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یید چیغتب د پلماعب تىدیذ و م ااب آب پشدسخته سع و اته س تد اتیجته دعت
ت ِ
اف که د پلماعب تىدیذ فد سدسس سوساط اتیدسلملتل اتش سعتاط ؽتش مقتذط
سعی سع که سص ص شعاخ و م ااب تىدیذ ساىاب ؽکل افته ااؽذ و س د مبتىساذ
ااا مهىسی سعیمب سس دس عیاع خاس ب منط ق اا ؽش سعی اگه دسسد و
سص علطهپز شی و ض صدس ب اجا دهذ و کشسم آب سس دمظ کنذ.
کلیذواژگاو :د پلماعبت تىدیذت عیاع خاس بت تىکلت سما خمینب

همذهه

یکی ال ً٨ىو ؾق هى له ویاوث ؼاقشی ،ؾیپلماوی اوث .ؾیپلماوی ،هًكی اوث که ؾق هـفاکكات
ویاوی و قوابٗ بیىالملل و بك٬كاقی اقجااٖ با کٍىقهای شهـاو ،بـكای هـك يٝـاهی الشملـه يٝـام
شمهىقی اوالهی ؾاقای اهمیث شؿی و ٬ابل جىشه اوث Eلیكا ؾق ّ٠ك ظأك يمیجـىاو هكلهـای
ویاوی کٍىق قا قوی کٍىقهای ؾیگك بىث .الایىقو ،ياگمیك به قوابٗ ؾیپلماجی با ؾیگـك کٍـىقها
ؼىاهین بىؾ و يیم يمیجىاو ٬ىايیى قوابٗ بیىالملل قا بهً٠ىاو یـ پـاقاؾاین ياؾیـؿه گك٨ـث و ال آيهـا
ؾیپلماتها بههًمله ظل٭ههای اجّـا ؾق هیـاو ؾولـثهـا

چٍن پىٌیؿ .بكایىاوان هیجىاو گ٩ث D
هىحًؿ و ؾق ظلوّ٨ل بىیاقی ال هىٔى٠ات هـىقؾ ٠ال٬ـه ٘ـك٨یى ي٭ـً اواوـی ؾاقيـؿ .آيهـا بـا
هٍاهؿه و گماقي جىو١ه ا٬حّاؾی ،ویاوی ،يٝاهی ،اشحما٠ی و ٨كهًگـی کٍـىق هیمبـاو ،ؾقوا٬ـٟ
همچىو چٍن و گىي کٍىقٌاو ؼؿهث هیکًًؿ .آيها بهً٠ىاو هـؤهىقاو قوـمی بك٬ـكاقی اقجاـاٖ،
هن به٘ىق قومی و هن ٤یكقومی يمایًؿه و ّ
ه١ـك ٦کٍىقٌـاو هىـحًؿ و ؾق ق٨حـاق ٌؽّـیٌـاو
يمىيه و يماؾ کٍىقٌاو هعىىب هیٌىيؿٔ Cپلیًى .ٓ<:B ::<AB ،اها اوـالم هـؿلی ال ؾیپلماوـی
اقائه کكؾه که هاحًی بك جىظیؿ و اقليهای جىظیؿی اوث و همکى اوث به هك ؾلیلی یا به ؾلیل ٠ـؿم
اؾقاک و ٨هــن ؾ٬یــ ٫و ؾقوــث بكؼــی هحىلیــاو ویاوــث ؼــاقشی شمهــىقی اوــالهی ؾقبــاقه
لیكواؼثها و بًیـاوهـای ؾیپلماوـی جىظیـؿ ؾق ویاوـث ؼـاقشی شمهـىقی اوـالهی٠ ،مـال

ؾیپلماوی ٤یكجىظیؿی یا وکىالق بك آو ظاکن باٌؿ .ؾق ایى ِىقت ایى ج ىقی هٙكض هیٌـىؾ کـه
ؾیپلماوی با ایؿئىلىژی و اقليهای ؾیًی و جىظیؿی اقجاـا٘ی يـؿاقؾ و هكیـ ال آو ؾو ،ه٭ىلـهای
شؿای ال هنايؿ و ٌایؿ ؾق ه٭ابل هن ٬كاق ؾاٌحه باًٌؿ .ایى يگكي ،یً١ی ٠ؿم جىشـه بـه ؾیپلماوـی
جىظیؿ و ٌكی١ثهعىق ،هیجىايؿ پیاهؿهای هً٩ی ٨كاواو ؾاٌحه باٌؿ که یکی ال ههنجكیى آيهـا ا٨ـى

