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  مقدمه
ش یجه بیو کسب نت 1358ن یپرسی دوازدهم فروردهمه ي، برگزاریانقالب اسالم يروزیبا پ

د یـ جد یاسـ یس ت نظـام یـ ت هویـ ، کل»یاسـالم  يجمهور«ده یبه ا» آراء«ياز نودو هشت درصد
گـذار  انیـ در نظـر بن . ران مستقر شدیا یاسالم يو نظام جمهور (Ragaee,1990,63)برساخته شد

 یاسـ یس يهـا ر جنبـه یبود کـه سـا   یهمچون مجموعه و چارچوب کالن» اسالم«، یانقالب اسالم
آمده نظام بر» یمنافع مل«و » منافع«ل یب در تحلین ترتیبد. گرفتینظام در آن مورد لحاظ قرار م

  . میینما یل تلقین تحلیرا محور و مرکز ثقل ا» ت نظامیاسالم«د ید بایتردی، بیاز انقالب اسالم
ران، خود گواه یعنوان آرمان ملت ابه» یاسالم يجمهور«بر  یگذار انقالب اسالمانید بنیتأک

ر ز بـ یـ ن نظـام نوپـا ن  یـ ا یاسـت خـارج  یسـان، س نیبـد . (Ramazani, 2008, 8)ن مدعاسـت  یبر ا
 یـی گراتـوأم بـا آرمـان    یخـواه استوار شد کـه خواهـان گسـترش رونـد اسـالم      يدیجد يهاهیپا

ران، سـه  یا یاسالم يجمهور یاست خارجین اساس، اهداف مطرح در سیبر ا. مطلوب خود بود
 یناشـ  یشـد کـه از اقتضـائات متفـاوت    ین را شامل مـ ی، مختلف و بعضاً متباگونه اهداف متفاوت

 یاهـداف ناشـ  «، »دولـت -از ذات ملت یاهداف ناش«توان تحت عنوان یف را من اهدایا. شدیم
ــام سیدئولوژیـــاز ذات ا ــیاهـــداف برخاســـته از ذات د«و » یاســـیک نظـ ــام ینـ . برشـــمرد» نظـ

در هـر دوره   ینید يو وفادار یمل يها وفادارن، ملت و امت و به تبع آنیبنابرا) 1385،9رنجبر،(
  .ن خاص خود نموده استیدکتر يدبنمبادرت به صورت یو برهه زمان

» يالقرام«ن یدکتر يریگرد شکلیگیق قرار میو تدق ین مقاله مورد بررسین اساس، آنچه در ایبر ا
مفردات و  یابیبه ارز یقیتطب یک بررسیاست و در  یاجمال ياگونهو طرح مفردات مربوطه به

ن یکه از آن تحت عنوان دکترم پرداخت ینهم و دهم خواه يهادولت یاست خارجیس يریگشکل
پاسخ داده شود که چگونه  ین سؤال اصلیشده تا به ا یب سعین ترتیبد. شودیاد می» ندهیتعامل فزا«

گر شده جلوه» ندهیتعامل فزا«و » يالقرام«يهانیگرایی در دکترار امتیکرد صدور انقالب با معیرو
ران تحت یا یاسالم يجمهور یاست خارجیگرچه س«ه مقاله بر آن است ین اساس، فرضیاست؟ بر ا

از  یدا نموده ولیل پیتما ییگراو عمل ییگرابه واقع) یالمللنیو ب يامنطقه(یطیط محیر شرایتأث
دن به یرس يبرا یها، محمليریرپذین تأثیز عدول نکرده بلکه از ایناب خود ن يهادهیها و اآرمان
درنظر » نیدکتر«و » راهبرد«دو عنصر  یاست خارجیسياگر برا. »خود درست کرده است يهاآرمان

ن یاست که در ا یاست خارجیس يند اجراین ناظر به فرایم، راهبرد ذات انتخاب بوده و دکتریریبگ
. اندن در نظر گرفته شدهیعنوان دکتربه» ندهیتعامل فزا«و » يالقرام«گرایی به مثابه راهبرد و نوشتار، امت

کشور  یت ملیو مالحظات امن يگذاراستیدر چرخه س هادشدیيهانیدکتر یابین ارتباط به ارزیا در
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به  یتکامل يندیدر فرا) يالقرام(یین ابتدایشود که چگونه پس از اخذ بازخورد از دکتریز اشاره مین
  .میارهنمون شده) ندهیتعامل فزا(ین فعلیدکتر

  
نه پژوهشیشیپ یاجمال یبررس. 1

سـندگان و پژوهشـگران   یتوسـط نو  ینه صدور انقـالب اسـالم  یدر زم ياات نسبتاً گستردهیادب
ه و یـ ده را تجزیـ ن مفهـوم و پد یـ د شده است که ابعاد و وجـوه مختلـف ا  یتول یرانیرایو غ یرانیا

در سـه دسـته    وانتـ یرا مـ  یات موجود در حـوزه صـدور انقـالب اسـالم    یادب. ل کرده استیتحل
 یاسالم يجمهور یاست خارجینه سیکه در زم یقاتیتحقفات و یدسته اول، تأل. کرد يبندمیتقس

اسـت  یاز موضـوعات س  یکـ یعنـوان صدور انقالب را بـه  ا،هن پژوهشیا. ران انجام شده استیا
ــارج ــا یخ ــی ــرده  یران بررس ــت ک ــان(اس ــد 57-1380،76،یرمض ). 36-38، 1377، يو محم

بـود در  » هیـ پا يدئولوژیـ ا«ا کـه  ر یـی گرانمـوده تـا امـت    یز سعین» يالقرام«ن یپرداز دکترهینظر
رامـون  یپ). 20ــ 1369،50،یجـان یالر(د یـ زه نمایران تئـور یـ ا یاسـالم  يجمهـور  یاست خـارج یس

اسـالم و   یاست خـارج یدر س یو مصالح امت اسالم یان توافق و تزاحم منافع ملیم یسنجنسبت
درخشان کـه   يک چراغ راهنمایشدن به هم، قائل) ینیسرزم یو نه دولت اسالم(یدولت اسالم

د، فـارغ از  یـ ها بـه توح و فراخواندن آن يویان دنیخدا یها از بندگرسالت آن، نجات همه انسان
یخـارج اسـت یسدرگـر یدافـت یرهاسـالم،   نرشـد یتـاً، جهانگ یو نها... ن ویت و نژاد و سرزمیمل

  ). 175ـ1376،177،ینخع(رودیمشماربهیاسالمدولت
که  ودشیم ییها، شامل پژوهشینه صدور انقالب اسالمیزم ن دسته از آثار موجود دریدوم

، 1382،یرمضانو  9ـ12، 1382تو، یاسپوز(ندکیم یرا بررس یانقالب اسالم يهاها و بازتابامدیپ
ن یـ ا). 20ــ  1385،23زاده،حشمتو  29ـ 34، 1385،يحمدو م 78-92، 1382،ییرجاو  75-55
آن  یط خارجیدر مح یم انقالب اسالمیرمستقیم و غیر مستقبر آثا يشترید بیات، توجه و تأکیادب

ح داده یبازتاب انقالب، توض تریده صدور انقالب در چارچوب کلیدارد و مفهوم و پدیمبذول م
کسان و مترادف ین دو ین بازتاب و صدور انقالب وجود دارد اما ایب یکیرابطه نزد گرچه. ودشیم
 یاسیس يریگمیو تصم یبه طراح يازیخودکار انقالب است که نو  یعیرا بازتاب، اثر طبیستند زین

 یطرح و برنامه مدون یۀاست و بر پا یاسیس يریگمیبر اراده و تصم یندارد اما صدور انقالب مبتن
  . ردیگیصورت م

ده صـدور  یـ مفهـوم و پد  یطـور مسـتقل بـه بحـث و بررسـ     ات موجود، بهین دسته از ادبیسوم
 یاسـالم  يران، جمهـور یـ ا یاست خارجیاز محققان س یکیده یعق به. دردازپیم یانقالب اسالم
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انقـالب در داخـل و    يسـاز نـه یاول، نهاد: نمودیم يریگیر را پیران در دهه نخست دو هدف زیا
ن صـدور  یـی و تب ين آثـار، واکـاو  یا دفه. (Esposito, 1990, 3)دوم، صدور انقالب به خارج 

ران اسـت  یـ ا یاست خـارج یقل در چارچوب مطالعات سک حوزة مستیانعنوبه یانقالب اسالم
  ). 39ـ  1384،44نژاد،و فالح 61ـ1382،80،يروزآبادیف یک و دهقانیتاج(

 يک از آثار موجود، الگویچیجه گرفت که هینت وانتینه موضوع میشیات و پیادب یبررس از
ن پـژوهش مـورد   یـ ر امطرح د یو در بازه زمان یقیصورت تطبران را بهیا یصدور انقالب اسالم

