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 با، تعامل يا تقابل با منافع ملي جمهوري اسلامي ايران، ديپلماسي ايدئولوژيک

 انديشه مقام معظم رهبري بر کيدأت
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 چکيده
ديپلماسي »کلیدواژه درخارج کشور جه و سفرای ايراندر جمع اخیر وزير امور خار مقام معظم رهبری اخیراً

ازاين ديپلماسـي  ای طولاني دارد وکشورهاگرچه ديپلماسي ايدئولوژيک سابقه، کردندمطرح « ايدئولوژيک

تلفیقي از سیاست آمیخته  کنند اما ديپلماسي ايدئولوژيکي که مقام معظم رهبری مطرح کردنداستفاده مي

شده است. خاسـتگاه ايـن ست که برای نیل به اهداف نظام در همه ابعاد آن طراحيهای وحیاني ابا آموزه

آوردند، در حاليغلط، سخن از لزوم جدايي ديپلماسي از ايدئولوژی به میان مي برخي به» بیان معظم له که

ح و منطقـي که ديپلماسي ايدئولوژيک هیو اشکالي ندارد و القاء تقابل میان ايدئولوژی و منافع ملي، صحی

نیست؛ هدف از تشکیل جمهوری اسلامي حفظ منافع ملي، استقلال، آزادی، عـدالت اجتمـاعي، قـدرت و 

، از «است و ايدئولوژی به دنبال تأمین و حفظ منافع ملي است و هويت ملـت محسـوب اسـت امنیت ملي

یِنلا وَ لَنْ یَجْعَلَ اللََّهُ»نص صريح قرآن کريم استنتاج شده و به آيه نفي سـبیل   «لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤِِِِْْننَ َؤَ

سـت. درواقـع ايـن ديپلماسـي مبني بر نفي هرگونه سلطه کافران بر مسلمانان مسـتظهر ا (545 –)نساء 

دهدکـه آيـا بـین لذا اين تحقی  به اين سـئوال حـواب مـي براساس يک عقلانیتي هم مطرح شده است.

يا تقابل وجودارد؟ که نگارنده معتقداست براساس اهداف واصول ديپلماسي ايدئولوژيک ومنافع ملي تعامل 

سیاست خارجي وبراساس چهارنوع عقلانیت ابزاری، اخلاقي، ارتباطي وانتقادی ديپلماسي ايدئولوژی منافع 

 باشد.کندودرجهت ارتقا آن ميملي جمهوری اسلامي ايران را تضمین مي

 واژگان کليدي
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 مقدمه

قـدرت وانقلـابي ، ديپلماسي خود را برمدار عـزت 17نقلاب اسلامي ايران از بدو پيدايش خود در سال ا 

هقوق به يغما رفتـه ملـت را از ، بودن تنظيم کرده است و کوميده است در پناه اين تفکر انقلابي خود

استيفا کند. بر همين اساس فصل يازدهم قانون اساسي جمهوري  چنگال استکبار جهاني و متحدانش

اسلامي ايران يعني اصول يکصدوپنجاه دوم تا يکصدو پنجاه پـنجم از ايـن قـانون ووـايف مسـئولين 

 اصل يکصد و پنجاه و دوم: .سياست خارجي ک ور را به رومني ترسيم نموده است

جـوئي و هر گونه سـلطهسیاست خارجي جمهوری اسلامي ايران بر اساس نفي »

دفـاع از حقـوق ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضي کشور، پذيریسلطه

آمیـز -گـر و روابـط صـلحهای سـلطههمه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت

  .«متقابل با دول غیر محارب استوار است

 اصل يکصدو پنجاه و سوم امده است: و

، فرهنگي، بیگانه بر منابع طبیعي و اقتصادیهر گونه قرارداد که موجب سلطه »

 .«ارتش و ديگر شئون کشور گردد ممنوع است

هـا و جمهوري اسلامي ايران کوميده اسـت تـا ايـن آرمـان، سال اخير 01در طول نزديک به لذا 

هـاي مهـم تبليـغ نقطـه نظـرات و اهداو بزرگ انساني را به گوش مردم جهان برسـاند. يکـي از راه

تند. از هاي سياسي و فرهنگـي ايـران هسـنمايندگياسلامي ايران در سطح جهان، انقلاب  هايديدگاه

، ازجمله سياست خـارجي، هاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايرانسياستآنجا که طبق قانون اساسي، 

هاي اي ان بـراي دسـتگاه ديپلماسـي ک ـور هـائز رهنمودها و ديدگاه، مودتوسط رهبري تعيين مي

هـاي ايـران درخـارج ک ـور اخيرش بانمايندگي ديدار معظم له چه در، . به همين منظوراهميت است

هـاي پايبندبـه ارزش، عزتمنـداي گذمته همي ه بر ديپلماسي فعال، انقلـابي، هوچه درديدارهاي سال

 دامتند. مقتدر تاکيد اسلامي واهساس اعتمادبه نفس و

جديدي را در روابط خارجي ايران گ ود که در  فصل، انقلاب اسلاميبراين اساس علي رغم اينکه 

انقلاب تقويت کننده منافع ملي ايران است و سياست خـارجي ايـران نيـز در چهـارچوب مـوازين ، آن

در ديـدار سـفيران و مسـئولان ، رهبـر معظـم انقلـاببه همـين دليـل، . موداداره مي، اسلام و انقلاب

 ند: هاي ايران در خارج از ک ور فرمودنمايندگي

هدف از تشکیل جمهوری اسلامي، حفظ منـافع ملـي، اسـتقلال، آزادی، عـدالت اجتمـاعي، قـدرت و »
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 (  41-4-10های ايران در خارجسفیران و مسئولان نمايندگي)بیانات درديداربا ..«امنیت ملي است. 

، رهبـري معظـم مقام. خواندند «ايدئولوژيک ديپلماسي» را ايران ديپلماسي اي ان، به همين دليل

يک ملـت دانسـتند و تأکيـد کردنـد: همچنين هويت  و ملي منافع هافظ و کننده تأمين را ايدئولوژي

 القـاي کـهدرهـالي، آوردنـدسخن از لزوم جدايي ديپلماسي از ايدئولوژي به ميان مي، برخي به غلط»

، هومـمندانه، دانـهاي ان ارتباط خردمن «.نيست منطقي و صحيح، ملي منافع و ايدئولوژي ميان تقابل

ق بـا ديپلماسـي ايـدئولوژيک هدفمند و منطقي با جهان را برخاسته از نگاه اسلامي نظام و کاملاً منطب

در عمـل ، هـا نـدارداند که ايدئولوژي دخالتي در ديپلماسي آنهاي غربي که مدعيهتي دولت. خواند

بـراين اسـاس ديپلماسـي  .رنـدبسياست خارجي را بر اساس معيارهاي ايدئولوژيک خود به پيش مـي

وديپلماسي هم براساس يک عقلانيتي تعريف  مود.ايدئولوژيک درسياست خارجي هرک وري ديده مي

-لذاقدمت اين نوع ديپلماسي به تاريخ مـکلمود. مود وبراساس آن عقلانيت منافع ملي هفظ ميمي

اش کـه بـدنبال ي جامعههاگرددوهرک وري سياست خارجي خودرابراساس ارزشهابرميگيري دولت

 کنند.بامد تنظيم ميمنافع مليي ان مي

م به دودليل 1111براين اساس توجه محقيقين روابط بين الملل به ديپلماسي ايدئولوژيک از دهه 

هـاي کاملـا مخـالف بـا توسعه گروهي ازک ورهاي قدرتمندبود با ايدئولوژي، دليل اول. افزايش يافت

( مثـل ايـدئولوژي ch-1112، 72) وجوددامـته اسـت. 11 غرب ازقـرنآنچه که درک ورهاي دنياي 

هـاي فاميسـتي ايدئولوژي درموروي به مرهله اجرا گذامته مد.1117کمونيستي که بعدازانقلاب اکتبر

ضـمنا توسـعه وسـرايت بعضـي ازايـن نظريـات بـه  ونازي درايتاليا وآلمان که مورد قبول واقـع مـد.

هـا ن سيستم ونظـام سياسـي وتـاثيرقهري ورومـن ايـن ايـدئولوژيبه عنوان بهتري، ک ورهاي ديگر

ي تحقيـق وکـاوش همه عواملي بودندکه توجه دان مندان رابـرا، درسياست خارجي ک ورهاي مزبور

 گيري وسياست خارجي برانگيخت.لوژي واهميت آن درتصميمبي تردرباره ايدئو

لوژيک اين بودکـه ايـدئولوژي بـه علـت دليل دوم توجه دان مندان بين المللي به ديپلماسي ايدئو

 گيري داراي اهميـت اسـت.هاي مردم درسياست خارجي وتصميماوهارعلاقه وازديادنفوذومرکت توده

گذارد به اين ترتيب ياايدئولوژي ليبرال دموکراسي به اعمالي درجهت پي برد رفاه تمام افراد صحه مي

بـراين  (ch ،71-1112) قتصـادي خواهـد بـوددورنماي آن يک پارچه مدن دنياازلحاظ اجتمـاعي وا

اساس ديپلماسي ايدئولوژيک مفهوم جديدي نيست وبدنبال منـافع ملـي اسـت هتـي بعـد ازهـوادث 

گيرندکه جهان تنها زماني امن است که تمام ک ورها ايدئولوژي ليبرال سبتامبراين گونه نتيجه مي11

(بنـابراين درسـطح جهـاني 201: 1016، ر)لينکليتـ دموکراسي رابپذيرند وبه سـمت آن هرکـت کننـد
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ايدئولوژي ليبراليسم باتدوين مباني فکري لازم وباهمايت ک ورهاي غربي به ويـزه آمريکـا بـه يکـي 