ؾیپلماوی جىظیؿ ؾق ویاوث ؼاقشی شمهىقی اوالهی ایكاو ؾق ايؿیٍه ویاوی اهام ؼمیًی>= 

ي٭ً ؾیى ؾق قوابٗ ؼاقشی و ؾقيحیصه جٕیی٠ ٟمت و اقليهـای ؾیًـی و ؾق قأن آيهـا ؼؿٌـه ؾق
٠ملیاجی کكؾو جىظیؿ قبىبی اوث .ؼؿٌه ؾق جىظیؿ قبىبیٌ ،كک قا ؾق پی ؼىاهؿ ؾاٌث و آو يیـم
ؾق لشآن کشیمٜ ،لن ٝ٠ین ٌمكؾه ٌؿه اوث :.الایىقو ،ه٭الـه ظأـك ؾق پـی بیـاو ایـى اوـث کـه
ؾیپلماوی هك يٝاهی بك اوان ایؿئىلىژی و اقليهای آو ٌکل هیگیكؾ و هـك يٝـاهی هـیکىٌـؿ
ؾیپلماتهای آو ال اقليهای آو که ؼٗ ٬كهم آو يٝام ٌمكؾه هیٌىيؿ يگفقيؿ و ظـؿا٬ل بـه٘ـىق

يىای آو قا هكا٠ات کًًؿ .بهً٠ىاو هرا کٍىقهایی که يٝام آيها بك اوان هکحب لیاكا ؾهکكاوی بًـا
يهاؾه ٌؿه اوث ،هیکىًٌؿ ؾیپلماوی آيها ؾق قوابٗ بیىالملل بـك اوـان لیاـكا ؾهکكاوـی ٌـکل
بگیكؾ و هكگم يمیجىاو بك ایى باوق بىؾ که ؾیپلماوی هك يٝام هیجىايـؿ بـا اقليهـای ظـاکن بـك آو
ج٭ابل ؾاٌحه باٌؿ .يٝام شمهىقی اوالهی ایكاو يیم هؿلی ال يٝامها ؾق هیـاو کٍـىقها و يٝـامهـای
ؾیگك اوث که ؾیپلماوی آو هاحًی بك ٌكی١ث اوـالهی و هاـايی جىظیـؿی اوـث و ياؾیـؿه گـك٨حى
ٌكی١ث و هاًای جىظیؿی ؾق ؾیپلماوی ياپفیك٨حًی و ٤یكهًٙ٭ی جل٭ی هیٌىؾ.
هبايی يظزی
هفاهین

بكای ظّى هً١ای قوٌـى و هاـكهى ال ً٠ـىاو Dؾیپلماوـی جىظیـؿ ؾق ویاوـث ؼـاقشی
شمهىقی اوالهی ایكاو با جؤکیؿ بك ايؿیٍـه ویاوـی اهـام ؼمیًـی ،Cاللم اوـث واژگـاو
ه٩هىمًٌاوی ٌىيؿ.