صـدور   ةدیـ ا چند بعد از مفهـوم و پد یک ین آثار، یک از ایهر. استل قرار نداده یه و تحلیتجز
 ينهـم و دهـم واکـاو    يهـا ش از دولتیپ يهاحداکثر تا دوره یرا به لحاظ زمان یانقالب اسالم

اول، : ز اسـت یات موجود متفـاوت و متمـا  یرو، پژوهش حاضر از چند جهت از ادبنیازا. کندیم
دوم، . نـد کین مـ یینهم و دهم تب يهادولت یاست خارجیرا در س یصدور انقالب اسالم يالگو

بـه  یصـدور انقـالب اسـالم    يالگـو  ةدکننـ نیـی رگـذار و تع یح عوامل و عناصر تأثیدر صدد توض
یطـ یط محیسوم، نقـش مـؤثر شـرا   . ساله انقالب برآمده است یس یدر بازه زمان یقیصورت تطب

ن یـی ف و تعیـ را در تعر یاسـت خـارج  یس يهـا نیدکتـر  يریـ گدر شـکل ) یالمللنیو ب ياقهمنط(
  . ندکیم یصدور انقالب بررس يالگو

است که از  يو راهبرد يدیکل ياعنوان واژهمسلمانان به یاسیات سیدر ادب» امت«وممفه
ان یدر م یمبو یو خاستگاه یخیتار ياشهین مفهوم که ریا. ت داردیحکا» ینید يوفادار«

شان، در گستره یا يالهیو قب ی، قومي، نژادی، مذهبيافرقه يهارغم تفاوتمسلمانان دارد، به
 يهات به آموزهیکه با عناياگونهاست به یاسیدر صحنه س يجد ییرویمسلمانان، ن يایجغراف

 یل، همبستگعنوان مثابه. بازندیشده در پرتو آن رنگ منامبرده يروهایر نیاسالم، سا ینید
ن موارد یاز ا یکیپردازد، یبه بحث م» تیبعص«از آن تحت عنوان  خلدون بناکه  يارهیعش

م یم، داراالسالم و دارالکفر از مفاهیقد يایدن یاسیس يبند، با توجه به بلوكلهرحابه. است
به حوزه . ..، نژاد ویخین مانند زبان، گذشته تاریمروزبخش ار عوامل انسجامیبودند و سا یاساس

گر، نظم یان دیو به ب) 46- 1375،47پور،یجالئ(ها وارد نشده بود مردم و حکومت» خودآگاه«
 ی، محملیاسالم يالملل و به تبع، کشورهانیبخش آن در نظام بتیو گفتمان هو ییایالوستف

رزه ، در چارچوب مبایاسالم ين کشورهایب» یخواهملت«ه یروحهافته بلکیبروز و ظهور ن يبرا
  .به وجود آمد یخصوص پس از جنگ دوم جهان، بهیبا استعمار و سلطه خارج

چون زبان و قوم و سرگذشت مشترك  ين، امت برخالف ملت، لزومًا بر عناصریبرابنا
از  یعیامت گروه وس. است یو فرادولت ی، فراقومیفرامل يادهیرا پدید ندارد زیتأک یخیتار
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 ياهدف و قبله يت مشترك قرار دارند و به سویو هدا يرشود که تحت رهبیمردم را شامل م
 یبر آداب خاص يآن، اشتراك در اعتقادات و مباد یان بهتر، عنصر اصلیبه ب. اندواحد در حرکت

  .)1368،494،یعتیشر(است 
ک یدئولوژیف ایک تعری، »امت«ف فوق از یمتفکران، تعر یده برخیگر به عقید يسو از

 يدئولوژیا«يساخت جامعه بر اساس الگو يبه معنا یعتیاز نظر شر» امت«ف یرا تعریاست ز
ک، یدئولوژیف این تعریلذا درا. است يدیطبقه توحیجاد جامعه بیر او، ایاست و به تعب» یاسالم

تر است کیز نزدین نیف به دکترین تعریالبته ا. کمتر مورد توجه قرار گرفته است» ملت«مفهوم 
 اً، صرف»هینظر«برخالف » نیردکت«ن نوشتار، یدر ا. فاده قرار گرفته استمورد است لهن مقایکه در ا

ها و اهداف موجود و ارزش یعلم يهاهیاز نظر یبیات نبوده بلکه ترکیواقع ةکنندنییف و تبیتوص
ناظر است  یده و اساسیچیمسائل پ يسرکیشود که بر حل یدر نظر گرفته م یزمان ةک دوریدر 

ست بلکه ین» تجربه در علم«ها بر اساس هیبرخالف نظر هاآن یابیارزلذا . )23- 1369،24،یتوسل(
ل باشد که ین دلید به همیشا. شان در حل مسائل مورد نظر است» ییتوانا«از جنس  ها،آن یابیارز
  ).1378،19نسنت،یو(ه یتر است تا به نظرکینزد يدئولوژین به ایمعتقدند دکتر یبرخ

عنوان نمونه، در به. است» امت«بودن مفهوم و متحول ییایگر، پویتوجه دمهم و قابل نکته
بود که اعراب، جهان را به داراالسالم  یچارچوب ینید يو وفادار ت، امانیسعباو  انیامونزما
ن ی، ایثمانعخصوص ، بهیوقسلجدر دوره ترکان . ل کنند و خلفا در مصدر آن باشندیتبد

 ين وفاداریهم. شان با اروپا شدیطوالن يهاو جنگ هاآن حکومت يبقايبرا ی، چارچوبيوفادار
ر، یاخ ۀصد سال یگر، طیاز طرف د. رفتیها به کار میه عثمانیعل ،يصفوعه یدر زمان سلسله ش

 ين وفاداریهم ،يرمطهو  )ره(ینیخم ماما، یعتیشر،هعبد، يآباداسدچون  یمصلحان و متفکران
  ). 1375،49پور،یجالئ(مسلمانان مطرح کردند  یماندگرا در جهت رفع ذلت و عقب ینید

 ییمطرح شده و معنا یصورتبه ییایدر هر دوره و محدوده جغراف ینید ين، امت و وفاداریبنابرا
ک یان مسلمانان، یرا در م» امت واحده«ک یش به یتوان گرایل مین دلیبه هم. ر داشته استیمتغ

ها و شهین مردم مختلف، مورد استفاده اندیدر ب» یبستگهم«جاد یعنوان عامل اکه به ستدان» احساس«
  ).1375،50پور،یجالئ(رد یمتفاوت قرار گ یاسیس يهايدئولوژیا

 يهاتیمحدود يدارا ،افته بر اساس آنیامت و کنش ابتناء يریگن اساس، شکلیا بر
به لحاظ  شود ویده میسنج» مانیا«آن با شاخص  یینبوده و عمق فضا ییایوستفال ییایافجغر

ت یتعصب و حم يجاگر بهیکدیت در برابر خدا و اخوت نسبت به یرابطه عبود مان،مسلارتباط افراد 
  .ندینشیم یجاهل
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است که اطالق » ندهیتعامل فزا«ن ین نوشتار ذکر شده طرح دکتریکه در ا يگرید وممفه
ر یتوجه به موارد ز ن عنوان بایا. نهم و دهم است يهادولت یاست خارجیس يد برایجد یعنوان

  .انتخاب شده است
و  یدوران سازندگ» سازتیانطباق امن«ران از یا یاسالم يجمهور یاست خارجیس. 1

 11پس از حادثه  یطید محیط جدیجه شرایافت که نتیر ییتغ» محورت قدرتیهو«اصالحات به 
  .شودیم اشيریپذبیگر، سبب کاهش آسیش قدرت بازین اساس، افزایبر ا. سپتامبر است

  .دیآید میبا غرب پد یتیهو يو دگرساز یاسالم يهااست آموزهیدر س» تیهو«ن یا. 2
ه، یمانند سور یاسالم ير کشورهایبا سا يز در پرتو همکاریبودن آن ن» قدرت محور«. 3
  .است» مقاومت يمحورکشورها«ت یک کالم، تقوین و در یاله لبنان، حماس در فلسطحزب
نژاد که از ياحمد يساالنه سازمان ملل متحد توسط آقا یدر مجمع عموم یشرکت و سخنران. 4
  .داشتند یدا نموده و سخنرانیانه حضور پیشان در جلسات سالیشش سال ـ ا یـ ط 89تا  84سال 
ران در یا یاسالم يجمهور يانداز که رسالت احراز رتبه اول در منطقه را بران سند چشمیتدو. 5

  .الملل باشدنیبخش در جهان اسالم با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بالهام کهينحونظر گرفته به
  

  پژوهش  يهاافتهی. 2
  حفظ محور ییگرا؛ آرمان»يالقرام«ن یردکت. 2-1

باز  يشمندان مسلمان مصریاز اند ین کواکبالرحمعبدۀشیبه اند» يالقرام«طرح موضوع  قهساب
ها را مورد حمله قرار داد و معتقد بود یعثمان ییفرمانروان نام، یبا هم يدر اثر يو .گرددیم