هـاي هـانتينگتون ازهنجارهاي غالب بين المللي تبديل مده است امابااستفاده ازنظريه برخورد تمـدن

هـا در سـطح جهـان اسـت کـي ازايـدئولوژيتوان گفـت کـه ديپلماسـي ايـدئولوژي ليبراليسـم يمي

وســايرايدئولوژها همچــون اســلام بخصــوص بامحوريــت جمهــوري اســلامي ايــران درســطح جهــان 

توانندبا ديپلماسي ايدئولوژي باعث عزت واقتدار اسلام مود. بـراين اسـاس ديپلماسـي وجودارندکه مي

مبتني بـر سـه  استانون اساسي منطبق با اصول سياست خارجي در ق ايدئولوژي انقلاب اسلامي چون

 است. که منافع ملي دراين سه اصل نهفته است. اصل اساسي عزت، هکمت و مصلحت

. مرادازديپلماسـي ايـدئولوژي 1باتوجه به مطالب ارائه مده، اين مقاله بدنبال پاسخ به اين سئوالات اسـت

لوژيک چيسـت؟ اياديپلماسـي هاي اين ديپلماسي کدامند؟ اهداو واهميت ديپلماسـي ايـدئوچيست؟ ويهگي

 ايدئولوژي با منافع ملي درتقابل است؟ رابطه ديپلماسي ايدئولوژيک وسياست خارجي کدامند؟

 . تعريف مفاهيم9

  9ديپلماسي. 9-9

آميز براي هداکثر تفـاهم در ديپلماسي مجموعه اعمال وتدابيري است که عمدتاً با استفاده از طرق مسالمت 

مـود صحنه روابط بين الملل، هفظ منافع ملي واجراي سياست خارجي به کارگرفته مـيميان انبوه اختلافات 

هـاي ( و همچنين مفهوم ديپلماسي به عنوان مجموعه اعمال، تـدابير وروش00، 1010)همتي، فسخودي، 

آميز براي مديريت وهل اختلافات بين المللي، هفظ وتأمين منافع و اهداو ملـي در هـوزه سياسـت مسالمت

بامد. اين مفهوم، ديپلماسي را به عنوان ابزار اجراي سياسـت خـارجي ونـه متـرادو آن مـناخته خارجي مي

گيـري کلـان ک ـور در هـوزه جنـگ ها واطلاعات مورد نياز تمرکـز برفرآينـد تصـميموميوه گردآوري داده

هـا، هـا، ملـتفـراد، گـروهنمايد. واژه ديپلماسي به معناي هدايت روابط بـين اوسياست خارجي را تعيين مي

هاي مورد استفاده درعرصه مناسبات بين المللي است. ودرعـين هـال ديپلماسـي تعيـين کننـده ازجمله واژه

 چارچوب دکترين و اصول کلي هدايت سياست خارجي هر ک ور است.

هـاي بـاآن گـروه از ويهگـي، هنر مرتبط ساختن عناصر قدرت ملّي به مؤثرترين مکل، ديپلماسي

 (207-201، 1071، )مورگنتـا مـوندرايط بين المللي است که مستقيماً به منـافع ملّـي مربـوط مـيم

 :روداي به کار ميديپلماسي در دانش سياسي به سه مفهوم پايه

                                                                        

1 Diplomacy 
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ي مـذاکره و نـاديپلماسـي هـم مع. 2هاسـت.روابط ميان دولت، ترين مفهوم ديپلماسيگسترده. 1

 گفتمان است. 

از راه توافـق بـه ، اي است که سياست خارجي با استفاده از آن به جاي جنگديپلماسي وسيله. 2

 رسدهاي خود ميهدو

گيري از کليه امکانات در جهت تـأمين تعريف مورد نظرازديپلماسي عبارت است از فن و هنر بهره

 ( 01، 1077، )ايزدي روابط بين الملل همنافع ملي در صحن

 تعريف ايدئولوژي. 9-9

دانـد کـه اي مـيهاي تجربـيهاي درهم تنيدهي اندي ه و ميوهيدئولوژي را دربردارنده نظامانهايم ام

هاي جامعه از جمله افراد درگير در تفسـير ايـدئولوژي ها را م خص کرده و گروهمرايط اجتماعي آن

منـد هايي از باورهاي صريح يا نظـامايدئولوژي به مجموعه (11، 1171، مانهايم) در آن سهيم هستند

، هاليدي) ها و بنيادهاي نظري و عملي را در بر دارداي از اندي هدرباره سياست اماره و طيف گسترده

 يـرد.گمورد مطالعه و بررسي قـرار مـي هاي معطوو به باور و عقيدهدر ايدئولوژي کنش(111 :2111

رود . بنـابراين انتظـار نمـيها را ببينندکنند که دولتمردان بدان واقعيتها چارچوبي طرح ميايدئولوژي

 لـانراه هل ارائه دهند و در سطح ک، براي همه م کالت، که به طور مستقيم در امور جزئي وارد مده

کند آيا يک ملت در سياست خارجي از طريق ديپلماتيـک کنند. ايدئولوژي هداکثر تعيين ميعمل مي

کارکرد درجه سومي هم ، وه بر آنامود و علميوارد مود و يا از زور استفاده نمايد و بيش از اين وارد ن

 (0: 1111، پاينت )ها و تصميمات سياسي استوجيه گزينه، دارد و آن

 مي نيز ايدئولوژي جلوهاي از دانش اداره زندگي است. ايدئولوژي لااندي ه اس در

کمال انسـان ، يک طرح جامع و هماهنگ و منسجم که هدف اصلى، يک تئورى کّلى»

، بايـدها و نبايـدها، هـاخطـو  اصـلى و روش، عادت همگانى است و در آنو تأمین س

نیازها و دردهـا ، هاها و وسیلهها مشخص شده باشد هدفتها و تکلیف ّ ، ها و بدهاخوب

 ( 14: 5111، مطهری) «براى همه افراد بوده باشد. هاتمسئولی، هاو درمان

  ديپلماسي ايدئولوژيک. 9-3

مباني ايدئولوژيک و اعتقادي مـا کـه . نگري استگرايي و واقعک جامع بين آرمانديپلماسي ايدئولوژي

زمي ديني است هم بـه عنـوان زيربنـا و ار و غني باورهاي و هوممندي، هکمت، منطبق بر عقلانيت

 آيد. نظير براي امر ديپلماسي به کار ميهم به عنوان سرمايه و پ توانه بي
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 ايرـهاييبلکانا ديجاا وهد با، طرفهدو اهگرربز يک ريمعما به کدئولوژييا يپلماسيد تعريفدر 

 قعيواتصـــاويرست در يافتدر ايبر شتال لها عينو در ملت يک يهاو ارزش قعيوا تصوير معرفي

 Malone, 1988: 12) ) مده است.تعبير يهاآن يهاارزشوفهم  هاملت سايراز 

 رــبو  تــسا هــطرفدو دــينافر کــي لوژيکايدئو يپلماسيد که يافتدر انتومي تعريفاين  از

ـــهارزش ـــيپلماسد يبرتر کهسبب عاملي. ستا ارستوا، گيردر يهاملت جتماعيو ا فرهنگي ياـ  يـ

ـــدئولوژيک  ـــسياس يپلماسيد که ستا ينا، دمومي سياسي يپلماسيد براي ـــينافر يـ ـــلدو يدـ  تـ

ـــــــت.  نکال يهاييزربرنامه تسدريپلماسيد يک گرفتنرکا به ايبر بايستمي هالتدوو محوراس

 بي ترو  نيست رمحوًً  لتدو ييندافر ماالزا ايــدئولوژيک يپلماسيد ماا .کنند وصر دياز يهاهزينهو

ــــمل بين ــــهتـ ــــفرهنگ اثمير، لتيدوغير يهات کل نهمچو هاييوازراه دپذيرمي رتصو اـ ، يـ

 (Cummings، 2003.31 ) رود.پيش مي... يهنرو  فرهنگي لملليا بين ياـهاره نوـج

 يفارا ا هاميو  هکنند يتاهد ها تنهـا نقـشلتدو، درديپلماسي ايدئولوژيک يـيپلماسد دـينافردر 

 يپلماسيد، سياسي يپلماسيد) يپلماسيد دبعاا ريگد زههو ينا يهايبرتراز نهايتدر ماا ؛کنندمـــــــي

 برند.مي هبهر، ملي منافع...  (ديصاـقتا يـيپلماسد، فاعيد

، يــسياس يــيپلماسد ورخالـبو  ستا منر درتق يگيررکا به مهم نمونةلوژيک ايدئو يپلماسيد

 نهمچو يعناصررا ازراه  وهدرک ووکنند ذنفو مقابل وطردر  که هددميرا  نمکاا ينا هارک و به

 بــترغي رياــهمک هــبو  دــهند اررــق أثيرـت تحت هاي جامعهشهاي ديني وارزو ارزش فرهنگ

در  أدـمب ر وـک کهورد  بيا نباز بهرا  يچيزو  هدد رتصورا  هرکتي نيز ابلمق وطر منجااسر. دـکنن

 يــــيپلماسد تــــسا دهبوآن  لنباد (Federal Register, 2004: 77827). به مقصد رک و

ـــدئولوژيک  تأثير ريک و هر ملي منافعو  ميهني يهااز ارزش تنها که سياسي يپلماسيد وبرخال، اي

 تــنياسد ياــهتــ ترملــبي لوـقب ردوـم که دگيرمي نقش ممولي نجها يهااز ارزش، دپذيرمي

 نندابتو که هاستلتدو هنر ينا نميا يندر ا لها. کندمي يکدنز بهمرا  مختلف يهارک و دمرــــمو

را  دوــخ يـمل منافعو  هندد ارقر لممو نجها يهاارزش يستارا در را دخو منافع، بااليي انميز هـب