کلیؿی همچىو Dؾیپلماوی Cو DجىظیؿC
تىحیذ :واژه Dجىظیؿ Cهّؿق باب Dج١٩یل Cو ؾق ل٥ث به هً١ای Dیگايه ؾايىحى Cاوـث.
قیٍه ایى کلمه Dوظؿ Cو به هً١ای اي٩كاؾ اوث و الایىقو Dواظؿ Cبه چیمی ا٘ال ٪هیٌـىؾ
که شمء يـؿاقؾ ٔقا٤ـب اِـ٩هايی ٓ:>>: ::<AA ،و ؾق اِـٙالض ٠اـاقت اوـث ال یگايـه
ؾايىحى و یکحا ٌمكؾو ؼؿاويؿ و ایًکه ؼؿا هیچ ٌكی و هرلی يؿاقؾ ٌٔیػ ه٩یـؿ٪:=:< ،
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ى] هًگاهی قا کـه
الط ْشک لظل ٌن اع ِظ ٌین ٔل٭ماو Eٓ:< :و [یاؾ ک 
D .:و ِإر قال لقماو َِلب ًِ ِه وهى ی ِعظه یا بًي َل تط ِشک ِبالل ِه ِإو ِ
ل٭ماو به پىك ؼىیً ؾقظالیکه وی او قا ايؿقل هیؾاؾ گ٩ث :ای پىكک هى ،به ؼؿا ٌكک هیاوق که بهقاوحی ٌـكک
وحمی بمقگ اوثC.
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الٌ E;: :٧یػ ه٩یؿ ٪:=:< ،ب .ٓ>: :ه٭ابل جىظیؿٌ ،كک به ؼـؿا ٬ـكاق ؾاقؾ و ٌـكک ؾق
ل٥ث به هً١ای هٍاقکث ٔقا٤ب اِ٩هايی ٓ;?? ::<AA ،یـا يّـیب ٬ـكاق ؾاؾو ،و ؾق هـن
آهیؽحه ٌؿو ؾو ٌكی اوث ٔ٘كیعی ،:<@> ،ز > ٓ;@= :و ؾق اِٙالضٌ ،كی و همحا
٬كاق ؾاؾو بكای ؼؿاوث و همکى اوث ؾق ِ٩ات ،ا١٨ـا یـا ظحـی ـات باٌـؿ .جىظیـؿ ؾق
ايؿیٍه اوالهی ال اهمیث شؿی بكؼىقؾاق اوث Eلیكا یکی ال ههنجكیى هعىقهـای جالیـ ٣و
ج١لین پیاهاكاو الهی بىؾه اوث .لشآن کشیم آيصا که بكياهه جالی٥ی پیاهاكايی چىو يىض ،هـىؾ،
ِالط و ٌ١یب قا بالگى هیکًؿ یاؾآوق هیٌىؾ که يؽىحیى پیام آياو به اهثهای ؼىؾ ایى
َ
َّ
َ م
إَ مب م وإِإلل َِِمُِلک ِْمِ ِم ْ ِهِ ِإل ٍِِغ ْی مع مُِ ٔا٠كا @< ،?> ،>B :٦و > EٓAؼؿا قا بپكوحیؿ که بكای
بىؾِ ْ D :
ٌما هیچ ه١اىؾی شم او يیىث C.همچًیى جىظیؿ یکی ال اهؿا ٦بمقگ ب١رث پیاهاكاو الهی
وَ
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َّ
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ْ
هلِأ َّمه ٍِِ َ مسهى ِِأ ِ ِنِ ْإَ مبه م وإِإلله َِِ َ ِوِ
هی٨كهایؿِ َ D :وِلمه ْ ِِ َب َعثىهُِ ِفهَِ ِ
يیم بىؾه اوث Eچًاوکه لشآن 
َّ م
ىَ ٔيعل Eٓ47 :و ؾقظ٭ی٭ث ،ؾق هیاو هك اهحـی ٨كوـحاؾهای بـكايگیؽحین [جـا
ْإخ َت ِى مبىإِإلطُغ َ ِ
بگىیؿ ]:ؼؿا قا بپكوحیؿ و ال ٘ا٤ىت ٔ٨كیاگكٓ بپكهیمیؿ C.بًابكایى ،هى له جىظیؿ ال هىائل
بىیاق اواوی و ظائم اهمیث ؾق اوالم اوث ٌٔیػ ِؿو ،٪:=9< ،٪ز  .ٓ= ::هكوق لشآن
و قوایات اوالهی ايىاو قا هحىشه اهمیث آو هیکًؿ و همچًیى آذاق بمقگاو اوالم بهؤىض
يٍاو هیؾهؿ که همه ايؿیٍمًؿاو هىلماو يیم به ایى اِل که اولیى قکى ال هصمى٠ه هاـايی
هیآیؿ ؾ٬ث و جىشهی ؼاَ ؾاقيؿ ٔظلی ،بیجا ،ز ; .ٓ@9 :اهام
ا٠ح٭اؾی اوالهی بهٌماق 
ؼمیًی يیم قیٍه و اِل همه ٠٭ایؿ قا اِل جىظیؿ هیؾايؿD :ایى اِل به ها هیآهىلؾ کـه
ايىاو جًها ؾق بكابك ـات ا٬ؿن ظ ٫بایؿ جىلین باٌؿ و ال هیچ ايىايی ياایؿ ا٘ا٠ث کًؿ هگك
ایًکه ا٘ا٠ث او ا٘ا٠ث ؼؿا باٌؿٔ Cهىوىی ؼمیًـی ،:<AB ،ز > .ٓ<AA :الایـىقو ،ؾق
ؾیپلماوی يیم جىظیؿ شكیـاو ؾاقؾ و اللم اوـث ؾق ج١اهـلهـای ؾیپلماجیـ جىظیـؿ قبـىبی
بهً٠ىاو اِل ق٠ایث ٌىؾ و ٠اىق ال آو بكؼال ٦اقليهای ؾیًی و هلی ٌمكؾه هیٌىؾ.
دیپلماسی :بكای کلمه ؾیپلماوی :ه١ايی ٨كاوايی ـکك ٌؿه اوث که هكی ال آو ه١ـايی
1. Diplomacyi.

