرگـان  ایـ،  با و شده  نوشته تحقیق های انقالب، شاخ  اپ پا های دولت

استکبارسـتیزی؛ همگرایـی    های شاخ  بار مصاحبه حضوری گرفته و سه اپ بعد نظرات ای، خبرگان

برای بررسی روایی تحقیق پرسشنامه اولیه در جلسات حضوری بـا   .شد تاوید اسالمی و منزلت افزایی

هـای مکـرر اعمـال    نفر اپ خبرگان ای، حوپه، بررسی و نقطه نظرات ایشان بعد اپ رفت و برگشـت  91

ی گردید که ای، مهم جهت روایی محتوای تحقیق صورت پذیرفت. الپم به ذکر است پرسشنامه نهای

 1سـؤال(؛ همگرایـی اسـالمی )    1در سه بخـش استکبارسـتیزی )   یا گویه سؤال تخصصی 99دارای 

 باشد.سؤال( می 1سؤال(؛ و منزلت افزایی )

همننی، بعد اپ ای، مرحله، یـک پـیش آپمـون پایـایی، بـا اسـتفاده اپ آلفـای کرونبـا  بـر روی          

 1/1  همه متغیرهای تحقیق بـاالی  نفر خبره صورت گرفت و آلفای کرونبا 91پرسشنامه بی، همان 

شده که نشان اپ پایا بودن پرسشنامه تحقیق دارد. جهت بررسی نهایی پایایی پرسشـنامه نیـز، آلفـای    

های نهایی محاسبه که نتایج ای، قسمت نیز نشـان اپ پایـا بـودن سـؤاالت     کرونبا  با استفاده اپ داده

 بوده است(. 1/1ی تحقیق دارد )مقدار آلفای کرونبا  نهایی نیز باال

هـای آمـار   اپ روش هـم  ،ها آمده اپ نمونه  دست  های به داده وتحلیل  یه، برای تجزپژوهشدر ای، 

 یریکـارگ  شده اسـت. در بخـش اسـتنباطی بـا بـه       های آمار استنباطی استفادهتوصیفی و هم اپ روش

افـزار    تعقیبی بونفرنی و تـی بـا اسـتفاده اپ نـرم     ،های کولموگروف اسمیرنوف؛ تحلیل واریاناآپمون
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SPSS ، است شده  انجامآنالیزها. 

گیریپژوهشاعتباروپایاییابزاراندازه

9اعتبار اپ منظور
 بـه  حـد  چـه  تا ها دهدا آوری  جمع ابزار یا شیوه که دارد داللت امر که برای، است ای، 

سنجد و آیا روش یـا ابـزار سـنجش بـرای هـدف مـوردنظر        بسنجد، می است قرار که را آننه درستی 

کنـیم کـه آیـا    در روایـی ظـاهری درواقـع بررسـی مـی     (. 921، 9912کارایی الپم را دارد )میرپایـی  

 سـنجد؟ بـه  شـود، مـی  کنند که، ابزار همان چیزی را که اپ نام آن اسـتنبا  مـی  متخصصی، تأیید می

محتـوای آن تحـت بررسـی اسـاتید محتـرم راهنمـا و       ، پرسشنامه و پرسشنامهمنظور سنجش روایی  

شده است. عالوه   یعتوپیت پرسشنامه درنها، نظرات اصالحی ایشانبعد اپ اعمال خبرگان قرارگرفته و 

 2اعتبار محتوا که به آن اعتبار منطقیبر ای، برای روایی پرسشنامه اپ روایی محتوا استفاده شده است. 