 .کنند تعريفزبا، جهاني مفاهيم نميادر 

-بامد اما ويهگـيمقام معظم رهبري  مايد تعبير جديدي در فرماي ات، «ديپلماسي ايدئولوژيک»

کند که ديپلماسي ايدئولوژيک همان ديپلماسـي انقلـابي هايي که در اين خصوص فرمودند رومن مي

ي و مبتني بر سـه اي برگرفته و منطبق با اصول سياست خارجي در قانون اساساست. يعني ديپلماسي

  .هکمت و مصلحت، اصل اساسي عزت
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 . چارچوب نظري9

مـادي اسـت کـه در مـادي و غير، هـا در امـکال فيزيکـيها و آرمانمنافع ملي تصويري از خواست

کنند با توجه بـه ها سعي ميمود. به طور کلي دولتچارچوب اهداو و راهبردهايي م خص ارائه مي

المللـي  هايي را در عرصه بينژئو کالچر و ژئواکونومي سياست، يط ژئوپوليتيکمرا، نيازهاي ساختاري

دهنـده منـافع  گذاران و نخبگان ک ور درباره چـارچوب ت ـکيلدنبال کنند. قاعدتا بايد ميان سياست

گذاران و توان نق ه راه سياستملي اجماع بامد؛ چراکه در سايه اين اجماع و توافق کلي است که مي

 .گردانندگان يک هکومت را براي رسيدن به اين منافع م خص کرد

تجاري و سياسي دارند که برخي از اين نيازهـا را ، تکنولوژيک، اقتصادي، ها نيازهاي امنيتيدولت

کننـد کـه ايـن وضـعيت المللي کسب مي از طريق منابع محيط داخلي و برخي ديگر را از محيط بين

 .دهد کيل ميچارچوب سياست خارجي را ت

گيري منافع ملي چيست؟ عقلانيت ابزاري و عقلانيت هنجـاري دو سـر منـافع اما معيارهاي مکل

 .کنندها بر اين اساس منافع ملي خود را تعيين ميملي هستند که دولت

گيرند رفتارمان چگونه بامد و چگونه در ها تصميم ميها و فايدهها با فهرست کردن هزينهدولت

 .ها را تحقق بخ ندتا منافع ملي آن، گذاري کنندهاي داخلي و خارجي سياستيطمح

امـا ، برخي اهداو هياتي و اساسي مانند هفظ تماميت ارضي ميان تمامي ک ورها م ترک اسـت

کند و ابزارهاي لازم را بـراي هاي ساختاري خود منافع ملي را تعريف ميهر ک وري بر اساس ويهگي

 .گيردت از آن به کار ميهفظ و هراس

هـر کـنش و . سياست خارجي عرصه تدبير و تصميم و مستلزم تأمل و تعقـل اسـتبراين اساس 

، از ايـن رو .سازدرفتار سياست خارجي بر منطق و عقلانيتي استوار است که آن را معقول و م روع مي

نافع و اهداو خود در تعامـل بـا پندارند که در پي تعقيب و تامين مها را بازيگران خردمندي ميدولت

آميز و در بسياري از مواقع مناق ه، آميزرقابت، عرصه بين المللي .ديگران در صحنه بين المللي هستند

عقل و منطق نه ممکن اسـت و بي، هدايت سياست خارجي در چنين محيطي. آميز استهتي خ ونت

اما اين پرسـش اساسـي پـيش . ارجي استلازمه موفقيت در سياست خ، ؛ پس عقلانيتآميزنه موفقيت

اسـت؟ رويکردهـا و  ديپلماسيآيد که چه نوع عقلانيتي قرين موفقيت و چه منطقي ملازم مديريت مي

درباره نـوع آن اختلـاو ، هاي مختلف در عين توافق درباره لزوم عقلاني بودن سياست خارجيرهيافت

 .نظر دارند
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 عقلانيت ابزاری. 2-1

بـر عقلانيـت ابـزاري و منطـق ، چوب خردگرايي مبتني بر نظريه انتخـاب عقلـانيتفکر غالب در چهار

ک ور ها از جمله جمهوري اسلامي ايران به نتيجـه ، بر پايه اين رويکرد. کندتأکيد و تمرکز مي، نتيجه

-گيـر در عرصـه سياسـت خـارجي مـيفايده به تصميم –اندي ند و با تحليل هزينه انتخاب خود مي

تـرين تـرين ابـزار بـراي تـأمين پرمنفعـتکند که بهترين و کم هزينهقل ابزاري هکم ميع . پردازند

، پـذير نبامـدي بهينه به معناي عقلانيـت مطلـق امکـاناگر انتخاب گزينه. اهداو به کار گرفته مود

ميـزان ، ملـاک عقلانيـت. تر به مثابه عقلانيت محدود اجتناب ناپذير اسـتي کم هزينهگزينش گزينه

؛ پس جمهوري اسلامي در عرصه سياست خارجي ب منافع و ايجاد نتايج مطلوب استفقيت در کسمو

هر چه نسبت بين . ها و تهديدات بامدسازي هزينههتها و کميسازي منافع و فرصتبايد در پي بي ينه

چـون عقلانيـت بـه ، ميزان مطلوبيت سياست خارجي هـم بي ـتر اسـت، ها بي تر بامدمنافع و هزينه

 (12، 1072، قوام) .سازي منافع استمعناي بي ينه

 عقلانيت اخلاقي. 2-2

 تصـميم اتخاذ و تکليف تعيين و ت خيص به معطوو و عقلانيت اخلاقي با منطق تناسب ملازمت دارد

عقلانيت اخلاقي به معناي اداي بهينه تکليف از طريق تصميمات مقتضـي . است آن با متناسب اقدام و

جمهوري اسلامي بيش از آن که به نتايج پر منفعـت ، از اين رو .بزارهاي مناسب استو به کار گيري ا

به رفتار و اقدام مقتضي و متناسب با تکليف و وويفه خود به عنـوان يـک دولـت ، عمل خود بيندي د

کنـد اسلامي ايران ووايف و تکاليفي را ايجاب مـي –؛ چون هويت انقلابي کنداخلاقي اسلامي فکر مي

مهوري اسلامي بايد در سياست خارجي متناسب با آن عمل کند هتي اگر منافع مادي ملموسـي که ج

 (11، 1071، )سيف زاده .در پي ندامته بامد

تنـافي و ، گرچه عمل به تکليف در قالب عقلانيت اخلاقي الزماً با عقلانيت ابزاري و منطـق نتيجـه

بـا ايـن هـال در عرصـه ، طبق و سازگار هسـتندتعارض ندارد و در بسياري از مواقع اين دو بر هم من

هاي مبتني بر عقلانيت ابزاري و عقلانيت اخلـاقي سياست خارجي بعضي از مواقع بين رفتارها و کنش

بر پايه عقلانيت اخلاقي عمل به تکليف بر ، در اين مرايط( 17، 1071زاده،  فيس .)آيدتزاهم پيش مي

 انصافو  عدالتعقلانيت اخلاقي آدمي را به لذا. يابدميارجحيت و اولويت ، کنش معطوو به نتيجه

ننمايـد و هقـوق آنـان را  ظلم به ديگران ، گويد در تعقيب منافع مخصي خودخواند و به او ميفرا مي

کنـد کـه چهارچوب معين مـي، فداي خود نکند. خلاصه آنکه اين عقلانيت براي تعقيب منافع مخصي

 .هاي اخلاقي استهمان محدوده ارزش

http://wikifeqh.ir/عدالت
http://wikifeqh.ir/عدالت
http://wikifeqh.ir/انصاف
http://wikifeqh.ir/انصاف
http://wikifeqh.ir/ظلم
http://wikifeqh.ir/ظلم
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 عقلانيت انتقادی. 2-3

ايـن . يي اسـتعقلانيت انتقادي به معناي تأمل و تفکر انتقادي جهت تغيير و تحول و رسيدن به رهـا

گيرد که خـود از تمايـل او بـه تفکـر و تأمـل دربـاره نوع عقلانيت از علاقه انسان به رهايي ن أت مي

دارد تـا خـود را از انسـان را بـر آن مـي، ايـن نـوع علاقـه. مودمسلمات و مفروضات ذهني نامي مي

لازمـه . ي رهـا سـازدقيد و بندها و ف ارهاي نامي از عوامل انسـاني و محـيط اجتمـاع، هامحدوديت

؛ عقلانيتي که براي تعريف در طبيعـت انتقادي يا عقلانيت استعلايي استگيري عقل رهايي هم به کار

و هتي تفاهم نيست بلکه به منظور نقد و تغيرر وضع و نظم موجود جهت رسيدن بـه نظـم و مـرايط 

، تعـالي، خـودفهمي، گـاهي؛ وضعيتي که در ان انسان با تأمل و تفکـر بـه خودآرودمطلوب به کار مي

 (71، 1010، آليسون) .يابدسعادت و مرايط اخلاقي متعالي و رهايي دست مي

رابطه تنگاتنگي با مفهوم تأمل و تفکر دارند زيرا رهايي مستلزم تفکر انسان دربـاره ، علايق رهايي

سپس غلبه  اند وگيري مغالطات و ابهاماتي است که در طول تاريخ ب ري مکل گرفتهچگونگي مکل

جمهوري اسلامي به نقـد نظـم ، بر اساس عقلانيت انتقادي .ها از طريق تغيير رفتار و عمل استبر آن

. پـردازدجهت استقرار نظم و نظام بين الملل مطلوب مـي، بين المللي مستقر و نظام بين الملل موجود

اي م ـروعيت زدايـي از تأمين اين هدو مستلزم واسازي و مالوده مکني نظم و نظام موجود به معن

؛ آمکار ساختن اينکه نظم بين المللي مستقر در بستر تاريخي ، از طريق غير طبيعي کردن آن استآن

خاصي مکل گرفته و متضمن ساختارهاي سلطه و سرکوب است که بايد از قيد و بندهاي دست و پـا 