ؾیپلماوی جىظیؿ ؾق ویاوث ؼاقشی شمهىقی اوالهی ایكاو ؾق ايؿیٍه ویاوی اهام ؼمیًی>? 

به بؽٍی ال ؾیپلماوی هیپكؾاليؿ Eاها همه آيها هؿ ٦واظؿ و هٍؽّی قا ؾياا هیکًًـؿ و
آو هن Dبه وكايصام قوايؿو ویاوث ؼاقشی Cاوث ٔآالؾپىي و جىجىيچیـاوEٓ= ::<@; ،
ولی هحكاؾ ٦با ویاوث ؼاقشی يؽىاهؿ بىؾ Eلیكا ویاوث ؼاقشی شىهكه ،اهؿا ٦و ٘ـكل
ج٩کك ظاکن بك قوابٗ ی ؾولث با ؾیگكاو اوث ،اها ؾیپلماوی یکی ال ابماقهایی اوـث کـه
بكای جع٭ ٫آيها به کاق هیقوؾ ٔایىايم .ٓ;9< ::<A: ،بًابكایى ،ؾیپلماوی قا چًیى هـیجـىاو
ج١كی ٧کكؾ:
 .2ؾیپلماوی ٠ااقت اوث ال اؾاقه اهـىق بـیىالملـل بـهووـیله وـ٩یك و ؾیگـك هـؤهىقاو
ؾیپلماجی ٔباباییEٓ277 :2474 ،
 .1ؾیپلماوی به ٠لن و هًك يمایًؿگی کٍىقها و ٨ى هـفاکكه یـا اؾاقه قوابـٗ بـیىالملـل
به وویله هفاکكه ویاوی و قوٌی که و٩كا و يمایًؿگاو بكای اِالض و اؾاقه ایى قوابٗ به کـاق
هیبكيؿ ا٘ال ٪هیٌىؾ ٔآ٬ابؽٍی.ٓ274 :2474 ،

ال هصمى ٞایى ؾو ج١كی ٧هیجىاو يحیصه گك٨ث که ؾیپلماوی به هً١ای ٠ك٨ی يى٠ی ٨ى یا
ؾیپلماتها شهث جؤهیى هًا ٟ٨هلی ؼىؾ ؾق ِعًه بیىالملـل ال آو اوـح٩اؾه

هًكی اوث که
هی کًًؿ٨ .ى بىؾو ؾیپلماوی به ایى ؾلیل اوث که جصكبه ؾق آو ظائم اهمیث اوث .ؾقوا٬ـٟ

هٍیهایی اوـث
ویاوث ؼاقشی که هصمى٠ه ؾايً و ا٘ال٠ات و اِى و ه٭كقات و ؼٗ 
یًبیًی هیکًؿ ،شًاه وحاؾی و ویاوی ؾاقؾ و
که ی کٍىق بكای ظكکات بكووهكلی ؼىؾ پ 
ؾیپلماوی اشكای ایى ویاوثهاوث و شًاه وحاؾی آو هكبىٖ به ؾیپلماوی اوث ٔایـمؾی،
٠ااقتؾیگك هیجىاو گ٩ث کاق اِلی ؾیپلماوی هفاکكه و بعدهایی اوـث