ها به خوبی معـرف همـان    ه آوری دادداللت دارد که آیا شیوه یا ابزار جمعشود به ای، امر  نیز گفته می

یک روش پرکاربرد را بـرای سـنجش اعتبـار محتـوا      9 گیری شود. الوشه محتوایی است که باید انداپه

شود. کـه در ایـ، روش    گفته می 1ابداع کرد و فرمولی برای آن اراوه داد که به آن نسبت اعتبار محتوا

-یک گویه خاص انداپه« مناسب یا اساسی بودن»وافقت میان ارپیابان یا داوران در خصوص میزان م

ارپیاب، حداقل مقدار قابـل قبـول    91آر، با توجه به تعداد  . وی . براساس جدول سی شود. گیری می 

پرسشـنامه  انـد، اپ  اختیار کرده 12/1کمتر اپ  CVRسواالتی که مقدار باشد. می 12/1آر،  . وی . سی

بزرگتـر بـوده    12/1اپ  CVRاند. برای تمامی سواالت باقیمانـده پرسشـنامه مقـدار    کنار گذاشته شده

 است.  

ابزارپژوهش5پایایی)قابلیتاعتماد(

 را مـوثقی  و دقیـق  هـای  داده حـد  چـه  تا ها داده آوری  جمع ابزار یا شیوه اینکه درباره ،1پایایی مال 

 همسـان  نتایج و است باثبات و درست حد چه تا ها داده آوری  جمع یا ابزار شیوه یا و کند می استخراج

با   (. برای ای، تحقیق اپ آلفای کرون999کند )همان منبع،  می فراهم را اطالعاتی دهد، می دست به

                                                                        

1 Validity  
2 .Logical Validity 
3  . Lawshe 

4 . Content Validity Ratio 

5 Reliability 
6 Reliability 
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 هاگویه تک  تک نمره بی، با ، کرون آلفای شده است. درروش  جهت برسی پایایی پرسشنامه استفاده

 افرادی رود می انتظار که است فرض برای، آن در و شود می همبستگی گرفته آپمون ابزار نمره کل با

 همـه  چـون  عمـل نماینـد،   گونه آن نیز دیگر های گویه در گیرند می را معینی نمره معینی گویه در که

 جـدول  اساس بر ..هستند معینی خصیصه یا چیز  یک سنجش راستای در شده  طراحی ابزار های گویه

  نشـان  کـه  اسـت  1/1اپ  بـاالتر  مقـداری  دارای متغیرها تمام برای آلفا مقدار که شود می مشخ  پیر

 مربـو   متغیرهای محتوای اپ پاسخگویان یکسان و مناسب فکری برداشت و اعتبار پرسشنامه دهنده

 .است ساپه هر به

 : مقدار آلفای کرون با  برای متغیر تحقیق2 - 9جدول 

 ضریب آلفای کرون با  متغیر ضریب آلفای کرون با  پرسشنامه

 

 کل

 

118/1 

 181/1 استکبارستیزی

 812/1 اسالمی یگراو  هم

 899/1 و نفوذ ییمنزلت افزا

پژوهشهاییافته.4

در دسـتگاه دیپلماسـی    شـده   اعمالهای  یاستسبه دنبال بررسی  مقالهدر ای، که ذکر شد  طور همان

- هم ،استکبارستیزیهای  یطهحدر  شده  مشخ فرضیه  ی پا اپ دفاع مقدس بر اساس سهها دولت

بـوده  نهـم و دهـم    ،هفتم و هشتم ،سه دولت پنجم و ششمدر  و نفوذ ییمنزلت افزا و اسالمی یگراو

 نتایج پیر حاصل شد: های صورت گرفته یلتحلاست و با استفاده اپ 

با میانگی،  شاخ  ای، تحقیق با استفاده اپ آمار توصیفی سه: مقایسه سه دولت اپ منظر 9جدول 