و نظـم و نسـق نـويني را در  گير آن رهايي يافت و اين نظام سرکوبگرِ سلطه پرور را بايـد برانـداخت

بخش عظيمي از نيرو و توان ديپلماتيـک ايـران صـرو ، سال گذمته 01در طول ، از اين رو. انداخت

هـاي مختلـف سياسـت با وجود اينکـه در دوره. گر مده استهاي سلطهمقابله با نظام سلطه و قدرت

 مـورد در همـواره ولـي مـده رفتهگ کار به ستيزي سلطه براي متفاوتي ابزار و ساز و کارهاي، خارجي

 .است دامته وجود نظر اتفاق آن ضرورت و لزوم

تلـاش ، هموني آن در قالب نظام تک قطبي ههمونيکههاي آمريکا و مخالفت با مقابله با سياست

، براي ت کيل جبهه سلطه ستيزان در عرصه بين المللي از طريق وهدت جهان اسـلام و جهـان سـوم

ها و نهادهاي بين المللي و تلاش يـک و انتقاد از سازمان، همايت از مستضعفان، گراييآمريکاي لاتين

چـون ، هايي از رفتارهاي خارجي مبتني بر عقلانيت انتقادي هسـتندنمونه، هاچندجانبه براي اصلاح آن

-الملل عادلانـه و سـپس مـکل هدو غايي سياست خارجي جمهوري اسلامي ت کيل يک نظام بين

  .پذيراستامکان ايدئولوژيک باديپلماسي اينها همه که. اني اسلام استگيري جامعه جه
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 عقلانيت ارتباطي. 2-4

ايـن  .عقلانيت ارتباطي به معناي درک و فهم چگونگي برقراري ارتباط با ديگران و ايجاد تفاهم است

همـه و مبادلـه مفا، معطوو به تفاهم، نوع عقلانيت نامي از علايق ارتباطي انسان و بازيگران اجتماعي

ايـن گونـه عقلانيـت در زبـان بـه  .نه کنترل و تسلط بر ديگران، بيناذهني بوده و براي فهميدن است

؛ هـدو آن هـم تحقـق و توسـعه فهـم يابنـدصورت کنش کلامي متقابل يا کنش ارتباطي تجلي مي

لانيـت ارتبـاطي عق، از ايـن رو .گيردمتقابل يا بيناذهنيت است که کنش ارتباطي بر پايه آن مکل مي

-کـنش، در چهارچوب عقلانيت ارتباطي .معلول و محصول مناسبات اجتماعي و تعامل بيناذهني است

 .هاي معطوو به کنترل و استفاده ابزاري از افراد و امياء اولويت دارندهاي معطوو به تفاهم بر کنش

 (12، 1060، پولادي)

در صدد اقناع ديگران از طريق اسـتدلال  بنابر اين سياست خارجي نوعي سياست اقناعي است که

رفتـار بـر اسـاس  .هاي عام و م ترک اسـتهنجارها و ارزش، قواعد، و اهتجاج در چهارچوب اصول

هنجارها و اصول مقبول و م روع از نظر همگان و توانايي توجيـه مسـتدل و منطقـي آن هـم يـک 

، اسـتدلالي - فـوق عقلانيـت ارتبـاطيدر مـرايط غلبـه و ت، از ايـن رو .آيـدممار مـيکنش عقلاني به

 هاي مادي خود نيست بلکه تلـاش مجمهوري اسلامي صرفاً در صدد بي ينه ساختن منافع و ارجحيت

. منطقي و معتبـر سـازد، موجه، ها را از منظر موازين و قواعد مقبول و م روع جامعه جهانيکند تا آن

هـاي خـود را کند که ايران کـنشيه ايجاب ميعقلانيت ارتباطي مبتني بر منطق توج، به سخن ديگر

؛ به طوري که ديگر بازيگران بين المللي را مجـاب ها را به طور مستدل توضيح دهدتوجيه کرده و آن

اين استدلال ممکن است معطوو به سود و منافع مادي يا مبتني بر اهساس ايـران از  .و اقناع و سازد

هاي تواند تصميمات و کنشجمهوري اسلامي همچنين مي. هويت يا درک آن از مرايط مطلوب بامد

 .توجيـه کنـد و توضـيح دهـد، عادلانـه و منصـفاته هـم هسـت، خارجي خود را با ارجاع به آنچه هق

هـا و عقلانيت ارتباطي متضمن استدلال و اهتجاج عمومي است تـا جمهـوري اسـلامي بتوانـد کـنش

  . توجيه منطقي کند، يت مناسب به صورت م روعهاي مورد انتقاد را به وسيله توضيح وضعسياست

 ديپلماسي ايدئولوژيک هايموُلفه .3

 )عقلانيت اخلاقي( احساس اقتداردر کار ديپلماتيکو عزت. 3-1

شـود ناپذيری و حالتي که مانع مغلوب شدن انسان مـي عزت در لغت يعني شکست»

، عاني ديگر هموون غلبـهپس در م، ناپذيری اشاره دارد و چون اين مفهوم به شکست



     14...         تعامل يا تقابل با منافع ملي جمهوری اسلامي ايران، ديپلماسي ايدئولوژيک

71 

 

 (115، راغب اصفهاني) «شود.غیرت و حمیت نیز استعمال مي، سختي، صعوبت

مود که درسـت در جهـت متناور مي« گرامي دامته مدن»و « عزيز مدن»عزت در اين معنا با 

 مخالف ذلت و خواري است؛

)روزنامـه  دارد.غـرب قـرار « غـرور ملـي»گـرا و اومانيسـتي در برابر اصـل مـادي« عزت»اصل 

 :فرمايندمي بارهاين در رهبري معظم مقام (12، 1011کيهان

 هايي که متأسفانه همهخواهیم عزتمان را با تکیه بر نژاد و ناسیونالیسم و حرفنمي ما»

ثابت کنیم. فلان کشور اروپـايي ، کشندها دور خودشان يک حصار ميدنیا با تکیه به آن

...  نژاد من برتـرين اسـت، گويد نخیرد من برترين است. آن يکي ميکند که نژاثابت مي

 عزت را براساس اعتقاد و ايمان توحیدی کـه خاصـیت و شاخصـه، ما برای خودمان، نه

تفکر اسلامي است و دل بستن به خدا و محبت به بندگان و خلاي  الهي و لزوم خـدمت 

  (5110-4-51ارت خارجه)بیانات درديداربامسئولان وز «ها قائلیم.به آن

رهـاي هنجا تقويـت، ديـن دسـتورات بـه عمـل، اسلامي هايارزش هاکميت در عزت اصل پس

هفظ مأن و موقعيت جامعه و دولت اسـلامي ، ترين تعريف عزترومن مود.اخلاقي و تقوا تحصيل مي

عـزت ، ممکـنجهاني به هـر طريـق  الملل است. بر مسلمانان فرض است که در جامعه در نظام بين

، ها به مسلمانان القـا نمـودهخود را هفظ نمايند. ازخودبيگانگي و مرعوبيتي که نظام استکبار طي قرن

-ها بـراي مسـلمانان طـرحاز سوي غربي، مده و از روي برنامه ترين آفت عزت است که هسابمهم

 عـزت کفار ذليل نبامـيم. مده است. از ووايف اصلي ما مسلمانان است که در برابر دممنان و ريزي

 يعني

، )محمـدی .«سـبیلا المـلمنین علـي الکافرين الله يجعل لن، علیه لايعلي و يعلو الاسلام»

5145 ،55) 

 فرمايد:مقام معظم رهبري مي

احسـاس ، عـزت»، ديپلمات ايراني بايد به انقلاب افتخار کند و در تعاملات کـاری او»

هده شود که البته اين رفتار و منش انقلـابي بـا روشني مشابه« نفساقتدار و اعتمادبه

)بیانات درديـدارکاگزاران  «.های نامعقول و ايجاد هیاهو کاملاً متفاوت استبیان حرف

  (41-4-10وزارت خارجه

هاي مختلف هاکي از غلبه عقلانيت اخلاقي بـر ي سياست خارجي ايران در دورهعملکرد و پي ينه
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طرفي فعال در جريان بحران افغانستان بر پايـه اقتضـائات سياست بيبراي نمونه . منطق نتيجه است

همايت و پ ـتيباني جمهـوري اسـلامي از هقـوق هقـه مـردم ، تر از آنمهم. هويت اسلامي اتخاذ مد

؛ سياستي که که بيش از آن که در قالـب عقلانيـت ابـزاري و منطـق استيا همه مسلمنان فلسطين 

نيت اخلاقي و منطق تناسب مبني بر عمل بـه تکليـف توجيـه پـذير در چهارچوب عقلا، نتيجه بگنجد

از  کنند که جمهوري اسلامي در جهت همايـتها و موازين اخلاقي و اسلامي هکم مياست زيرا ارزش

 .؛ هتي اگر منافع مادي ملموسي در بر ندامته بامدمردم فلسطين اقدام کند

 نيت اخلاقي()عقلا احساس حقانيت و تسلط در مباحث چالشي .3-2

امروز يکي از مواهد و دلايل هقانيت و مردمي بودن انقلاب اسلامي و نظام مقدس جمهـوري اسـلامي 

کومند گران غربي و مرقي ميهاي بزرگ است و به همين دليل که تحليلهاي قدرتهمين مخالفت

مردمـي و ، انقلـاب چهره انقلاب اسلامي را تاريک و نظام را غير موفق معرفي نمايند. معلوم است کـه

ها براي اينکه جلو نفوذ آن را بگيرند باين طرفندها چنـگ زده و بـا بـافتن ايـن نـوع موفق بوده و آن

نمايند. هرچه اينهـا مخالفـت مطالب سدها و موانعي را در سر راه اين هرکت عظيم مردمي ايجاد مي