 .ٓ48 :2466به
که بكای هٍؽُ واؼحى هًا ٟ٨هٍحكک و ظىلههای ج١اقْ هیاو ٘ك٨یى ِـىقت هـیگیـكؾ
ٔایىايم و يىيام .ٓ154 :2472 ،با بهكهگیكی ال ؾیپلماوی هیجىاو ال شًگ و ؾقگیكی ؼالَ
ٌؿ و ال قاه والي به اهؿا ٦ؾوث یا٨ث ٔآٌىقی.ٓ265 :2472 ،
آيچه جا ایًصا ؾق هً١ای ؾیپلماوی بیاو ٌؿ ،ؾیپلماوی ٠ك٨ی بىؾ Eلیكا به ي٭ً و ؾؼالث
ؾیى ؾق آو اٌـاقهای يٍـؿه و ؾقبـاقه آو کـاهال وـاکث اوـث .اهـا ؾق اوـالم يـاب هً١ـای
ؾیپلماوی ٨كاجك ال ایى اوث Eیً١ی جىأم با اقليهای ؾیًـی و بـا هعىقیـث جىظیـؿ قبـىبی
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جع٭ ٫هییابؿ ،که ؾق ایى ه٭اله ال آو به ؾیپلماوی جىظیؿ یاؾ هیٌىؾ .الایىقو ،اِل آلاؾی،
يهای ؾیًی الشمله اِىلی هىحًؿ کـه ؾق
اؼحیاق ،اظحكام هح٭ابل ،ظىى يیث و ق٠ایث اقل 
ؾیپلماوی جىظیؿ ق٠ایث هیٌىيؿ ٔ٠میؿ ليصـايی .ٓ164 :2468 ،بـه همـیى هًاوـاث ؾق
ایًصا به قهیا٨ثهای ؾیپلماوی اٌاقه هیٌىؾ.
سهیافت عشفیگشا یا سکىَلس :ؾیپلماوی ٠ك٨یگـكا یـا وـکىالق بـه ؾیپلماوـیای ا٘ـال٪
٠ااقتؾیگك ؾیپلماوی ٠ك٨ـی یـا

هیٌىؾ که ي٭ً و ؾؼالث ؾیى ؾق آو ٌكٖ يٍؿه اوث .به

وکىالق به ؾیپلماویای ا٘ال ٪هیگكؾؾ که به ایى شهاو ج١ل ٫ؾاٌحه باٌؿ و ٘ای١ـی اوـث
که ال ؼؿاويؿ و الىهیث ؾوق اوث .ؾیپلماوی قایس ؾق ؾيیا يیـم ال همـیى يـى ٞاوـث Eلیـكا
ؾیپلماوی هحؿاو شهاو به ؾياا ؾولثهای هحاى ٞؼىؾيؿ يه هلثها و اقليهای ايىايی .به
همیى ؾلیل کاقگماقاو و ؾیپلماجی که ايحؽاب هیٌىيؿ ا٤لـب ا٨ـكاؾ وابىـحه بـه ؾولـثهـا و
کىايیايؿ که جمام همحٍاو ٨٭ٗ بك پایؿاقی ذاات ویاوی ؾولحٍاو اوث یا ؾقِؿؾيؿ که بـه

ي ٟ٩ؾولحٍاو هلحی قا ٨كیـب ؾهًـؿ ٔهمـاو .ٓ;@<-;@; :ؼاوـحگاه ؾیپلماوـی ٠ك٨ـی یـا
وکىالق٤ ،كب اوث ٔایمؾی ٓ<@ ::<@@ ،و هیچ وـًؽیحی هیـاو ایـى يـى ٞؾیپلماوـی بـا
اقليهای ؾیًی و جىظیؿی وشىؾ يؿاقؾ.