 9نظری 

میانگی، نظرات برای  متغیر ردیف

دولت پنجم و ششـم  

 )الف(

میانگی، نظرات برای 

دولت هفتم و هشـتم  

 )ب(

میانگی، نظرات برای 

دولــت نهــم و دهــم 

 )ج(

 توضیحات

استکبارستیز 9

 ی

تـری  های الف و ج وضعیت مطلوبدولت 12/9 92/9 11/9

 اند.اپنظر استکبارستیزی داشته

ــم 2 ــ ه  یگراو

 اسالمی

تـری  های الف و ج وضعیت مطلوبدولت 91/9 11/2 28/9

 اند.اسالمی داشته یگراو اپنظر هم

ــت  9 منزلــــ

و  یــــیافزا

 نفوذ

های الف و ب تفاوت معناداری بی، دولت 11/9 18/9 11/9

و نفـوذ وجـود    یـی منزلـت افزا و ج اپنظر 

 ندارد.
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 :نخست فرضیه 1 - 4

های پا اپ جنگ مبتنی بر استکبارستیزی رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در دولت 

 بوده است.

نتایج آپمون تحلیل واریانا برای ای، متغیر استکبارستیزی اپ تفـاوت معنـادار حـداقل دو    تحلیل: 

نیـز  آپمون تعقیبـی بـونفرونی   یله وس  به هادوی میانگی،بهدو رد. مقایسهداحکایت دولت اپ سه دولت 

در مقایسـه   های پنجم و ششم و همننی، نهم و دهمکه میانگی، استکبارستیزی دولت دهد یمنشان 

طور معناداری بیشتر است و بی، دو دولت پنجم، ششم و دولت نهـم، دهـم     با دولت هفتم و هشتم به

 .اردمعناداری وجود نداختالف 

پا اپ  یها دولتجهت بررسی رویکرد استکبارستیزی  یا تک نمونه tهای : نتایج آپمون2جدول 

 جنگ

ــطح  درجات آپادی tمقدار  مقدار مرجع میانگی، نمونه دولت ســـــــ

 معناداری

 **/1119 99 19/9 9 11/9 پنجم و ششم

 92/1 99 19/9 9 92/9 هفتم و هشتم

 **/1119 99 11/1 9 12/9 نهم و دهم

 

 اپتـر   بـزرگ  تـی  آمـاره  مقـدار  یزیاستکبارست متغیر برای اینمونه یک تی آپمون نتایج اساس بر

 بـودن  بـاالتر  اپ نشـان  و( اسـت  شـده  11/1 اپتـر   کوچـک  معناداری سطح) است شده بحرانی مقدار

 دهـد مـی  نشان که دارد( 9) نظری میانگی، اپ جنگ، اپ پا مذکور دولت دو استکبارستیزی میانگی،

 هـای ارپش و اصـول  با جنگ، اپ پا دهم و نهم دولت و ششم و پنجم دولت استکبارستیزی رویکرد

 .است داشته همسویی ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست

در متغیر  پا اپ جنگ یها دولتی جفتی نتایج آپمون بونفرونی جهت مقایسه 9جدول 

 استکبارستیزی

 سطح معناداری خطای استاندارد مراحل آپمون

 دولت پنجم و ششم
 **1119/1 92/1 دولت هفتم و هشتم

 11/9 91/1 دولت نهم و دهم

 **1119/1 92/1 دولت نهم و دهم دولت هفتم و هشتم
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 فرضیه دوم: 2 - 4

-های پا اپ جنگ باهدف همگرایی اسالمی جهتسیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در دولت

 بود.گیری شده 

تحـت  اپ سـه دولـت    حـداقل دو دولـت   دهـد کـه  نشان مینتایج آپمون تحلیل واریانا تحلیل: 

که  دهدنشان می. آپمون تعقیبی بونفرونی ی اسالمی دارندگراو  هماپ منظر اختالف معناداری  بررسی،

فتم های پنجم و ششم و همننی، نهم و دهم در مقایسه با دولت هگرایی اسالمی دولت میانگی، هم

طور معناداری بیشتر است و بـی، دو دولـت پـنجم، ششـم و دولـت نهـم، دهـم اخـتالف          و هشتم به

 ندارد.معناداری وجود 

پا اپ  یها دولتجهت بررسی رویکرد همگرایی اسالمی  یا تک نمونه tهای : نتایج آپمون1جدول 