ها ن تركیباشد، بنابرا یشیو قر یعرب يالهید از قبیفه آن است که بایط خلیاز شرا یکیچون 
خواهان حفظ  یواکبگر، کید عبارتبه). 1374،23،يرخدو(ها بازگردانند د خالفت را به عربیبا

به داراالسالم  ینید يهمان وفادار یعنی. با استرداد خالفت به اعراب بودیعثمان يامپراتور ینیسرزم وحدت
  .است» امت«در مفهوم ییایگر بر تحول و پوید یلیها که خود دلخالفت عرب يایبا اح

انقالب  يروزیکرد خاص خود و پس از پیران با رویا یاسالم يشه در جمهورین اندیاما ا
) یتیدکتر وال(ر خارجه وقت ی، معاون وزیجانیالر دجوادمحمن بار توسط یاول يران برایا یاسالم

آغاز جنگ ). 1369،43،یجانیالر(افت ین یشده و تکو يبندمطرح و به مرور صورت 63در سال 
هن یاز م ییهابخش يِان که منجر به آزادیرانیا يهاتو مقاوم 59ران در سال یه ایعراق عل یلیتحم

شتر از یت بیرا به حما یعرب يو کشورها یغرب يهاقدرتمانند خرمشهر شد به مرور  یاسالم
 يشورا يریگشکل. ان وادار نمودیرانیا یها و فرهنگ انقالباز بسط ارزش يریجلوگ يعراق برا
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از . ن مدعاستیفارس، خود گواه اجیشش کشور عرب منطقه خل يفارس از سوجیخل يهمکار
مخصوصًا در عرصه  یشکالت داخلشدن جنگ و بروز میشیو فرسا مرارگر، استید يسو

نماد «عنوانبه) ره(ینیخمامام يران از سویا یاسالم يجمهور م، سبب شد تا نظایتیو امن ياقتصاد
حفظ «ر شود و اصل یدفاع از اسالم تعب يع ابعاد به معنایف و دفاع از آن در جمیاسالم، تعر» ینیع

  :ن مطرح نمودندیفهوم را چنن میا) ره(ینیامام خم. در رأس امور واقع شود» نظام
  .»دید از آن حفاظت کنیاست بزرگ که با ین امانتیاسالم و ا یعنییاسالم يجمهور... «

  )250، 19فه نور، جی، صحینیخمماما(
  :ورزندید مین رابطه تأکین در ایشان همچنیا
. »شتر استیتش بیاهم] زین[از نماز ... است ینیک واجب عییاسالم يحفظ جمهور... «

  )226، 10فه نور، جی، صحینیخمماما(
در دهه اول انقالب مطرح و بر  یاتیه و حیمنزله هدف اولبه» حفظ نظام«ب اصل ین ترتیدب

مبادرت به ) ره(شه امامیاز مفردات اند يریگز با بهرهین یجانیمحمدجواد الر. د شدیآن تأک
باید نسبت به » يالقرام«حفظ  يدهد که براینشان م يو. نمود» يالقرام«ن یدکتر يبندصورت

ن ین، کامًال با مضامین دکترید که این تأکیت قائل بود با ایاولو ینوع یمنافع کل بالد اسالم
  : یجانیر الریبه تعب. ن شده استیک عجیدئولوژیا

و  يالقر، امیان بالد اسالمیدر م ين است که اگر کشورین این دکتریمطلب در ا بلُ«
د، یایکل اسالم به حساب ب يروزیآن، شکست و پ يروزیا پیکه شکست ينحوداراالسالم شد به

ه یدر صورت لزوم، احکام اول یحت. ابدییح میترج يگریبر هر امر د يالقردر آن صورت حفظ ام
  ).1369،20،یجانیالر(» مینمائیل میرا تعط

ن یترینیاز ع یت نظام اسالمیکشور و حفظ موجود یت ارضیت آن است که دفاع از تمامیواقع
ات ین دوران با تداوم روحیدر هم یآمد ولیکشور در دوران جنگ به حساب م یت ملیاهداف امن

 یاساس يهانظام از دغدغه یت انقالبیرشد شخص یت و حتیم که تثبینیبیانه انقالب، میگراآرمان
ت یباعث تقوبه نوبه خود  ین منش انقالبین حال، تداوم ایدر ع. مسئوالن و رزمندگان است

  ).1383،257،یپورزرومیول(موجود بود  يدهاینظام در برابر تهد یستادگیا
» ییگراتام«ده یابه  ته انقالب نسبیاول يهادر سال یاسینخبگان س يریگیرغم پسان و بهنیبد

 یالمللنیو ب يا، شرائط منطقه»ییگراملت«در عرصه نظر و عمل، و داشتن دغدغه کمتر نسبت به 
ن منافع و مصالح یتأم يدر راستا یسازان نظام اسالممیسبب شد تا تصم یلیاز جنگ تحم حاصل

 یتلق ازمانعتان خود قرار دهند یالعرا نصب» یکو از رفتار اسالمین یجاد سرمشقیا«یمشران، خطیا
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ان یصدور انقالب به ز يانه برایاست پرخاشگراین الملل نسبت به اتخاذ سینظام ب یاسیس يواحدها
- Ramazani,1990, 40)دبشردوستانه آن شون یاسالم يهامصالح کشور و آرمان ن، یبنابرا. (63

ن یشیشدة نظرات پلیآوردند که تعد يرو ینیدکتر، بهیران نظام اسالمیگمیو تصم داراناستمیس
ر د» ییگراامت«کردن زهیتئور یعنیآن  یکه هدف اصلياگونهبه دباش» صدور انقالب«مانند 

کرد ین رویا ر،ان بهتیبه ب. بماند یعنوان نقطه کانونهمچنان به یاسالم يجمهور یاست خارجیس
اندرکاران که دستياگونهشکل گرفت به یاسالم يد در درون ساخت قدرت نظام جمهوریجد

ون یرا نه مدیکردن آن نمودند زیاتیافته و اقدام به عملیش یبه آن گرا یاسیراهبرد وحدت س
  ).513- 1386،514يزند(بزرگ  يهادار قدرتبود و نه وام ییاروپا يهايلوژدئویا

  :ن شرح بر شمردیتوان بدین را مین دکتریا مفروضات
  .جهان اسالم، امت واحده است. 1
2 .که تمام شئون  یهیت فقیوال. است» هیت فقیوال«یعنیآن  يرهبر ،امت مالك وحدت

عصمت و  يجابه و) 47-50، 1369،یجانیالر(ا داراست ر از نبوت و رسالت ریغبه) ص(امبریپ
ز یعدالت و علم فقه است و چنانچه در عمل و تقوا ن يدارا) ع(و ائمه) ص(امبریپ یعلم لدن

  .فه زمان استیباشد، خل) ص(امبریتر به پکینزد
ک یمحض تحقق آن در ست و بهین ییایجغراف يمحدود به حدود مرزها» تیوال«مقام . 3

شرعاً  یکند و امت اسالمیدا مین پیکل جهان اسالم درآن تع يز جهان اسالم، رهبرمنطقه ا
  ).1386،72،بررنج(د یفه دارد که از او اطاعت نمایوظ

  .تقدم دارد يگریضه بوده و بر هر امر دیکل امت فر يبرا» يالقرام«گر، حفظ یدياز سو. 4
اقت یآن ل يد که رهبریکار آ يور ین حکومتیچن یدر بالد اسالم يشورچنانچه درک. 5
د مصالح کل امت را ملحوظ دارد یآن با يشود و رهبریم» يالقرام«امت را دارا باشد،  يرهبر

  ).1369،50،یجانیالر(
در » ییگراامت«کردن زهین، تئورین دکتریا یشود که هدف اصلیب، مشاهده مین ترتیبد

از بروز  یناش یتیدات امنیحال با توجه به تهدنیران است و درعیا یاسالم يجمهور یاست خارجیس
 يه نظام نوپایفارس را علجیخصوص منطقه خلعرب به يکشورها ییجنگ و تبعات آن که همگرا

ران یااز  ظتحفا یعنی» يالقرام«نیرخت مبادرت به طرح دکتیانگیران برمیا یاسالم يورجمه
ن ین دکتریاما ا. نمودیمسلمانان م ینیف دیر وظایو در صدر سا یشرع يافهیعنوان وظبه یاسالم
ران را مشخص یا یاسالم يجمهور یاست خارجیراهبرد س ،1384تا  1365يهاسال یکه ط

  :ر استین موارد به شرح زیمورد نقد واقع شد که اهم ا یاسیو آثار س ینمود به لحاظ مبانیم
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ک به یرا هر یدند زیتابیبرنمن را ین دکتریه، عربستان و عراق ایپاکستان، ترک يکشورها. 1
  .دارند یو اسالم یـ تمدن یخیه تارینوبه خود داع

برخوردارند،  يشتریت بیران از جمعیمسلمان نسبت به ا يکه در کشورها» اهل سنت«عنصر . 2
را که در  یرانیمذهب ایاقوام سن يروح وفادار یحت. ده گرفته شده استین نادین دکتریدر ا
  ).53- 1375،54پور،یجالئ(کند یت نمیواند تقران ساکنیا يه و طول مرزهایحاش