سهیافت ضشیعتهحىس و اسالهی :اوالم باجىشهبه جٍکیل ظکىهث ؾق ّ٠ك قوـالث و
بك٬كاقی قوابٗ ؾیپلماجی با کٍىقهای ؾیگك جىايىحه اوـث الگـىیی هًاوـب ال ؾیپلماوـی
اقائه کًؿ که بك اوان ٌكی١ث اوالم و اقليهای ايىايی باٌؿ .الایـىقو ،ؾیپلماوـی ياـی
هکكم اوالم يى٠ی ٨ى و هًك بهكهگیكی ال همه اهکايات هصـال و هٍـكو ٞشهـث جـؤهیى
هًا ٟ٨اهث واظؿه اوالهی بىؾه اوث .با ایى اوِا ٦هیجىاو گ٩ث که بىیاقی ال ا٬ؿامهـا و
قويهایی که وشىؾ ؾاقيؿ ؾق ؾیپلماوی وکىالق بكای شلب وكی ٟهًا ٟ٨هصال اوث ،اها ؾق

ؾیپلماوی ٌكی١ثهعىق به ؾلیل هًٌ ٟك٠ی هصال يیىحًؿ ٔهماو .ٓ=; :بًابكایى ،ؾیپلماوی
ٌكی١ثگكا و اوالهی قا هیجىاو ال بكؼىقؾ يای هکكم اوالم بـا ؾیگـك ا٬ـىام و کٍـىقها

اوحًحاز کكؾٌ .یىه ؾیپلماوی پیاهاك اوالمٌ ،یىه واٟ٬بیًايه هاحًی بك اقليهای ايىـايی
و الهی بىؾه اوث ٔ٠میؿ ليصايی .ٓ;@; ::<@B ،بیٍحك بكؼىقؾ و قابٙه ویاوی يای هکـكم

ؾیپلماوی جىظیؿ ؾق ویاوث ؼاقشی شمهىقی اوالهی ایكاو ؾق ايؿیٍه ویاوی اهام ؼمیًی>A 

اوالم با ا٬ىام و هلثها همكاه با هى٨٭یث بىؾ که ٤الاٍاو بـا اوـالم آوقؾو آيهـا ؼاجمـه
هییا٨ث .قال ایى هٙلب آو اوث که پیاهاك ؾق ؾیپلماوـی هـیچگـاه ال ٨كیـب ،ي٩ـا ٪و

ؼّلثهای ٔؿاقلي اوح٩اؾه يمیکكؾيؿ و همچًیى هیچگاه ٨كیب و٠ـؿههـای ؾیگـكاو قا

يمیؼىقؾيؿ .ؾیپلماوی پیاهاك بك اوان جع٭ ٫بؽٍیؿو هؿ٦های اِلی هکحب اوالم

بىؾه اوث ٔهماو.ٓ;@>-;@= :
ٌكی١ث ه٭ؿن اوالم ا٨موو بـك ؾیپلماوـی ؾق ظـىله ویاوـث و قوابـٗ بـیىالملـل ال
هیجىاو اوحًحاز
ؾیپلماوی ؾق ظىله جالی ٣ؾیى يیم بكؼىقؾاق اوث و آو قا ال بكؼی آیات لشآن 
کكؾ .بهً٠ىاو هرا ؼؿاويؿ ؾق لشآن به پیاهاك ؼٙاب هیکًؿ که به هال٥او ؾیى اوالم ،که
هايًؿ ؾیپلماتهای ویاویايؿ ،آهىلي ؾهؿ جا با اؼال ،٪هً ٫ٙو بكهـاو بـا هـكؾم بكؼـىقؾ
ْ َ َ َْْ َ َْ َ َ َ َ ْ
َ
هٍُّل مه ِْمِ
حکن ًِِِوإلنى َِظ ِِ
لِ َ ِِّب ِ ِبُل ِ ِ
کًًؿ و آياو قا با ؾیى آًٌا واليؿْ D :إٍّ مِِ ِإلَِ َس ِِبی ِ ِ
هًِإلحسهى ًِِِوخ ِ
َ
َّ
ِبُل ِِتَِ ِِنَِأ ْح َس م ِه ٔيعل Eٓ212 :با ظکمث و ايؿقل يیکى به قاه پكوقؾگاقت ؾ٠ـىت کـى و بـا
آياو به [ٌیىهای] که يیکىجك اوث هصاؾله يما C.ؼؿاويؿ با ایـى آیـه ٌـكی٩ه قوي هـفاکكه و
ؾیپلماوی قا به هحکلماو و هؿا١٨او ؾیى آهىلي ؾاؾ جا با ايصـام ؾاؾو آو ال ؾیـى ؼـىؾ ؾ٨ـاٞ
کًًؿ جا ال شًگ و ؼىوقیمی هفهای و ٨ك٬های شلىگیكی ٌىؾ.
پیطیًهضًاسی