 جنگ

ــطح  درجات آپادی tمقدار  مقدار مرجع میانگی، نمونه دولت ســـــــ

 داریمعنا

 **/111 99 19/9 9 28/9 پنجم و ششم

 11/1 99 11/1 9 11/2 هفتم و هشتم

 **/119 99 11/9 9 91/9 نهم و دهم

 

 اپ تـر  بـزرگ  تـی  آمـاره  مقـدار  استکبارستیزی متغیر برای اینمونه یک تی آپمون نتایج اساس بر

 بـودن  بـاالتر  اپ نشـان  و( اسـت  شـده  11/1 اپ تـر  کوچـک  معناداری سطح) است شده بحرانی مقدار

 دهـد مـی  نشـان  که دارد( 9) نظری میانگی، اپ جنگ اپ پا مذکور دولت دو استکبارستیزی میانگی،

-ارپش و اصـول  بـا  جنگ، اپ پا دهم و نهم دولت و ششم و پنجم دولت اسالمی همگرایی رویکرد

 .است داشته همسویی ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست های

 

 ی جفتی سه دولت در متغیر همگرایی اسالمیآپمون بونفرونی جهت مقایسهنتایج  1جدول 

 سطح معناداری خطای استاندارد مراحل آپمون

 دولت پنجم و ششم
 **111/1 18/1 دولت هفتم و هشتم

 11/9 18/1 دولت نهم و دهم

 **1119/1 11/1 دولت نهم و دهم دولت هفتم و هشتم



     833...     ی پس از دفاع م دسها سیاست خارجی دولتی ريپذ  ان با 

 فرضیه سوم: 3 - 4

 یها دولت در ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست رویکرد یها مؤلفه اپ یکی نفوذ و افزایی منزلت

 .است بوده جنگ اپ پا

-دولـت دهـد کـه   نشان میمتغیر منزلت افزایی و نفوذ  براینتایج آپمون تحلیل واریانا تحلیل: 

 .یستمتفاوت ن یکدیگرهای پا اپ جنگ با 

، نشـان اپ بـاالتر بـودن    1متغیر مطابق جـدول  ای، ی ای براهمننی، نتایج آپمون تی یک نمونه

( دارد که بیانگر ای، 9) نظریمیانگی، منزلت افزایی و نفوذ سه دولت مذکور پا اپ جنگ اپ میانگی، 

های سیاست خارجی های پا اپ جنگ، با اصول و ارپشاست که رویکرد منزلت افزایی و نفوذ دولت

 ست.جمهوری اسالمی ایران همسویی داشته ا

پا  یها دولتجهت بررسی رویکرد منزلت افزایی و نفوذ  یا تک نمونه tهای : نتایج آپمون1جدول 

 اپ جنگ

ــطح  درجات آپادی tمقدار  مقدار مرجع میانگی، نمونه دولت ســـــــ

 معناداری

 **/1119 99 19/1 9 11/9 پنجم و ششم

 **/1119 99 99/1 9 18/9 هفتم و هشتم

 **/1119 99 11/1 9 11/9 نهم و دهم

هایشنهادگیریوپنتیجه

دهه  1دهد که در طول نزدیک به  یمی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران نشان ها دادهمطالعه 

و اصـول انقـالب اسـالمی،     هـا  ارپشیر تـأث اپ عمر انقالب اسالمی، سیاست خارجی ای، کشور تحت 

، خود ریشه در اصول و ها ارپشهای حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری بوده است. ای،  یدگاهد

توان در سـه شاخصـه    یمی ای، سیاست خارجی را ها مؤلفهی، تر مهماعتقادات اسالمی و قرآنی دارد. 