ازبه ديپلماسي ايـدئولوژيک دارد درمـين لذااين ني کنند ما بايد بر صلابت و قاطعيت انقلابيمان بيفزاييم

 فرمايد:رايطه مقام معظم رهبري مي

ی منفي در دسـتور کـار اصـلي در شرايطي که متهم کردن دائم ايران به يک مسئله»

 ايـران »،جنگ رواني دشمنان انقلاب اسلامي قـرار گرفتـه و بـرای تحقـ  ايـن هـدف

نبود آزادی و نقض حقوق ، ض دموکراسياتهام نق، گريزی ايران، ستیزی ايران، هراسي

ديپلمـات ايرانـي بايـد بـا احسـاس ، شـودمدام در تبلیغات بیگانگان تکـرار مـي« بشر

های قاطع و منطقي بـه اتهامـات پاسخ، حقانیت و با آگاهي و تسلط در مباحث چالشي

 (41-4-10)بیانات درديدارباکارگزاران وزارت خارجه «.بیگانگان بدهد

 ی صحيح انقلابي و ديپلماسي هوشمندانهروحيه .3-3

اي تأمين و هفظ منافع ملي به معناي هقيقي را هدو اصلي سياسـت خـارجي الله خامنه هضرت آيت

  .دافزودن، خواندند و با بيان بايدها و نبايدهاي ديپلماسي در نظام اسلامي

روابط خـارجي ، ندی صحیح انقلابي و ديپلماسي هوشمندانه و هدفمتوان با روحیهمي»

ای بـرای دسـتاوردهای سیاسـي و را گسترش داد و عناصر قدرت نظـام را بـه پشـتوانه

دسـتاورد  ديپلماسي تبديل کرد. مهم اين است که هرگونه عنصـر اقتـدار بـه نـوعي بـه



     85...         تعامل يا تقابل با منافع ملي جمهوری اسلامي ايران، ديپلماسي ايدئولوژيک

61 

 

 (41-4-10)بیانات درديدارباکاگزاران وزارت خارجه «سیاسي و اقتصادی تبديل شود

هاي نظام دانستند هاي اصلي و ارزشمنافع ملي را برگرفته از سياست، ايالله خامنه هضرت آيت

ـــأمين کنـــد ـــظ و ت ـــي را هف ـــافع مل ـــد من ـــتگاه ديپلماســـي باي ـــد کردنـــد: دس   .و تأکي

، امنيتـي - هـاي سياسـيتوانـد عرصـهمنافع ملي به عنوان مـاکله سياسـت خـارجي مـي، از اين رو

ها همکاري، وند داده و با ايجاد درک م ترک ميان ک ورهااجتماعي و فرهنگي را به هم پي، اقتصادي

 را گسترش دهد

 نظام سلطه )عقلانيت انتقادی(اعتمادی به بي .3-4

هـاي افسـري ارتـش مقام معظم رهبري در مراسم تحليف و اعطاي سردومي دان ـجويان دان ـگاه

دولـت ، تمادي بـه آنـان نـداريمها بدبينيم و هي  اعما به امريکايي»جمهوري اسلامي ايران فرمودند؛ 

 (12-7-22..). آمريکا غيرقابل اعتماد و خودبرتربين و غيرمنطقي و عهدمکن است

همايـت ازصـدام درجنـگ ، هادرچهل سال گذمته به طرق مختلف چـه طراهـي کودتـايامريکاي

ديـن اعتمادي خودران ان داده اسـت وآموزهـاي بي ... اي وي هستهله، سنگ اندازي درمسئتحميلي

 پذيردواين ازملاني ايدئولوژيک است.اسلام مذاکره بادممن رادرهالت عزت مي

کردم که روي بنده از قديم اين نکته را خاطرن ان مي»رهبر معظم انقلاب در اين رابطه فرمودند: 

رد. اي نـدابنابراين مذاکره با آمريکا هي  فايده، توان هساب کردها نميهرو و هتي امضاي آمريکايي

، ضمن اينکه ک ورهاي فراوانـي در آفريقـا، آمريکا با اصل نظام اسلامي م کل اساسي و مبنايي دارد

آسيا و آمريکاي لاتين هستند که با آمريکا رابطه دارند امـا همچنـان بـا م ـکلات فـراوان دسـت بـه 

ز انقلاب هستند و بـه ها به دنبال بازگ ت به موقعيت و جايگاه خود در ايران قبل اگريبانند. آمريکايي

بر اسـاس .  (17-0-01)بيانات درديداربا کارگزان وزارت خارجه «.کمتر از اين هم راضي نخواهند مد

جهـت ، جمهوري اسلامي به نقد نظم بين المللي مستقر و نظام بـين الملـل موجـود، عقلانيت انتقادي

مستلزم واسازي و مـالوده مـکني تأمين اين هدو . پردازداستقرار نظم و نظام بين الملل مطلوب مي

؛ آمـکار ، از طريق غير طبيعـي کـردن آن اسـتنظم و نظام موجود به معناي م روعيت زدايي از آن

ساختن اينکه نظم بين المللي مستقر در بستر تاريخي خاصـي مـکل گرفتـه و متضـمن سـاختارهاي 

يافت و اين نظام سـرکوبگرِ سلطه و سرکوب است که بايد از قيد و بندهاي دست و پا گير آن رهايي 

 .سلطه پرور را بايد برانداخت و نظم و نسق نويني را در انداخت
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 های انقلابيپايبندی رفتاری و گفتاری به مسائل شرعي و ارزش .5-3

اي جديـد در علـم عنـوان کليـدواژه بـه« دولت اسـلامي»، الملل در راستاي نظريه اسلامي روابط بين

ي ها بر مالوده عناصر و ارکـان چهارگانـهدولت اسلامي همچون ديگر دولت گردد.سياست مطرح مي

آن مفهـومي متمـايز را از « اسـلامي»گردد؛ امـا وصـف هکومت و جمعيت بنا مي، هاکميت، سرزمين

بـراي تبيـين  )ره(خميني( به همـين جهـت امـام10: 1061، آورد. )هقيقتها به همراه ميديگر دولت

.. يعنـي . دارند که هکومت اسلامي هکـومتي اسـت بـر پايـه قـوانين اسـلاميبيان مي ،صفت اسلامي

( لـذا در تعريفـي از دولـت 117: 0ج، 1076، قوانين الهي است. )خميني، محتواي آن فرم )جمهوري(

هاي هاکم بر زندگي سياسي و نيز مـرايط رهبـران و ها ارزشتندانند که نهآن را دولتي مي، اسلامي

بلکه هتي مـيوه اسـتقرار هـاکم در رأس هـرم ، مودمانروايان آن از جانب دين تعيين و تعريف ميفر

وسـيله ديـن بيـان هاي مديريت امور عمـومي جامعـه نيـز بهطورکلي نظام سياسي و روشدولت و به

( بديهي است که دولت اسلامي هـم از بعـد نظـري و هـم در بعـد 20-21: 1062، گردد. )فيرهيمي

وسيله ملت ايران تحقـق يافتـه اسـت. لـذا در  ي و در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامي تجلي و بهعمل

هـاي اسـلامي عناصر چهارگانه دولت ملي با ايمان و ارزش، جمهوري اسلامي برآمده از انقلاب اسلامي

در عـين اينکـه رو ورود جمهوري اسلامي ايران به عرصه سياست خارجي نمايند. ازاينپيوند برقرار مي

در ، واسطه گفتمان انقلاب اسـلاميبه، از مسائلي سرزميني و ابعاد قدرت و منافع ملي ايران متأثر است

دولت اسـلامي نمـي، گيرد. به همين دليلالملل نيز قرار مي راستاي رويکرد کلان اسلام به روابط بين

 اش قـرار دهـدار عملکرد سياست خارجيهاي سکولار تنها منافع ملي خود را معيتواند همچون دولت

 فرمايد:ومي داند.ها ميلذامقام معظم رهبري ديلماسي ايدئولوژي رادرمرايط فعلي راهکارصدورارزش.

حفظ سلامت ديني و طهارت روحـي و معنـویخ خـود و خـانواده و پايبنـدی رفتـاری و »

 وزارت امور خارجه بـهترين وظايف مسئولان و کارکنان گفتاری به مسائل شرعي از مهم

بخش اصـلي ، های ايران در خارج است. دستگاه ديپلماسيويژه سفرا و اعضای نمايندگي

سیاست خارجي کشور و نمای بیروني نظام جمهوری اسلامي است. وزارت امور خارجـه و 

، نـانهای اسلام و انقلاب پايبند باشند و رفتار و گفتـار آويژه سفرا بايد عمیقاً به ارزش به

 (41-4-10)بیانات درديدارکارگزاران وزارت خارجه «ها باشدی اين ارزشکننده منعکس
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 مباني ايدئولوژيک سياست خارجي براساس نظريه عقلانيت

 الزامات ديپلماسي ايدئولوژيک .8

 شده در کشور استفاده نشده يا کم های استفادهفعال کردن ظرفيت. 4-1

هـاي همجـواري آب، از جمله وسـعت سـرزميني« منابع طبيعي ارزممند»و « هاي جغرافياييمزيت»

دامـتن اتصال مرق به غرب و مـمال بـه جنـوب  ک ور و قرار دامتن در نقطه 11همسايگي با ، آزاد

مرايط کنـوني ازطريـق ديپلماسـي م ـکلات  توانند درکه مي هايي هستندرفيت. و.. جمعيت جوان و

 طرو نمودهابرک وررابه وسيله آن

ايران عزيز از لحاظ مجموع منـابع نفـت و گـاز در » :فرمايدهمين رابطه رهبرمعظم انقلاب مي در

مـود امـا ايـن هجـم از البته اکنون اين منابع بدون ارزش افزوده به خارج فروخته مي، دنيا اول است