ؾقباقه پیٍیًه ایى بعد جع٭ی٭ات هّ٩لی ِىقت پفیك٨حه اوث ،اها جع٭ی ٫هىح٭لی ا٠ن ال
کحاب ،پایاو ياهه یا ه٭اله قاش ٟبه ؾیپلماوی جىظیؿ یا٨ث يٍؿه و کىی به آو يپكؾاؼحه اوث.
اگكچه کحابها و ه٭االجی هكجاٗ و هٍابه با ایى جع٭ی ٫يگاٌحه ٌؿيؿ که يىیىًؿه ال آيها بهكه
بكؾه اوث ،ایى کحابها و ه٭االت ال پیٍیًه ؾوق ایى بعد ٌمكؾه هیٌىيؿ که ی يمىيه ال
آيها که بـه هااظـد ایـى ه٭الـه ٌـااهث بیٍـحكی ؾاقؾ ٠اـاقت اوـث ال ه٭الـه Dکاقبىـث
ؾیپلماوی ٠مىهی ؾق ویاوث ؼاقشی شمهـىقی اوـالهی ایـكاو ؾق چهـاقچىب اِـى و
اقليهای اي٭الب اوالهی ،Cيىٌحه ً٠ایثالله یمؾايی و قإیا يژاؾليؿیه ٔ; ،ٓ:<Bکه جالي

کكؾه به ؾیپلماوی ٠مىهی بپكؾالؾ .ایى ه٭الـه همچًـیى بـه هاـايی ؾیپلماوـی ،اقليهـای
اي٭الب اوالهی ،اهؿا ٦شمهىقی اوالهی ،جٍکیل شاه١ه واظؿ شهـايی و اِـل ِـؿوق
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اي٭الب اوالهی پكؾاؼحه ،اها به هى له ؾیپلماوی جىظیؿ اٌاقه يکكؾه اوث و هیچ جع٭ی٭ی با
ً٠ىاو Dؾیپلماوی جىظیؿ ؾق ویاوـث ؼـاقشی شمهـىقی اوـالهی ایـكاو ؾق ايؿیٍـه اهـام
ؼمیًی Cايصام يپفیك٨حه اوث .الایىقو ،ایـى ه٭الـه ؾقِـؿؾ اوـث بـا جعلیـل ه٩ـاهین و
ؾاؾههای ٠لمیً٠ ،ىاو یاؾٌؿه قا هىقؾ جعلیل و بكقوی ٬كاق ؾهؿ.