عنوان به یخارج يهايگذاراستید در سیبا» ییگراامت«از  یناش یفرامل يهاتیمسئول. 3
» اراتیسطح اخت«و » زان قدرتیم«ین موضوع، بررسیا خود. راهبرد در نظر گرفته شوند يمبنا

  ).1382،75رنجبر،(دهد یقرار م یاسیسو  يرا در کانون مباحث نظر» يالقرام«
با دوام، مستمر و  ینتوانسته است هماهنگ... و یخی، تاری، زبانیجهان عرب با تشابهات فرهنگ. 4

ه، یعرب، ترک يایز و مشترك خود با دنیران با وجوه متمایچگونه ا. جاد کندیرا در خود ا یتبلندمد
  ).1376،59،القلمعیسر(د یجاد نمایرا ا يرداین ائتالف پایتواند چنیم... و يمرکز يایآس

 يل عدم اصالت مرزهایبه دل» یمنافع مل«در برابر » مصالح جهان اسالم«ت به یو اولو توجه. 5
 یبود سبب شد تا منافع مل» ملت«واژه  يبه جا» امت«کلمه  ینیگزیجه جایکه خود نت ییایجغراف

  .ببازد ران در پرتو مصالح و منافع کل جهان اسالم، رنگیا
د که با ینام» محورانه حفظیگراآرمان«ن را ین دکتریتوان این اساس به گمان نگارنده میبر ا

دفاع  عراق،پس از اتمام جنگ، دفع تجاوز. دارد یهمخوان یدهه اول انقالب اسالم یکرد فراملیرو
 يهاارتم خسیدر حفظ نظام، توجهات به ترم یبه آرامش مل یابیکشور و دست یت ارضیاز تمام

ن اهداف، یجلب شد که محور کسب ا یاسیـ س يبه رشد و توسعه اقتصاد یابیو دست یلیجنگ تحم
در ادامه به . ف شدیتعر» ییزداتنش«ز ین اهداف نیدن به ایروش رس. هستند» یمنافع مل«و » قدرت«

نهم  يهاتدول یاست خارجیس يمفردات آن با توجه به راهبردها یو بررس» ندهیتعامل فزا«ن یدکتر
  . میازپردیو دهم م

  
  محوربسط ییگرا؛ آرمان»ندهیتعامل فزا«ن یردکت. 2-2

ران یا یاسالم يجمهور یاست خارجیبر س یر خاص و شگرفیسپتامبر، تأث 11حادثه  قوعو
در دستورکار  یمعحات کشتار جیاز گسترش تسل يریسم و جلوگیمبارزه با ترور. گذاشت

گر، ید ياز سو. ه اروپا قرار گرفتیکا و اتحادیالملل مانند آمرنیم برگذار در نظایتأث يهادولت
 یابیدست یو اعالم رسم يابر سر پرونده هسته یالمللنیقدرت ب يهان کانونیران با ایمناقشه ا
 يس جمهور وقت، آقایوم توسط رئیاوران يسازیغن یبوم يران به فناوریا یاسالم يجمهور
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سقوط طالبان در افغانستان و . رود یران به شمار میا یت خارجاسیدر س ی، نقطه عطفیخاتم
عربستان، پاکستان و  يهاف دولتیو تضع ییاالت متحده از سویا یصدام در عراق با حمله نظام

گر، معادالت ید يآمدند از سویان طالبان والقاعده به شمار میکه از حام یامارات متحده عرب
االت متحده در یگسترده ا ین زمان، با حضور نظامیدر هم یول ر دادییران تغیقدرت را به نفع ا

 یست حمله نظامیدر ل يهدف بعد يعنوان کشورهابه یشماله و کرهیران، سوریانه، ایخاورم
دوران جنگ  يهااز تجربه يبردارب، بازگشت و بهرهین ترتیبد. االت متحده قرار گرفتندیا

مسلح و کاهش  يروهایز نین و تجهی، تأمیع نظامیاو توسعه صن یو ارتقاء قدرت نظام یلیتحم
د نسل یتول) 28-1387،30د،یپورسع(شد  یتلق ياز جدیک نیعنوان به یبه منابع خارج یوابستگ

م یحفاظت از حر يبرا 200تاً اسیل، صاعقه، رعد و نهای، سج4و 3ها مانند شهاب د موشکیجد
  . دانست یمشن خطیآورد اوان رهتیران را میا یاتم يهاتیها و ساروگاهین ییهوا

ران را در شرائط یا یاسالم يالملل، جمهورنیحاکم بر روابط ب یاسیس يب فضاین ترتیبد
  :ر اشاره نمودیتوان به موارد زیقرار داده بود که م يرید و خطیجد

ت ی، هوییکای، باالخص آمریاستمداران غربیکه س يشورو یان جنگ سرد و فروپاشیپا. 1
  .ف نموده بودندیدر تعارض با آن تعرخود را 

ت یها را از بحران هوتوانست آنیغرب که م يک برایدئولوژیب ایک رقیاز به وجود ین. 2
اد یها شدن از آنیعنوان جهاند را که بهیدوران جد يازهایت نجات داده و ضمنًا نیو مشروع

  .شود برآورده سازدیم
ف یو به تبع تعر» دیدشمن جد«ف یتعر يب را برایرق»دگِر«ن یسپتامبر ا 11وقوع حادثه . 3

  .االت متحده فراهم ساختیا يبرا یمنافع مل
 یکشتار جمع يهاسالح يآن که دارا یحام يو کشورها» سمیترور«ن حادثه، یپس از ا. 4

  .کا محسوب شدندیآمر یت ملیدات امنیروند از تهدیآن م يبه سو یا به سمت دسترسیهستند 
معروف دهه  يهانینداشت از دکتر» شدستانهیحمله پ«جز  ییکه معنا» رانهیگشیدفاع پ«. 5

  .االت متحده شدیا 21اول قرن 
ه عراق که منجر به یل ائتالف جنگ علیبه افغانستان و سپس تشک یب، حمله نظامین ترتیبد

و  یه شرقیاالت متحده را همسایسقوط صدام و حزب بعث در آن کشور شد، به نوبه خود ا
ن رخدادها، از یدر اثناء ا. ران شدیران نمود که سبب محصورشدن ایا یاسالم يجمهور یغرب
رغم یجه آنکه علینت. ران گره زده شدیا» يامسئله هسته«با » یاسالم ییادگرایبن«کا یآمر يسو

ان یبا بازماندگان قربان يران و اظهار همدردیا يسپتامبر از سو 11یستیکردن حادثه ترورمحکوم



19  رانیا یاسالم يجمهور یاست خارجیگرایی در سامت

 29کا در یدر کنگره آمر ینطق یاالت متحده ـ طیس جمهور وقت ایو بوش ـ رئیجرج دبل آن،
قلمداد  1»محور شرارت«عنوانبه یشمالعراق و کره يران را در کنار کشورهای، ا2002ه یژانو

نامبردار » محور شرارت«به  یشمالکه با عراق و کره یرانیو ا (Murray, 2010, 123-125)نمود 
گر مخالفت ید ياز سو. ک غرب قرار گرفتیپلماتیو د یاسیر کانون حمالت سشده بود د

و گرفتارشدن در » نقشه راه«با نام ) لیاعراب و اسرائ(انه یرعادالنه خاورمیران با روند صلح غیا
ون حقوق بشر سازمان ملل متحد، طرح حمله به مراکز یسیاروپا و کم ياتهامات حقوق بشر

ن یدات نوی، همه و همه از بروز تهدیغرب يکشورها یل و برخیسرائا يران از سویا ياهسته
آن را مورد » اتیح«و » ت نظامیهو«داد که یران خبر میا یاسالم يه نظام جمهوریعل یتیامن

  .میهست» قدرت«بر  یمبتن» محورتیهو«لذا شاهد ظهور گفتمان . هدف قرار داده بود
 یبوم يسازیران به فناوري غنیا یابیدست یاعالم رسمو با  81ن گفتمان که از سال یا يبندصورت

ئت یدار هیآغاز شد در د 81بهمن  22یدر سخنران یخاتم يس جمهور وقت آقایوم توسط رئیاوران
در آستانه  یاسالم يبر قرارگرفتن جمهور یمبن یو سخنان خاتم 82نظام در سال  يدولت با رهبر

و  یدهنده چرخش زبان، نشانیو صنعت يقتصاد، ایعلم يهادن به قلهیرس يجهش بزرگ برا
و  يکه دولت ویبود درحال یاسیقدرت س یدر درك تحوالت عرصه کالم یخاتم يهوشمند

  ).1387،32د،یپورسع(اش توان چرخش کامل را نداشتند و ناتوان از انطباق با آن بودند یحام يروهاین
ران و آغاز به کار یا یاسالم ياست جمهوریعنوان رنژاد بهيپس از انتخاب محمود احمد