ی مختلـف  هـا دولـت استکبارستیزی، همگرایی اسالمی و منزلت افزایی و نفوذ جستجو کـرد کـه در   

 مشـاهده  قابـل نیـز   انـد  آمدهیی که پا اپ دفاع مقدس بر سرکار ها دولتیژه و  بههوری اسالمی و جم

های ای، مقاله با واقعیت موجود کشور در بعـد اپ  ، که ای، مهم نشان اپ همراستا بودن شاخ اند بوده

-دولـت در  ها شاخ ی، براید تأکدهد که  یمحال نتایج ای، تحقیق نشان   ی،بااانقالب اسالمی دارد. 

ی ها مؤلفهی پنجم و ششم و نهم و دهم در ها دولتی مختلف متفاوت بوده است. بدی، ترتیب که ها 
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ی انقـالب اسـالمی و   هـا  ارپشاستکبارستیزی و همگرایی اسالمی همسـویی بیشـتری بـا اصـول و     

ی هفتم و هشـتم کمتـر   ها دولتای، همسویی در  اند؛ و دادههای رهبری و حضرت امام نشان  یدگاهد

-دولتحال در شاخ  منزلت افزایی و نفوذ تفاوت کمتری در سیاست خارجی   ی،بااشده است.   یدهد

است. نکته دیگری که قابل ذکر است تداوم یک مسیر مشخ  در اصـول   شده  مشاهدهی مذکور ها 

ر مسالمت آمیـز،  های پا اپ انقالب است. صلح طلبی، رفتاسیاست خارجی جمهوری اسالمی در دهه

های استکباری، دفاع اپ عدم دخالت در امور کشورهای دیگر، مقابله با ظلم و ستمگری و تعدی دولت

های پیاده خواه، عدالت طلبی و آرمان خواهی کـه  های مستضعف در برابر دولتحق مظلومان و ملت

دهـد آیـت اهلل   شـان مـی  های پا اپ انقالب توصیه و تأکید شده، ناپ سوی رهبران نظام برای دولت

ای نیز همان اصولی مورد تأکید امام خمینی را مدنظر داشته و بر آنها در رفتار سیاست خـارجی  خامنه

 نماید. جمهوری اسالمی ایران پافشاری می

 پیر خالصه نمود: در مواردتوان نتایج تحقیق را میخالصه  طوربه

 در مقایسه با دولت هفتم و هشتم  م و دهمهای پنجم و ششم و همننی، نهاستکبارستیزی دولت

طور معناداری بیشتر است و بی، دو دولت پنجم، ششم و دولت نهـم، دهـم اخـتالف معنـاداری      به

 .اردوجود ند

   رویکرد استکبارستیزی دولت پنجم و ششم و دولت نهم و دهم پا اپ جنگ، بـا اصـول و ارپش-

 اشته است.های سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران همسویی د

 های پنجم و ششم و همننی، نهم و دهم در مقایسـه بـا دولـت هفـتم و     همگرایی اسالمی دولت

طور معناداری بیشتر است و بی، دو دولت پـنجم، ششـم و دولـت نهـم، دهـم اخـتالف         هشتم به

 ندارد.معناداری وجود 

      ،بـا اصـول و   رویکرد همگرایی اسالمی دولت پنجم و ششم و دولت نهـم و دهـم پـا اپ جنـگ

 های سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران همسویی داشته است.ارپش

  وجود ندارد. تفاوت معناداری های پا اپ جنگرویکرد منزلت افزایی و نفوذ دولتدر 

 هـای سیاسـت خـارجی    های پا اپ جنـگ، بـا اصـول و ارپش   رویکرد منزلت افزایی و نفوذ دولت

 استجمهوری اسالمی ایران همسویی داشته 

 یی، استکبارستیزی و افزافوق به ترتیب در شاخ  منزلت  های پا اپ جنگ در سه شاخ دولت

 .اند  کردهتر عمل یی موفقگرا  منطقه

  تـری  های پنجم و ششم؛ و نهم و دهم وضعیت مطلوبهای استکبارستیزی دولتاپ منظر شاخ
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 نسبت به دولت هفتم و هشتم دارند.
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