 «.ر ايـران هسـتنددنبـال تسـلط بـ منابع امکان مهمي است و دممنان نيز به همين دليل همواره به

 ( 1-1-17رضاات دراجتماع زائران هرم امام )بيان

های فراوان با ابتکـار و حضـور جوانـان و مـديران فعـال و تأکید کردند: اگر اين ظرفیت 

 «.دنیا خواهد شـد اقتصاد اول پیشرفته 55اقتصاد ايران جزء ، کوشا در عرصه همراه شود

 (41-5-5 )ع( اضدراجتماع زائران حرم امام ر اناتی)ب
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 فرمايد:همچمين مي

شـده در کشـور مهـم اسـت.  اسـتفاده نشـده يـا کـم های اسـتفادهفعال کردن ظرفیت»

ی اروپايي ماند بلکـه بايـد کارهـای ها قطع نشود اما نبايد معطل بستهمذاکرات با اروپايي

-10وزارت خارجـه)بیانات درديـدارکارگزاران  «.فراوان لازم در داخل کشور را دنبال کرد

4-41) 

 ایههای منطقههويژه دوجانبه و توجه خاص بهه تشهکل گسترش ارتباطات چندجانبه و به .2 -4

 ، )عقلانيت ارتباطي(

در چهارچوب عقلانيت  .عقلانيت ارتباطي معلول و محصول مناسبات اجتماعي و تعامل بيناذهني است 

طوو بـه کنتـرل و اسـتفاده ابـزاري از افـراد و هاي معهاي معطوو به تفاهم بر کنشکنش، ارتباطي

هـاي هـا و توانـاييسفرا و نمايندگان ايران در خارج بايد به ورفيـت براين اساس .امياء اولويت دارند

ملت و ک ور کاملاً واقف بامند و بر اساس اصول عزت و هکمت اقدام به گسترش ارتباط با ک ـورها 

 رد گسترش روابط به همسايگان بايد در اولويت قرار بگيرد.توان اذعان کدر اين بين ميوکنند، 

، ک ور مرز زميني و دريـايي دارد 11ايران اسلامي از جمله ک ورهاي منحصر به فرد است که با  

، امنيتـي، هايي مانند توسعه اقتصـادينبايد فراموش کرد که گسترش روابط با همسايگان در هوزه لذا

 ارد.سياسي و غيره تاثير بسيار د

 فرمايد:مقام معظم رهبري دراين رابطه مي

های ملت و کشـور کاملـاً ها و تواناييسفرا و نمايندگان ايران در خارج بايد به ظرفیت»

)بیانـات  «.ها تلـاش زيـادی کننـدارتبا  دو يا چند جانبه با کشور واقف باشندو برای

 (41-4-10درديدارباکارگزاران وزارت خارجه

 فرمايد:مي و های داخلي و استعداد بالای ملت ايرانرفيتتوجه به ظ .4-3

کردم که استعداد ايرانـي از متوسـط اسـتعداد دنیـا بالـاتر از چندين سال قبل تأکید مي»

ايثـار و ، شـجاعت، کـه ايمـانهمونان، اين واقعیت يک ظرفیت مهم داخلـي اسـت، است

 دارباکارگزارانيدرد اناتی)ب «.ايران استهای ها از ديگر عناصر تواناييافتخار ملت به ارزش

 (41-4-10وزارت خارجه

 گسترش سياست خارجي از طريق ارتباط با فعالان غيردولتي .4-4

توانـد هـم امروزه ديپلماسي ک ورها بدنبال گسترش ارتباط با نهادهي غيردولتـي هسـتند وايـن مـي
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کمک کندوازطرفي باعث سرمايه برعزت يک ک ورتاثيرگذاربامد وهک به مناسايي ک ورمبداومقصد

 فرمايد:گردد درهمين رابطه رهبر معظم انقلاب ميگذاري خارجي مي

رجال سیاسي غیر دولتي و فعالـان اقتصـادی ديگـر کشـورها جـزو ، ارتبا  با دانشمندان»

هـای ی فعالیـتتوان گسـترهها ميهای رايج ديپلماسي در جهان است و با اين روشروش

-10وزارت خارجـه دارباکارگزارانيـدرد اناتی)ب «.است خارجي را گسترش داددستگاه سی

4-41) 

 پيگيری مواضع انقلابي مسئولان نظام .4-5

پايبندي به مباني انقلاب اسلامي يکي از موضوعات مهمي است که يک فرد انقلابي بايد به آن اعتقـاد 

ها نسبت بـه آن ودر همه زمان امته بامد.در ترويج ون ر آن هم نقش د، دامته بامد وعلاوه بر اعتقاد

بلکه فعال ونسبت به آينده آن م ارکت دامته بامد. اين موضوعي است کـه ، تفاوت نبامدساکت وبي

 مايند:فرو مي، مقام معظم رهبري بر آن تأکيد دارند

های بنیـادين انقلـاب را های اصلي وشعارشاخص، های فکریگیریجهت، اصول انقلاب»

رهنمودها ووصیت، قانون اساسي، ای نیست واز اسلامکند. اين اصول سلیقهمشخص مي

 (KAMENAEI.IR 50/6/5188) «شودنامه امام خمیني اخذ مي

 تامين منافع ملي با روحيه قوی و اميد به آينده .4-6

تـوان ازنظرمـاهوي درقالـب عناصرت ـکيل دهنـده منـافع ملـي جمهـوري اسـلامي رامـي و هاارزش

منـافع ، منـافع معطـوو بـه نظـم جهـاني، منـافع ملـي يـاامنيتي بندي کرد:تقسيم وطبقه چهاردسته

اين منافع نيازبه دسـتگاه  لذا (100، 1011، )دهقاني فيروزابادي ايدئولوژيک ومنافع اقتصادي يارفاهي

 فرمايد:خواهدرهبرمعظم انقلاب ميديپلماسي انقلابي ودلسوزمي

امیـد بـه آينـده و ، ی قوی و مسـتحکمداری از روحیهدستگاه ديپلماسي بايد با برخور»

 بـا ديـدار )بیانـات در «منافع ملي را حفظ و تأمین کند، مندی از احساس حقانیتبهره

 (41-4-10کارگزاران وزارت خارجه

 رابطه منافع ملي وسياست ايدئولوژيک درسياست خارجي -5

وژيک در سياست خـارجي جمهـوري اسـلامي هاي ايدئولدربارة چگونگي ارتباط منافع ملي و ضرورت

پردازان تلاش دارند تا منافع ملي و ايـدئولوژيک ايران رويکردهاي مختلفي وجود دارد. برخي از نظريه
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کند که هـر الملل ايجاب مي هاي سياست و امنيت بينکه واقعيترا از يکديگر تفکيک کنند. در هالي

قدرت ملي و منـافع ، امنيت، ايدئوژي هتنيدفضاي کنش درهم هاي خود را درک وري بتواند مطلوبيت

هاي بنيادين سياسـت خـارجي انقلـابي در جمهـوري عنوان ويهگي ملي پيوند دهد. چنين مرايطي به

 .اسلامي ايران خواهد بود

هايي از کن گري نهادهاي راهبردي و ديپلماتيک خواهد بود. سياست خارجي انقلابي داراي ن انه

هاي منافع و امنيت ملـي ايـران را تـأمين خواهنـد از نهادهاي يادمده بخش خاصي از هوزه هر يک

هـاي اي بين منافع ملـي و ن ـانهمود که چه رابطهساخت. در چنين مرايطي اين موضوع مطرح مي

هاي کنش رفتاري ک ورها معطوو بـه ايـن ايدئولوژيک در سياست خارجي ايران وجود دارد؟ واقعيت

 .تکميلي با ديگري دامته بامد تواند نقش هميادمده مي هضوع است که هر يک از دو ن انمو

 سازیهمبستگي منافع ملي و ايدئولوژی در روند قدرت .5-1

اي بـراي بقـاء و امنيـت ملـي تنيـده هاي درهـمهاي ايدئولوژيک داراي قالبمنافع ملي و ن انه

هايي براي هداکثرسازي موقعيـت خـود ايران نيز از چنين ن انهک ورها خواهد بود. جمهوري اسلامي 

المللي بعد  اي و بينهاي محيط منطقهالمللي بهره خواهد گرفت. دگرگوني اي و بيندر محيط منطقه

الملل را بـه وجـود  يابي بي تر ايران در سياست بينامکان تحرک و نقش، از به قدرت رسيدن ترامد

هاي منافع هاي ايدئولوژيک و ضرورتسازي هوزهچنين فرآيندهايي نيازمند همبستهآورد. مقابله با مي

 .ملي خواهد بود

فرصت نيز بامـد ، اي که تهديد بامدتواند به همانگونهوهور هر پديده مخربي همانند ترامد مي 

اي و قـهايـران بـا سـاير ک ـورهاي منط ههاي مـؤثر و سـازندچنين وضعيتي توانسته زمينه همکاري

سازد. تحقق چنـين اهـدافي نيازمنـد آن اسـت کـه ناپذير ميپذير و اجتنابهاي بزرگ را امکانقدرت

سياست خارجي از پويايي راهبردي برخوردار بامد. تغيير در موازنه قدرت و معادله کـنش ژئـوپليتيکي 

-ک وري نيازمنـد پويـايي سازد. سياست خارجي هرناپذير ميضرورت ابتکار عمل را اجتناب، ک ورها

ي انقلـابيگري بـا خنثـي کـردن بنابراين نهادينه مـدن گفتمـان و روهيـه .هاي راهبردي خواهد بود

توليـد »ي دمـمن منجـر بـه هـل م ـکلات ک ـور مـده و در نهايـت بـراي ک ـور و ملّـت توطئه

 کند: مي هادرهمه زمينه«قدرت

)بیانـات « سازد.ي؛ اينها است که قدرت ميهويّت انقلاب، هويّت، ايستادگي، شخصیّت افراد»