ز یران نیا یاسالم يجمهور یاست خارجی، گفتمان حاکم بر س1384دولت نهم در مرداد 
ک گسست یران یا یاست خارجین گفتمان در سیگرچه ظهور ا. شد یدرون یدستخوش تحول

 از یاشتقاق يهان گزارهیو تدو یم فرعیمفاه يبنددر مفصل یشود ولیمحسوب نم یگفتمان
آن به  يمحور ز و متفاوت است و صبغه بسطین خود متمایشیپ يگرااسالم يهاگفتمانخرده

حضور مبتکرانه و کارشناسانه و «و » المللنیدر نظام ب یخواهتحول«کرد یاتخاذ رو يمعنا
ادشده از یبر تحوالت در دو سطح » يرگذاریبا هدف تأث ياو منطقه یالمللنیب يهايسازانیجر

با . شودیمستفاد م یخوبدولت نهم به یالمللنیو روابط ب یاست خارجیگانه س21يهاراهکار
 يهاشاهد بازگشت به آرمان 1384ياست جمهورینژاد در انتخابات رياحمد يآقا يروزیپ

ن یدرا. میبر قدرت هست یمبتن» يمحورتیهو«با خصلت ) ره(انقالب و رجوع به گفتمان امام
ئت دولت در یه يو اعضا يس جمهوریدار با رئیدر د يخن مقام معظم رهبرن سیرابطه اشاره به ا

  :ان داشتندیقابل ذکر است که ب 2/6/1387خ یتار
                                                                                                                                                                      
1The Axis of Evil
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خصوصیت و امتیاز دوم که در این دولت هست، شعار و گفتمان کلى این دولت است که ... « 
  )1387،ياخامنه(»...ب استهاى انقالو منطبق بر شعارها و گفتمان) ره(شعار و گفتمان امام برمنطبق
ت یریمد يو در راستا یط خارجیر در محیحضور فراگ يسان دولت نهم جهت تالش برانیبد

ان یمگراییه امتیدر سا یاسیوحدت س يو برقرار یاسالم يل جمهوری، متناسب با تمایجهان
در دولت در دولت نهم و سپس  یگانه در عرصه خارج 21ين راهبردهایمسلمانان جهان به تدو

  . ها مبادرت نموده استآن يریگیز به پیندهم 
شدن آن و مسلط» محورقدرت«نژاد شاهد بروز گفتمان يکارآمدن دکتر احمديهرحال با روبه

ن دولت در عرصه یا. میشد یو خارج یداخلسطح  ومربوط به د يهايگذاراستیدر عرصه س
 يجمهور یمشها و خطاستیس يریگیبه پ »صلح عادالنه«و » عدالت«يهادواژهیبا کل یخارج
را  یو خاتم یهاشم يآقا يهامطرح در دوره» انطباق«پرداخته و  یاست خارجیران در سیا یاسالم

توان ین موارد را همان طور که اشاره شد میا). 79، 1386،یفالح(ل نمود یتبد» یانطباق تهاجم«به 
شان به یاستخراج کرد که با انتخاب مجدد ایاست خارجیاز رئوس برنامه دولت نهم در عرصه س

  .افتیز ادامه یدولت دهم ن ياست جمهوریر
است یس يریگیفعال و مؤثر بر اساس عدالت و صلح، پ یپلماسید«ز با اتخاذ ین نین دکتریا
 يرا همچنان در صدر راهکارها» المللنیدر روابط ب ییدزدایدر روابط دوجانبه و تهد ییزداتنش
در  یاسالم يبا کشورها يهمکار«ن اساس، یبر ا. ن خود قرار داده استیالعصبالذکر، نفوق

برآن، ز در نظر گرفته شده و عالوهین» ندهیآ یل قطب جهان اسالم در نظام چندقطبیجهت تشک
ران یا یاسالم يکه در تعارض با منافع جمهور ییو فناوري با کشورها یبسط و توسعه روابط علم«

  .شده استذکر » قرار ندارند
 يهــات فعـال و اثرگــذار در سـازمان  یعضـو «، »يامنطقــه يو اقتصـاد  يبسـط توسـعه تجــار  «

 يجـاد و گســترش نگـاه مشــترك در کشــورها  یتــالش در جهــت ا«، »یالمللـ نیو بــ يافرامنطقـه 
 –یفرهنگـ  يهـا تیـ ظرف يریکـارگ بـه «و » یالمللـ نیمتمرکز بـ  يهااستیجهت اتخاذ س یاسالم
» یخـارج استیشبرد اهداف سیدر جهت توسعه و پ یردولتیغ يهاو تشکل یدانشگاه -يارسانه

  .محور استبسط ییگراآرمان یاست خارجیس يگر راهبردهایز از دین
» صـلح عادالنـه  «و » عـدالت «ین بر دو مؤلفه اساسین دکتریا لگونه که اشاره شد اصوهمان

، 84در سال  ياست جمهوریغات ریتبلکه در دوران  يو. الملل بنا نهاده شده استنیدر روابط ب
پس ) 1385،531،يموسو(ان کرده بودیب» را به سمت عدالت یدولت اسالم یاصل يریگجهت«

  :نمودیم يریگین پیچن یاست خارجین اصول را در سیه، ایسکان قوه مجر يریگاز به دست



21  رانیا یاسالم يجمهور یاست خارجیگرایی در سامت

  ) 1386،90،یدهقان(» ]هستند[حفظ صلح یعدالت و حفظ کرامت انسان دو رکن اساس«
راد یـ سـازمان ملـل بـه ا    یانه مجمـع عمـوم  یدر همه جلسات سال 1384نژاد که از سال ياحمد

  :داشت ظهارن سازمان ایا ین اجالس مجمع عمومیکمیوسخن پرداخته است، در شصت
طـور  و بـه  یالمللـ نیاز کـل جامعـه بـ    ینـدگ ینتوانـد بـه نما   ]تیامن يشورا[ن نهاد یا یوقت تا«

  ).1386،87،یدهقان(» ک اقدام کند نه مشروع خواهد بود و نه کارآمدیراتشفاف، عادالنه و دمک
  :ان داشتین بین رابطه چنیز در همیر خارجه وقت نیوز یمتک وچهرمن
  ).5، 86ران،یا(» بردیاز فقدان عدالت رنج م یالمللنیب یم نظام جهانیقدمعت«
ان عـدالت و  یـ ارتبـاط م  ک،یـ پلماتیر دیت در عرصه تـدب یحاکم یعنوان کارگزار رسمبه يو

ف یـ م تعریمسـتق  يات، رابطـه یـ ان عـدالت و امن یـ م یاسـالم  يجمهـور «:کندیان مین بیت را چنیامن
  ).1386،90،یدهقان(» کندیم

ن یران را چنیا یاسالم يجمهور یاست خارجیس ین اصول، اهداف اصلی، بر اساس ایمتک
  :ح نموده استیتصر
کیـ و  یبـا سـلطه جهـان    ید بـر مقابلـه منطقـ   یـ ران بـا تأک یایالمللنیروابط ب يسازمتنوع... «
جـاد ائـتالف در   یق ایـ ران از طریـ ا یاسالم يجمهور یت ملیو امن ین منافع ملیو تأم ییگراجانبه

  ).1385،یمتک(» نقاط جهان است یاقص
  : دیافزاین رابطه میاو در هم

 ينظـام جمهـور  يهـا و ارزش یدولت نهـم در چـارچوب انقـالب اسـالم     يهايریگجهت«
اسـت  یو س یالمللـ نیبا نظام بـ  ییگرارو رابطه با غرب و برخورد اصولنیازا. ران استیا یاسالم
  ).1385،یمتک(» است) ره(ینیشه امام خمیو اند ی، کامالً منطبق بر گفتمان انقالب اسالمیخارج
خـود در  يهـا يگـذار در هدف یبا طرح دو محور اساس» ندهیتعامل فزا«ن یسان، دکترنیبد
در سـطح نظـام    يگسـتر در عـدالت  یخـواه عدالت. است»تعدال«و» صلح عادالنه«جاد یصدد ا

ن نظم عادالنه بهییتب«و» از نظم موجود یکنششالوده«الملل و استقرار نظم مطلوب در دو بعد نیب
و یعـ یرطبیغو  ینظـم فعلـ   یاستبارشنند ضمن ین فرایدر ا. قابل توجه است» یو عمل يطور نظر

 ینظم يزیرهیشود و توأمان به پایمبادرت م ین نظمیاز چن ییزداتیآن، به مشروع دانستنناحق
، يمانند برابر ییهایژگیو يپردازد که دارایم یاسالم يهابر آموزه یمثبت و صلح عادالنه مبتن

 یبـر نفـ  ، عـالوه يحـداکثر  يکردیب با روین ترتیبد. است يت بشری، صلح و امنیکرامت انسان
، ي، نـابرابر ی، سـرکوب، گرسـنگ  یت، قحطـ یـ محروم یبـه نفـ  ) جنگ(آشکار  یاسیخشونت س