 .(5141/5/51وفرهنگیاندر ديدار معلمان 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32970
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طبعاً بـه ، المللي بتواند راهکارهاي جديد را پيدا کند اي و بيناگر ايران در فضاي تهديدات منطقه

مؤثرتري نائل خواهد مد. يکـي از سـازوکارهاي سياسـت خـارجي ک ـورها را هاي نتايج و مطلوبيت

دهد. تحقق چنـين اهـدافي از طريـق پيونـد هاي فراگير راهبردي ت کيل ميسازي و همکاريائتلاو

هـاي پيونـد سـازي بخ ـي از هـوزهمود. ائتلـاوهاي ايدئولوژيک هاصل ميمنافع ملي و قالب ههوز

هـاي بنيـاديني ش تاکتيکي ک ورها براي هداکثرسازي امنيت ملي در پنـاه قالـبقدرت و کن، امنيت

 .هاي ايدئولوژيک استبنديهمانند منافع ملي و مکل

 منافع ملي و ايدئولوژيک در سياست خارجي سازنده .5-2

هـاي سـاختاري در هـوزه کند کـه همبسـتگي درونهاي سياست خارجي سازنده ايجاب ميضرورت

سياسـت »گيـري از وجود آيد. سياست خارجي مؤثر و سـازنده نيازمنـد بهـره مي و کارکردي بهمفهو

خواهد بود. سياست قدرت بدون پيوند منافع ملي و مفاهيم ايدئولوژيک هاصل نخواهـد مـد. « قدرت

کنـد. هاي بي تري براي سياست خارجي ايـران ايجـاد مـيتوجهي نسبت به سياست قدرت چالشبي

هـاي ژئـوپليتيکي بنديهايي تابعي از مرايط زماني و مکلت آن است که انجام چنين همکاريواقعي

 .خواهد بود

الملل ماهيت ثابت ندامته است. بنـابراين ک ـورهايي  سياست بين هگاه در هوزقدرت هي  همعادل

اکنـون مـکل  نند. هـمهاي سنتي و ساختاري گذمته بايد عبور کهمانند ايران بايد بدانند که از قالب

گـاه الملـل وهـور يافتـه اسـت. دمـمن هـي  هاي ساختاري در نظام و سياست بـينجديدي از قالب

کند. تمامي نهادهـا نهادهاي مختلف سياست خارجي و امنيت ملي ک ورها را از يکديگر تفکيک نمي

بـراين  .ارض اسـتدهند. دممن با چنـين کليتـي در تعـرا مکل مي« سياست خارجي هکل يکپارچ»

 فرمايد:اساس رهبر معظم انقلاب اسلامي مي

ها از شرو  و لوازم يک ديپلماسي موف  است. برخي اهداف تعیین دقی  و صريح هدف»

رونـد و بعضـي شـمار مـيای بهبرخي راهبردی و منطقه، های بزرگ و ملي هستندآرمان

سطوح بايد دقیقاً مشخص باشد  یديگر مقطعي و موضعي هستند که اين اهداف در همه

خــوبي  وظــايف خــود را بــه، ی عناصــر فعــال در ديپلماســي در ســتاد و صــفتــا همــه

 (۳۱۳۱/۵۰/۲۲) «.بدانند

ر ايـن يـابي دمـمن دزمينه بـراي هضـور و نقـش، هرگاه بين چنين نهادهايي مکاو ايجاد مود

آيد. البته اختلاو نظر موضوع طبيعـي اسـت. کـار کارمناسـي عمومـاً براسـاس وجود مي ها بهمکاو

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27180
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گيرد. عناصر قدرت ملي در جمهوري اسـلامي ايـران تـابعي از هاي ادراکي کارگزاران انجام ميتفاوت

هـاي ژيک براساس مؤلفـههاي ايدئولوافزاري است. منافع ملي و قالب افزاري و نرم هاي سختمؤلفه

هاي لازم براي ارتقاء قدرت ملي ايران را تواند زمينهمود. تحرک ژئوپليتيکي ميقدرت ملي تعريف مي

 معظم له که  .وجود آورد به

در ، آوردنـدسخن از لزوم جدايي ديپلماسـي از ايـدئولوژی بـه میـان مـي، غلطبرخي به»

کالي ندارد و القاء تقابل میان ايـدئولوژی و منـافع که ديپلماسي ايدئولوژيک هیو اشحالي

، صحیح و منطقي نیست؛ هـدف از تشـکیل جمهـوری اسـلامي حفـظ منـافع ملـي، ملي

است و ايدئولوژی به دنبال تـأمین  قدرت و امنیت ملي، عدالت اجتماعي، آزادی، استقلال

ارگزاران )بیانـات درديـداربا کـ، «و حفظ منافع ملي است و هويت ملـت محسـوب اسـت

  (41-4-10وزارت خارجه

وَ لَنْ یَجْعَلَ اللََّؤهُ لِلْکؤافِرِینَ عَلَؤی »از نص صريح قرآن کريم استنتاج مده و به آيه نفي سـبيل 

  .مبني بر نفي هرگونه سلطه کافران بر مسلمانان مستظهر است (110، )سوره نساء «الْمُِِِِْْننَ ََیِنلا

تدافعي قرار گيـرد در آن مـرايط امکـان تحقـق اهـداو  هرگاه سياست خارجي ايران در وضعيت

هاي موفقيت و ناکامي در سياست خارجي هايي همراه خواهد مد. بسياري از ن انهسياسي با دمواري

اراده و ايمـان ، اعتقادات، هاکنش الهي يعني آرمان هاي دارد. اگر ک وري بتواند به قاعدماهيت مرهله

در آن مرايط قادر خواهد بـود تـا ، عنوي قدرت ملي است اتکاء دامته بامدعناصر م هدهند که ت کيل

 . هاي بي تري در سياست خارجي نايل گرددبه نتايج و مطلوبيت

 سازی منافع ملي در فضای همبستگي ايدئولوژيک بهينه .5-3

افع ملـي و من. امنيت و موضوعات راهبردي وجود ندارد، دفاع، هي  موضوع خنثي در هوزة ديپلماتيک

هاي راهبردي جمهوري اسلامي ايران خواهد دامـت. تکميلي براي ارتقاء قابليتايدئولوژيک نقش هم

منـد هاي عملي بي تري بهرهبه هر ميزان از تضمين، تر بامدبه هر ميزان زيربناي ديپلماتيک ما قوي

از ک ـورها بـا مـا همـدردي ما آن نيست که برخي  هموفقيت فراگيرتري خواهيم دامت. مسئل، مويم

 اصلي ک ور ما آن است که امکان تحقق اهـداو را دامـته بامـيم. در غيـراين هبکنند يا نکنند. مسئل

 .هاي خود را بر ما تحميل خواهند کردصورت ساير ک ورها منافع و مطلوبيت

جهاني اسـت.  اقتصاد و سياست ههاي نهفتگيري از ورفيتمعناي بهره سياست خارجي انقلابي به

الملل اسـتفاده  هقوق بين هاي از سازوکارهاي محدودکنندهاي بزرگ بيش از ک ورهاي منطقهقدرت
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گاه با واکنش فراگير سوم هقوق ب ر مجمع هقوقي سازمان ملل هي  هکنند. خروج آمريکا از کميتمي

بتوانـد از قـدرت هقـوقي و  رو ن د. دستگاه ديپلماتيک جمهوري اسلامي ايـران بايـد و گسترده روبه

هـاي ديپلماتيک خود براي ارتقاء موقعيت ايران در سياست جهاني اسـتفاده کنـد. نبايـد تمـام هزينـه

 .سياست خارجي را نهادهاي راهبردي پرداخت کنند

 گراييمنافع ملي و هويت، جهانگرايي انقلابي. 5-4

وجو نمود.  هايي از جهانگرايي انقلابي جستهتوان در ن انهاي اصلي عصر جديد را مييکي از ويهگي

گرايي خواهد بود. سياسـت خـارجي ايـران در چنـين هايي از هويتجهانگرايي انقلابي مبتني بر ن انه

 هاي گذمته از آن بهسياست جهاني را درک کند. آنچه که در سال هبايست روندهاي آيندعصري مي

، المللـي هسـتند مود و يا نهادهايي که مرکز سنجش روندهاي بـينپهوهي نام برده مي عنوان آينده

هاي ارتقاء قابليت نهادي دستگاه ديپلماتيـک را دهند. ضرورتمسيرهاي هرکت بازيگران را ن ان مي

 .پذيري هوادث دانستبينيبايد در پيش

-ايران اعمال نمـي هاي مجدد اقتصادي عليهمايد تحريم، مدبيني مياگر چنين روندهايي پيش

عنوان واقعيت سياست جهاني دانست. الگوي رفتـار بـازيگراني هماننـد  مد. چنين وضعيتي را بايد به

اي به ايـن آمريکا معطوو به سلطه بوده و خواهد بود. کسب جايگاه محور مقاومت در سياست منطقه

المللي را در راستاي مقابله با يندليل اهميت دارد که ايران توانست الگوي جديدي از رفتار سياسي و ب

گرايي آمريکا در دستور کار قرار دهد. چنين فرايندي منجر به ائتلاو ايـران و روسـيه بـراي ههمونيک

اين ديپلماسـي بـا .بامدمقابله با برخي از الگوهاي راهبردي ک ورهاي محافظه کار و جهان غرب مي

   فرمايد:طلبد لذا ميتحرکي را مي

ی لاينفـک وقفه شر  ديگر ديپلماسي موف  است. تحرک بالا لازمـهن و بيتحرک فراوا»

 (55/01/5141.(«ديپلماسي است و بايد مورد توجه جدی قرار داشته باشد

، ين سفرهای خارجيبهتر است. ا، ی ديپلماسي تحرکمان بیشتر باشدما هر چه در زمینه»