پنهـان و   يهـا عنـوان خشـونت  به یافتگینو توسعه یسم، وابستگیالی، امپرينژادضی، تبعینژادپرست
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 یالمللـ نیو بـ  یمل یو فرهنگ ي، اقتصادیو اجتماع یاسیس يکه در ساختارها و نهادها يساختار
در  ییربنـا یو ز يادیـ رات بنییـ جـاد تغ یا ین اسـاس در پـ  یپـردازد و بـر همـ   یز میاند ننه شدهینهاد

کـرد  یتـوان در رو ینمونـه آن را مـ  ). 1383،12،یدهقـان (اسـت   یاجتماع يندهایساختارها و فرآ
  . ن مشاهده کردیران به بحران فلسطیا یاسالم يجمهور
  : معاون وقت وزارت امور خارجه معتقد است یاقچعر

سـلطه و   يکه سـاختارها  یکند تا زمانیدر چارچوب صلح عادالنه و مثبت استدالل م رانیا«
دار حاصل نخواهد شد چرا یو پا یقیل حاکم است، صلح حقین و اسرائیخشونت بر روابط فلسط

ن یعـدالت، مسـاوات و احقـاق حقـوق مسـلمانان فلسـط       يدار در گـرو برقـرار  یجاد صلح پایکه ا
 یاسـت خـارج  ید را در سیـ ن جدین دکتـر یـ ا ینیع يتوان نمودهامی). 1384،8،یعراقچ(» است

  :ر برشمردیبه شرح ز یالمللنیو ب يادر دو سطح منطقه یاسالم يجمهور
  ياسطح منطقه) الف

انـه در پرتـو تقـدم نگـاه     یم يایفارس، حـوزه خـزر و آسـ   جیمانند خل یرامونیت به مناطق پیاولو. 1
  يامنطقه
در برابـر غـرب ماننـد اکـو و      يسـاز موازنـه  يبـرا  يامنطقـه  يهـا مانیت و گسترش پیتقو. 2
  و سارك يمان شانگهایت ناظر در پیعضو
  »نگاه به شرق«ن و هند در قالب یه، چیگسترش روابط با روس. 3
  نیت از مردم مظلوم فلسطیحما. 4

  یالمللنیسطح ب) ب
افت یضا جهت درو تقا(یاسالم يبا کشورها يل قطب جهان اسالم در پرتو همکاریتشک. 1

  )یاسالم يکشورها يت برایامن يدائم در شورا یک کرسی
  سمیو ترور یمبارزه با استعمار فرانو، نظام سلطه جهان. 2
  رانینقش ا يارتقا يبرا یالمللنیب يهات فعال و اثرگذار در سازمانیعضو. 3
  ییگراجانبهکیدر برابر  ییگرات چندجانبهیتقو. 4
  یاسالم يهابا حفظ اصول و ارزش یجهان يازاعتمادس يتالش برا. 5
  یکشتار جمع يهاو مبارزه با سالح ییدزدایتهد. 6
جهـت اتخـاذ    یاسـالم  يجـاد و گسـترش نگـاه مشـترك در کشـورها     یتالش در جهـت ا . 7

  .)رئوس برنامه دولت نهم(یالمللنیمتمرکز ب يهااستیس
و  یخـوب بـه » نـده یتعامـل فزا «ن یرمحـور را در دکتـ  بسـط  یـی گراتوان آرمانین اساس میبر ا

 یمبتن یانقالب اسالم يهاها و ارزشن ضمن توجه به آرمانین دکتریافت، چرا که ایدر یروشن



23  رانیا یاسالم يجمهور یاست خارجیگرایی در سامت

د یـ ک طـرح جد یاز ابزارها و امکانات موجود در ارائه  يریگدر بهره یاسالم، سع يهابر آموزه
ن عـزت،  یادیـ صـول بن در سـطح جهـان داشـته و در چـارچوب ا    » صلح و عـدالت «يریگیپ يبرا

، ی، اجتماعیاسیفعال و اثرگذار به توسعه و بسط روابط س یپلماسیک دیحکمت و مصلحت با 
اقـدام نمـوده تـا بـا      یالمللـ نیو بـ  ياران در سطح منطقهیا یاسالم يجمهور یو فرهنگ ياقتصاد

انقـالب   یبـه اهـداف متعـال    یاسـالم  يکشـورها  یـی ش قـدرت خـود در چـارچوب همگرا   یافزا
 ياز ابزارهـا  يریـ گمنطقه بـا بهـره   سطحدر  مسلمانانانسجام  يریگیگر، پیان دیبه ب. بپردازد یماسال

موجـود در   يشـکنانه هنجارهـا و نهادهـا   ف شـالوده یو بـازتعر ) 4و1،2يبنـدها (ياقتصاد -   یاسیس
  .گرد هم آمده است ینسبت به هر دو سطح منطقه و جهان» ندهیتعامل فزا«با نام  ینیدکتر
  

  رانیا یاسالم يجمهور یخارج يگذاراستیل سیتحل يبرا یارچوبچ. 3
ت یشده شفاف، عقالنفیمانند اهداف تعر یمتضمن مقوالت» يگذاراستیس«اشاره به مفهوم 

ده یچیاز مراحل متداخل و پ يااست که شامل مجموعه ییعقال یرندگانیگمیو تصم ینیبشیقابل پ
ر یدرگ یو فن یاسیمتنوع از نظر س يهادگاهیاگون، با دگون يهابوده و در آن افراد و سازمان

و ) عامل/کارگزار(کند يگذاراستیس» یچه کس«اند از ز عبارتین يگذاراستیارکان س. هستند
  ).ندیفرا(کند  يگذاراستیچگونه س

ل یتشک) ینفع شخص(يفرد يو الگو) ینفع عموم(یسازمان يرکن اول را الگو يالگوها
و ) جامع(یکرد اجمالیتوان به روی، م)ندیفرا(مربوط به رکن دوم  يکردهایظ رولحادهند و بهیم

 يمرکز يزیرک محور برنامهیبر  یمبتن یکرد اجمالین اساس، رویبر ا. اشاره نمود یجیکرد تدریرو
روابط متقابل  نتفک مرجع، بدون درنظرگریها توسط کل جامعه است که کنترل همه حوزه يبرا

ت یل کامل از وضعیتحل يجابه یجیتدر يگذاراستیکه سیشود درصورتیم میان آنها تنظیم
  .دهدیت میاهم» کنش متقابل«ل یحل مشکالت به تحل يها براموجود و توسعه دستورالعمل

برخوردار  ياژهیگاه ویاز جا» يریگمیتصم«، موضوع يگذاراستیب در امر سین ترتیبد
و ... و یزن، چانهیاستیس يهانهیگز يریگل، شکلید از تحلانآن عبارت يازهاینشیشود که پیم

 یاثرات و طراح یابیعمده مانند کاربرد، ارز يزیربرنامه يهاتیز فعالینکه پس از اجرا نیمضافًا ا
ک ییگر، وقتید یبه کالم. رندیپذیانجام م یاحتمال يبعد يگذاراستیس يهاچرخه يمجدد برا

توان یج آن آشکار شود، میاستفاده شود و نتا یمدت و کافیطوالن ک دورهیيبرا یاستینه سیگز
  .را سامان داد یمشاز آن خط یکنترل یابیک ارزی

  د خواهد بود؛یر مفیمانند موارد ز ینجا طرح سئواالتیدر ا
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  نمود؟ یرا ط یاستیل سیک تحلیا تمام مراحل یآغاز شد، آم چگونهیتصم -
  انحراف دارد؟ یاست آرمانیبه سم تا چه اندازه نسبت ین تصمیا -
  اند؟موردنظر چه بوده يهااستیس یج واقعینتا -
  اند؟رات مورد انتظار، مطلوب بودهییج با توجه به تغین نتایا ایآ -
  اتخاذشده وجود دارد؟ یمشامکانِ رهاکردن خط یا اجتماعییاسیاز نظر س -

در باال به آنها اشاره شد، در ادامه به  که اجماًال» يگذاراستیس«یاساس يت به محورهایبا عنا
 یاسالم يجمهور یاست خارجیدر س» ندهیتعامل فزا«و » يالقرام«يهانیدکتر یقیل تطبیتحل

لحاظ به. میابینه دست ین زمیدر ا یلیتحل یآورد به ارائه چارچوبن رهیم تا از ایپردازیران میا
انتقال  يبرا» صدور انقالب«وه یون به شینقالبران، ایدر ا یپس از رخداد انقالب اسالم یخیتار

 يهاها و آرماندهیله این وسیمبادرت نمودند که بد یاسالم يهار ملتیخود به سا يآوردهادست
» یامت اسالم«یاسیس –ییایمکتب اسالم بوده به اطلس جغراف يهاخود را که منبعث از آموزه

» ییگراآرمان«ه، یمشارال يهايریگمیدر تصم ین مفروض، نقطه کانونیبر اساس ا. گسترش دهند
ان را به یگراوه صدور انقالب توسط آرمانیتوان شیل مین تحلیشود و مطابق همیدر نظر گرفته م

ن یبه ا» انقالب«گر از منظر یو دسته د» ن اسالمید«دسته اول از منظر . م نمودیز تقسیدو دسته متما
 يریگن اسالم، با جهتید یشمولعت و خصلت جهانیعتبار طبگروه اول به ا. دندیشیاندیمقوله م

ست و ینگریم» صدور انقالب«به  یجیتدر يندیر اذهان و به مثابه فرایبر تسخ یافزارانه مبتننرم
نظم و نظام حاکم  یشکنشالوده يرا برا یکیزیتعرض ف ی، نوعیگروه دوم به اعتبار رسالت انقالب

» صدور انقالب«کرد به مقوله ین روینمودند و با ایز میتجو یدفع یگر به مثابه حرکتیبر جوامع د
  ).1383،76ک،یتاج(توجه داشتند 

م و ی؛ عرصه فقدان تصمیاست خارجیس«سنده کتاب یل نویده و تحلیب، مطابق عقین ترتیدب
» پاد گفتمان«ک یتوان یرا م یاست خارجیان در عرصه سیگراآرمان یکرد انقالبی، رو»ریتدب

و  یشکنشالوده«به » صدور انقالب«در نظر گرفت که در پرتو  یبه گفتمان مسلط جهان نسبت
يجابه» امت«واحد  ینیگزیو جا» یاسالم یجاد نظم جهانیو ا ینظم موجود جهان يواساز

با » صدور انقالب«ر، مفهوم ین تعبیبه ا). 1383،72ک،یتاج(ورزد یمبادرت م» دولت - ملت«
 يهانیسان، شاهد دکترنین شده و بدیمختلف، همنش یر ظرف زماند یگوناگون يهامصداق

  .میهست یمتفاوت
در مقطع » يالقرام«و مصداق » امت«ان مفهوم یم یزمانو هم ینیتوان به همنشین مبنا میبرا

رش آن یپذتا اصول» يالقرام«ن ین دکترییو تب يبنداز زمان شکل یعنی63-84يهاسال یزمان
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در ذهن است » کشور -ملت«م به مفهوم یمبهم قابل تقو ياگونهگرچه به» يالقرام«واژه . برد یپ
قابل » دولت -ملت«یعنیآن  ییایدهد که در قالب وستفالیرجوع م ماما به مرکز داراالسال

  .ستیل نیه و تحلیتوج
ه ب یطیدات محیتهد نتفز اشاره شد با درنظرگریتر نشیآن که پ ین، ظرف زمانیبر اعالوه

شاهد بروز و ظهور  يگذاراستیلذا در چرخه س. ز کمک نمودیرش آن نیو پذ يبندشکل
ت مصالح امت یم که ضمن حفظ اولویهست» ییگراامت«حصول راهبرد  يبرا» يالقرام«ن یدکتر

در  ییگراگر، امتیان دیبه ب. ز نظر داردیبر همه امت ن) يالقرام(مرکز  یبه وجوب حفظ هست
در عرصه » انهیجوانطباق«و  یاسالم يهابر آموزه ینظام مبتن یت اسالمیپرتو هو ن درین دکتریا

  .است یخارج
همان . ها قرار داردآن ییایها و پودر گرو کنش یانقالب يهانظام یید استمرار و مانایتردیب

و  ییایز اشاره شده، نکته مهم و قابل توجه، وجود پوین نوشتار نیا یگونه که در چارچوب مفهوم
د ید و بازتولیتول(ک قدرت یزیکروفیت به میب با عناین ترتیبه هم. است» امت«بودن مفهوم متحول

کرده  ییدزدایتهد یاقدامات انقالب يهاهیکه از مواضع و سو) کیدئولوژیا - یانقالب يهايفناور
سازد، یر مگرا دوو آرمان یشه احساس و مردم انقالبیها و تالطمات را از سپهر اندییو نارسا

بر  ینظام، مبتن یت اسالمیم که ضمن حفظ هویهست يگرین دیشاهد بروز و ظهور دکتر
ةدیبه مثابه الزام تحقق ا» ندهیفزا یتعامل«بوده و به » محورقدرت«یول یاسالم يهاآموزه

از اندشده در سند چشمینیبشیپ يهاآورد که از رسالتیم يرو» بودن در جهان اسالمبخشالهام«
در  ین اسالم ابتناء دارد سعید یشمولده جهانیکه بر اساس ا ین و تکاملین قرائت نویا. است

ز یصدور انقالب را تجو یجیند تدریاسالم دارد که فرا يایدر دن» همسود«و » همسو«د اهداف یتول
سان نیبد. »نهطلباپوزش«ا ی» انهیجوانطباق«یاما نه به روش» يالقرام«یمشهمان خط یعنید ینمایم

 يجمهور یاست خارجیدر س یبه مثابه نقطه کانون ییگراز در چارچوب آرمانیر نین اخیدکتر
 یحفظ هست يمحور است چرا که برا، بسطيمحورحفظ يجارد اما بهیگیران قرار میا یاسالم

د ید و بازتولیتول«و در پرتو  یجیافزارانه، تدرن امر نرمیاما ا. از استین یکرد تهاجمیمرکز به رو
ه قرار گرفته و یرمسلماِن در حاشیا غیر کشورها اعم از مسلمان یسا يبا همکار» قدرت یحجم

ن مانند یالت يکایآمر يتبادل با کشورها. دیآیحاصل م ياقدرتمند مؤثر منطقه يکشورها
  .استه یرش و توجین منظر قابل پذیل از ایو برز يویونزوئال، بول

و » یخواهعدالت«ق یاز طر يفکر» يالقراام«جاد و استقرار یا یدر پ یتاسینه سین بار گزیا
از  یاالذهاننیه وحدت بیموجود در سا ياز نظم فکر یشکنو در صدد شالوده» صلح عادالنه«
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و  يت گفتمان استعماریاز مرکز يدر واساز» همسو«رمسلمانان یر جذب مسلمانان جهان و غیمس
ن یا يریگر را در شکلیتوان عوامل زیم یخیلحاظ تجربه تارهن بیبنابرا. استسمیتالیکاپ

  ر به شمار آورد؛ین به شرح زیدکتر
  .رو استروبه یدات دائمیقرار دارد و با تهد» دیک تهدیژئوپلت«ران در یا. 1
  .ت دوچندان استیاهم يدارا یاست خارجیعنوان ابزار سبه» قدرت«. 2
  .همراه شده است» قدرت«لزامات بت با ایت و هیت، هوین موجودییتب. 3
کارکرد  يدارا» یانطباق ییزداتنش«يجابه یاست خارجیدر س» متوازن ییزداتنش«. 4

  .است يترمتناسب
، يگـذار اسـت ینـد س یک فرایـ در » نـده یتعامـل فزا «ن یتوان ادعا نمـود کـه دکتـر   ین میبنابرا

» انقـالب «و » اسـالم «م ین مفـاه یبـ خـود   يهـا به آرمـان  یابیدست يموده و برایرا پ یمراحل تکامل
افزارانـه را بـا   نـرم  يریـ گده کـه جهـت  یرسـ  يدیک جدیالکتیدوباره برقرار نموده و به د يوندیپ

  .خته استیدر هم آم یو اقناع یجیتدر ير اذهان و روندیمنظور تسخنظم حاکم به یشکنشالوده
  
  نتیجه

 يات نظـام جمهـور  یـ خـاص از ح در دو مقطـع   یدات خـارج ین نوشتار با اشاره به تهدیدر ا
 یـی گراآرمـان  -ن متفـاوت امـا بـا اهـداف مشـترك     یدو دکتر يریگران به نحوه شکلیا یاسالم

جنـگ  –ان یـ اگرچه در مقطـع اول، خشـونت عر  . میاشاره نمود -مسلمانان ییمعطوف به همگرا
يبنـد ه صورترا ب یرانیاستمداران ایسازان و سمی، تصمیالمللنیو ب ياو شرائط منطقه -یلیتحم

و نرم افزارانـه   یاسیپنهان، س يهادر مقطع دوم، خشونت یرهنمون ساخت ول» يالقرن امیدکتر«
بـه   یابیکـه در صـدد دسـت   » سـم یترور یحـام  يمبـارزه بـا کشـورها   «و » سمیمبارزه با ترور«مانند 
 يت نظـام جمهـور  یـ ت و هویـ ه ماهیـ ن علیدات نویعنوان تهدهستند، به یکشتارجمع يهاسالح
ل یـ متما» نـده ین تعامل فزایدکتر«يسازان را به اتخاذ و اجرامیاندند و تصمیران رخ نمایا یاسالم

  .ساختند
و  یت ارضـ یـ حفـظ تمام  یمحور قلمداد شود کـه در پـ  ن اول، حفظین اساس اگر دکتریبر ا

ف و در نظـر گرفتـه   یمحور تعرن دوم، بسطیدکتر یران برآمد ولیا یاسالم يجمهور یت ملیامن
 يات به سطح منطقـه یقرار داد و با اولو یرسم ییایجغراف يخود را فراتر از مرزها يشد و مرزها