اش کارهای لازم امروز ماست؛ هر چـه حجـم و همه، های خوب و گفتگوهای تلفنيملاقات

 (06/06/5181) «.ی ديپلماسي مهم استبهتر است. مسئله، کیفیت اينها را بالا ببريد

اي هـتوان براي دفاع از خود منع نمود. چنين فرآيندي براساس پيوند مؤلفـههي  ک وري را نمي 

چنـين پيونـدي ماهيـت ، سازهاي امنيتايدئولوژيک و منافع ملي هاصل مده است. براساس ضرورت

اي اسـت. کند. قدرت ايران مبتني بر م ارکت بـا ک ـورهاي منطقـهناپذير پيدا ميضروري و اجتناب

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27180
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27180
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م ـروعيت مردم و دولت خواهد بود. يکي از مباني اصلي  هجويانقدرت ايران مبتني بر نقش همکاري

دهند. همکاري با مردم و ک ورهاي منطقه همانند نظام سياسي جمهوري اسلامي را مردم ت کيل مي

 .نقش ساختاري جمهوري اسلامي را ارتقاء خواهد داد، همبستگي دروني نظام سياسي

 نتيجه

« قـدرتسيکل »ايران نيازمند سياست خارجي انقلابي است. برخي به اين موضوع اماره دارند که بايد 

« تجديدنظرطلبي» همنزلراهبردي ايران تغيير يابد. گذار از اندي ه و راهبرد کنش انقلابي به هدر اندي 

 هساختار سياسي و جامعـ، هاي تجديدنظرطلبانه استفاده کردندمود. ک ورهايي که از آموزه-تلقي مي

سياسـت  .اينـده قـرار دادنـدخود را بدون آنکه به نتايجي نايل موند در معرض تهديد و ف ـارهاي فز

مطالعـاتي و راهبـردي ، خارجي انقلابي بايد در دستگاه ديپلماتيک و همچنين ساير نهادهـاي سياسـي

 .مورد توجه و همايت قرار گيرد

گيري از بهره. معناي ناديده گرفتن اصول و قواعد راهبردي نخواهد بود سياست خارجي انقلابي به

آورد. انفعال هاي لازم براي کنش انقلابي را به وجود ميزيرساخت، ورفيت راهبردي جمهوري اسلامي

اثر دانستن الگوهاي انقلابي در سياست خارجي خواهد بـود. بايـد بـه ايـن موضـوع و ترديد هاصل بي

هاي تجديد نظر طلبي ماهيت راهبردي و تاريخي دارد. هر ک وري که در روند توجه دامت که هزينه

 .اي در آينده روبرو مدها و م کلات فزايندهگرفت عموما با چالشتجديد نظرطلبي قرار 

گيري از تمامي قدرت براي مقابله با تهديـداتي اسـت کـه معناي بهره سياست خارجي انقلابي به 

ديپلماتيک جمهوري  هسازد. هوزرو مي اي را با تهديد روبهامنيت ملي ايران و همچنين امنيت منطقه

فکر راهکارهايي بامد کـه اهـداو راهبـردي آن را از طريـق سـازوکارهاي هقـوقي و  اسلامي بايد به

لازم است تا در الگوهاي رفتار ديپلماتيـک ، المللي تأمين کند. براي تحقق چنين اهدافي نهادهاي بين

بازنگري مود. الگوي رفتار انقلابي به معناي دارا بودن طرح و برنامه براي تحقق اهداو ملـي خواهـد 

ها بوده و نيازمنـد گيري از ورفيت ساير دستگاهود. در چنين مرايطي دستگاه ديپلماتيک نيازمند بهرهب

 .م ارکت فراسازماني خواهد بود

 فهرست منابع

، ترجمه مناچهرشجاعی، شیوه های تصمیم گیری درسیاست خارجی، (1964) آلیسان، گراهام .1

 نشرعلمی فرهنگی



     45...         تعامل يا تقابل با منافع ملي جمهوری اسلامي ايران، ديپلماسي ايدئولوژيک

11 

 

 .دفتر تبلیغات اسلامیقم: ، ی ج.  ا. ا.سیاست خارج، (1971) ایزدی، بیژن .1

 1937-1-1بیانات رهبرمعظم انقلا  دردیدار بازائران حرم امام رضا    .9

  1933-6-11بیانات رهبرمعظم انقلا  دردیدار باکارگزاران نظام .4

 1971-4-13بیانات رهبرمعظم انقلا  دردیدار باکارگزاران وزارت خارجه  .5

 1971-4-13باکارگزاران وزارت خارجه بیانات رهبرمعظم انقلا  دردیدار  .6

 1939-3-13بیانات رهبرمعظم انقلا  دردیدار باکارگزاران وزارت خارجه  .7

 1935-6-6بیانات رهبرمعظم انقلا  دردیدار باکارگزاران وزارت خارجه  .3

 1963-11-3بیانات رهبرمعظم انقلا  دردیدار باکارگزاران وزارت خارجه  .3

  1937-4-91ار باکارگزاران وزارت خارجهبیانات رهبرمعظم انقلا  دردید .11

 1935-1-19بیانات رهبرمعظم انقلا  دردیدار بامعلمان .11

 1939-5-11بیانات رهبرمعظم انقلا  دردیدار مردم .11

 .نشر نی: ، تهرانهای سیاسی غرب درقرن بیستمتاریخ اندیشه، (1939) پالادی، کمال .19

بار  رانیاا کیاتیژئاپل تیاماقع ریتاار یبررسا»(. 1937) اسادالله دیسا ،یا هار و دیسع ،یریجهانگ .14

 .77-55 ،(6)1 ،یاسیفصلنامه راهبرد س ،«(ی)قبل و بعد از انقلا  اسلام یخارج استیس

در  هیاو ترک رانیاا یخاارج استیس سهیو مقا یبررس»(. 1937) ناصر ،یگروس و دیسع ،یریجهانگ .15

 .47-91 ،(7)1 ،یاسیفصلنامه راهبرد س ،«(کردهای)ابعاد و رو هیمارد تحالات سار

)قام:  اهیداف واصیول سیاسیت خیارجی دولیت اسیلاممباانی، ، (1935) حقیقت، سیدصادق .16

 .پژوهشگاه علام و فرهنگ اسلامی

 یاسالام یقادرت نارم جمهاار هاییتها و ظرفمؤلفه»، (1937) فرزانه ی،و دشت یمهد ی،هولفقار .17

 .154-117(، 1)شماره 3، فصلنامه مطالعات قدرت نرم ،«یفرهنگ یپلماسیدر د یرانا

 ، باستان کتا سیاست خارجی جمهوری اسلامی تحولات نظام بین الملل و، (1936) ستاده، محمد .13

، های فکیرینظریه پردازی درروابط بین الملل مبانی وقالب، (1976) سیف زاده، سیدحسی  .13

 .سمت :تهران

آرماان  ،یتماانگف یفضاا»(. 1936) یعل، فرد یقاسم و مختار ،یمیرح ؛محمدحس  ،یالاسلام خیش .11

 ،«اناهیدر منطقاه خاورم رانیاا یاسالام یجمهار یخارج استیآن بر گفتمان س تیو حاکم یرانیا



12         58، ش 48بهار ، 8فصلنامه علمي ـ پژوهشي انقلاب اسلامي، س 

12 

 

 .11-1 ،(1)1 ،یاسیفصلنامه راهبرد س

 . سمت، تهران، نظام سیاسی و دولت در اسلام ،(1931) فیرحی، داود .11

تبیای  »(. 1936عبادالعلی ) ،قااام و زهارا ،پاراحمادی ؛محمدرضاا ،نیاحافظ ؛ریباز ،نژادقربانی .11

 ،«پاتیتکااهای های جغرافیای سیاسی تنا و منازعه عراق علیه ایران براسا  الگاایسرچشمه

 .13-1، صص 4، شماره 9ه ، دورفصلنامه مطالعات دفاع مقدس

 .، سمتاصول سیاست خارجی وسیاست بین الملل، (1971) قاام، عبدالعلی .19

، متارجم شیناخت ای برجامعیه شناسییمقدمیه اییدئولوژی واتوپییا، (1931) مانهایم، کاارل .14

 سمتتهران: فریبزمجیدی، 

 1937-5-7، خبرگزاری فارسمتقی، ابراهیم،  .15

 شهریار11، هانروزنامه کی، (1931) مناچهر محمدی، .16

 .، تهران: انتشارات صدراانسان و ایمان، (1977) مطهری، مرتضی .17

 ، ترجمه حمیرا مشیرزاده، انتشارات وزارت خارجه.سیاست میان ملتها(، 1933مارگنتا، هانس جی ) .13

 ، عروج4، جصیحفه نور، (1973) ماسای خمینی، روح الله .13

، انتشاارات 895سیی اییران و قطعنامی  دیپلما(، 1939همتی، ایرج و صفایی فساخادی، داود، ) .91

 صفحه جدید، تهران.

31. Cummings, Milton C. (2003), Cultural Diplomacy and the US Government: a 

Survey, Washington D.C.: Center for Arts and Culture.  

32. Department of State [Public Notices 4928, 4942] (2004), Federal Register, Vol. 

69. No. 248,. 

33. Halliday, F. (2005), the Middle East in International Relations; Power, Politics 

and Ideology , Cambridge: Cambridge University Press.  

34. Malone, Gifford D. (1988), Political Advocacy and Cultural Communication: 

Organizing the Nation’s Public Diplomacy, University Press of America 

35. Payne, R.J. (1995), The Clash with Distance Cultures, New York: State 

University Press. 

36. r. Mannheim, K. (1971), the Ideology and Sociological Interpretation of 

Intellectual Phenomena, New York: Oxford University 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%AA_(%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%AA_(%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86)