متوسـل  » نـده یفزا«يکـرد یشده به رورفتهیو اصول پذ یالمللنیب يبا تعامل و مشارکت در نهادها
مهینپنهان و  يهادات و خشونتیمقابله با تهد یدر پ» صلح عادالنه«و » عدالت«شد و با دو اصل 



27  رانیا یاسالم يجمهور یاست خارجیگرایی در سامت

ن در زمان خاص خـود از  یهرحال، هر دو دکتربه. سپتامبر برآمد 11پنهان به وجود آمده پس از 
سـاختند و در   یانقـالب اسـالم   يهاآرمان يریگیپ يزا برافرصت ید آمده، محملیدات پدیتهد

شـبرد  یدر پ یحفاظـت و سـع   یان و اهـداف انقـالب اسـالم   یـ وجودآمـده، از ک به يقالب الگوها
رغم به یاستگذاران انقالبیگر، سید یبه کالم. ران نمودندیا یاسالم يگرایی جمهورامتراهبرد 

 یامـت اسـالم   یـی گرایی و همگراز، در بطن خود به راهبرد امتیظاهر متمابه يهانیاتخاذ دکتر
نظـام   يهـا ین خـط مشـ  یـی و تع يگذاراستیدر کانون س یانقالب اسالم يمحورعنوان آرمانبه

 يبرا یهر دوره را به فرصت یطیدات محیپرداخته و تهد یاست خارجین در عرصه سرایا یاسالم
  .اندل نمودهیمحور تبدن هدف ارزشیشبرد ایپ
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  منابع
  یفارس) الف

رشانهی، ترجمه محسن مدآن یران و بازتاب جهانیانقالب ا، )1382(تو، جان ال، یـ اسپوز
  .رانیاسالم و ا یمرکز بازشناس: ، تهرانیچ

: ، تهراننرایا یاسالم يجمهور یمل تیگفتمان امن توالتح، )1387(د، فرزاد، یرسعـ پو
  .يمطالعات راهبرد پژوهشکده

، جلد اول، ریم و تدبیعرصه فقدان تصم: یاست خارجیس، )1383(ک، محمدرضا، یـ تاج
  . گفتمان: تهران
انقالب در  صدور يالگوها«، )1382(سیدجالل،  يروزآبادیف یک، محمدرضا؛ دهقانیتاج ـ

  .، بهار27، راهبرد، شماره »رانیا یاست خارجیس يهاگفتمان
  .سمت: ، تهرانیشناسجامعه يهاهینظر،  )1369(، غالمعباس، یـ توسل
.، بهار1، سال دهم، شمارهیاست خارجی، س»ملت و امت«، )1375(درضا، یپور، حمیـ جالئ

: تهران، یاسالم دولت یاست خارجیسدر  یفرامل يهاتیمسئول، )1376(دصادق، یقت، سیـ حق
، )1375(، ی، محمدتقيزدیمصباح: ن رجوع شود بهیهمچن. ياست جمهوریقات راهبرد ریمرکز تحق

  .زییسال اول، شماره اول، پا ،یاسالم تومحک، »ه در خارج از مرزهایفق یارات ولیاخت«
: ، تهرانیاسالم يشورهاران بر کیا یر انقالب اسالمیتأث، )1385(محمدباقر،  ده،زاـ حشمت

  .یشه اسالمیسازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اند
  : ك.شتر،نیاطالع ب ي، برا)1387(، یدعلی، سياـ خامنه

- http:// www.leader.ir/Langs/FA/index.php?p=bayan&id=3235

  : ك.شتر،نیاطالع ب يبرا). 1387.(یدعلی، سياـ خامنه
- http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=4009

، يخدور دیمج همجرت، در جهان عرب یاسیس يهاشیگرا، )1374(ـ عالم، عبدالرحمن، 
  .چاپ و انتشارات وزارت خارجه هسمؤس:  تهرانپ سوم، اچ

، یت خارجاسیس، »صلح يالزامات ائتالف برا«، )1383(دجالل، ی، سيروزآبادیفیـ دهقان
. زیی، پا3سال هجدهم، شماره

است یمحور در سعدالت ییگراگفتمان اصول«، )1386(دجالل، ی، سيروزآبادیف یانـ دهق
، 5، سال سوم، شماره)ع(، دانشگاه امام صادقیاسیس، دانش»نژادياحمد يدولت آقا یخارج

  .بهار و تابستان
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ان ج: ، درانقالب یصدور فرهنگ: یرانیا ینیبو جهان يدئولوژیا، )1382(، فرهنگ، ییـ رجا
 یمرکز بازشناس: ، تهرانیچرشانهیمحسن مد: ، ترجمهآن یران و بازتاب جهانیانقالب اتو، یاسپوز

  .رانیاسالم و ا
 يجمهور یاست خارجیس یبررس يبرا یلیتحل یچارچوب، )1380(اهللا، ، روحیـ رمضان

  .ین: ب، تهرانیرضا طی، ترجمه علرانیا یاسالم
جان : ، درلیاست، اهداف و وسایس: رانینقالب اصدور ا، )1382(اهللا، ، روحیـ رمضان

مرکز : ، تهرانیچرشانهی، ترجمه محسن مدآن یران و بازتاب جهانیانقالب ا. تویاسپوز
  .رانیاسالم و ا یبازشناس

مطالعات  شکدهپژوه، »دولت نهم یاست خارجیس یابیارز«،)1385(،صودقـ رنجبر، م
  . 1- 1-1-253، گزارش شمارهيراهبرد

:در. ا.ا.ج یخارج استیدر س یفرامل يهاتیو مسئول یمل عفانم، )1386(مقصود،  ر،ـ رنجب
  .يپژوهشکده مطالعات راهبرد: ، تهرانیانی، داود کرانیا یاسالم يجمهور یمنافع مل

  .30/5/86مورخ رانیا هـ روزنام
ياست جمهوریر یرسانگاه اطالعیپا: ك.برنامه دولت نهم ؛ن ئوسـ ر

- www.President.ir/fa/government/plan/index.htm

و ينظرینیران؛ بازبیایاسالميجمهوریخارجاست یس، )1376(القلم، محمود، عیـ سر
.یالمللنیو ب یاسیدفتر مطالعات س: تهران، ائتالفم یپارادا

  .هامون: آثار، تهران مجموعه، ، امامتتما، )1368(، ی، علیعتیـ شر
س جمهور در قبال یرامون مواضع رئیپ یعراقچ يگفتگو«، )1384(دعباس، ی، سیراقچـ ع

  .87آذر، شماره  26، کیتماپلید يرشههم، »نیفلسط
 یاسالم يجمهور یاست خارجیدر س یمفهوم انسجام اسالم«، )1386(، داود، يزنداقیـ غرا

  .ز، شماره سومیی، سال دهم، پا37شماره مسلسل ، يمطالعات راهبرد فصلنامه، »رانیا
انتشارات مرکز اسناد : ، تهرانیاست صدور انقالب اسالمیس، )1384(، یعل اد،نژفالح ـ

.یانقالب اسالم
 ياست جمهوریدوران ر ياهسته یپلماسید ياسهیمقا یبررس«، )1386(، سارا، یـ فالح

  . ، بهار6، شمارهیسای، پژوهشنامه علوم س»نژاديو محمود احمد یمحمد خاتم
.ابتمرکز ترجمه و نشر ک: تهران، یمل يدر استراتژ یمقوالت، )1369(اد، ، محمدجویجانیـ الر

مرکز اسناد : ، تهرانياست جمهورینهم ر اباتانتخ،  )1385(ن، یالددنظامی، سيموسوـ
  .یانقالب اسالم
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دولت  یاست خارجیس«ر امور خارجه با عنوان یوز ی، متن سخنران)1385(، منوچهر، یـ متک
  .مهر 13انه، یک خاورمیقات استراتژیدر مرکز تحق ،»ک سال بعدی: نهم

، لیاصول و مسا: رانیا یاسالم يجمهور یاست خارجیس، )1377(، منوچهر،يـ محمد
  .دادگستر: تهران

سازمان انتشارات : ، تهرانیانقالب اسالم یبازتاب جهان، )1385(، منوچهر، يـ محمد
  .یشه اسالمیپژوهشگاه فرهنگ و اند

 یقیتطب یبررس: یو مصالح اسالم یحم منافع ملاتوافق و تز، )1376(،ي، هادیعـ نخ 
وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و : تهران ،یو اسالم یمل يهادولت یاست خارجیس

  .انتشارات
: تهران،رانیا.ا.در ج یت ملیامن ياهگفتمان،)1383(ن، یدحسی، سیپور زرومیـ ول

.يپژوهشکده مطالعات راهبرد
: فر، تهران  ثاقب یمرتض: ، ترجمهیاسیمدرن س يهايدئولوژیا، )1378(اندرو، نسنت، یـ و
  .ققنوس
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