هبايی دیپلماسی تىحیذ

ؾق ایى ٬ىمث ال بعد به هاايی و لیكواؼثهای ؾیپلماوی پكؾاؼحه هیٌىؾ.
الف) تىحیذ دس وَلیت :بك اوان جىظیؿ والیی یا جىظیـؿ ؾق والیـث ،وكپكوـحی و ظـ٫
ظاکمیث ؾق يٝام ویاوی اوالم باالِاله هح١ل ٫به ؼؿا و وپه هح١ل ٫به هؤـويـاو ال٘ـك٦
اووث و وكپكوحی و ظاکمیث اظؿی ٤یك ال ؼؿا ،بكای ايىاوها هًٙ٭ی و ٌـك٠ی يؽىاهـؿ
بــىؾ ٔ٘اا٘اــایی ،٪:<B9 ،ز ? .ٓ:= ::بـكایىاوــان هــیجــىاو گ٩ــث پــفیكي والیــث و
ظاکمیث ٬ؿقتهای ولٙهگك ؾق هفاکكات ویاوی ،هؽال ٧جىظیؿ ؾق والیث و ظاکمیـث
اوث .الایىقو ،ؾیپلمـاتهـا بایـؿ ؾق ؾیپلماوـی شمهـىقی اوـالهی جىظیـؿ ؾق والیـث و
ظاکمیـث قا ؾق هــفاکكات و ه١اهـؿههــا بـه کــاق گیكيـؿ و هكگــم وكپكوـحی و وــلٙهگــكی
ؿقتهای ولٙهگك قا يپفیكيؿ .یکی ال ً٠اِك ٨لى٩ه و قال لموم کاقبىـث جىظیـؿ والیـی و
 ٬
ظاکمیحی ؾق ؾیپلماوی شمهىقی اوالهی قا هیجىاو چًیى جىٔیط ؾاؾ که به ؾلیل هىـلماو
بىؾو هلث شمهىقی اوالهی ایكاو٤ ،یكهىلماو يمیجىايـؿ والیـث و وكپكوـحی آيهـا قا بـه
٠هؿه گیكؾ .ایى ه٩اؾ ٬ا٠ؿه ه١كوD ٦ي٩ی وایل Cاوث که الهامیا٨حه ال آیه ٌكی٩ه لشآن اوث
و
َ َ ْ
َ ْ َ ْ َ َ َّ م ْ
هبیَل ٔيىـاء Eٓ:=: :هكگـم ؼـؿای
ىیهِ َس ِ
عیهِ ََلهَِإل من ْهُ ِم َ ِ
کُف ِ
هِیدع ِ
که هی٨كهایؿD :ل ِ
لِإلل ِِ ِلل ِ
جااقک و ج١الی ولٙهای بكای ٤یكهىلماو بك هىلماو ٬كاق يؿاؾه اوـث C.اهـام ؼمیًـی بـك
اوان ایى ٬ا٠ؿه ٨٭هی ُه َلهن ال آیـه ٌـكی٩ه یاؾٌـؿه ،بـك ٔـؿ ٘ـكض يًگـیى کاپیحىالوـیىو
اوحؿال هیکًؿ و ال کالم او چًیى بكهیآیؿ که ه٩اؾ ایى ٘ـكض هىـاوی اوـث بـا پـفیكي
والیث و ٕ٬اوت ک٩اق که با جىظیؿ ؾق والیث و ظاکمیث همؽىايی يؿاقؾ ٔهىوىی ؼمیًی،
 ،:<ABز  .ٓ=9B ::اهام ؼمیًیٔ مى جؤکیؿ بك قوابٗ ظىًه ؾیپلماجی با ؾیگك کٍىقها
همىاقه و٩اقي هیکكؾيؿD :ياایؿ جعث ولٙه ؼاقشی باٌین .ياایؿ آيها ؾؼالث ؾق اهىق هـا

ؾیپلماوی جىظیؿ ؾق ویاوث ؼاقشی شمهىقی اوالهی ایكاو ؾق ايؿیٍه ویاوی اهام ؼمیًی>C 

بکًًؿ و ياایؿ به ها ؼٗ بؿهًؿٔ Cهماو ،ز  .ٓ=:< ::Bکالم اهام ؼمیًی ؾقباقه ایًکه ...D
هً ٫ٙاوالم ایى اوث که  ...ياایؿ ٌـما جعـث وـلٙه ٤یـك بكویـؿٔ C...همـاو ،ز =ٓB: :
الهامیا٨حه ال جىظیؿ ؾق والیث و ظاکمیث اوث و ایى بـه ؾیپلمـاتهـا و يؽاگـاو ویاوـث

ؼاقشی شمهىقی اوالهی هیآهىلؾ که ؾق ؾیپلماویها هىاٜب باًٌؿ جـا ياؼىاوـحه جعـث
والیث ک٩اق ٬كاق يگیكيؿ .ال همیى قو اهام ؼمیًی ؾق ٨كال ؾیگكی هی٨كهایـؿD :هـا جعـث
هیچ ٬ؿقجی يیىحین شم ؼؿای جااقک و ج١الیٔ Cهماو ،ز ? .ٓ=@? ::ایى کالم اهـام ّ
هاـیى
جىظیؿ ؾق والیث و ظاکمیث اوثE
ب) يفی اعاعت اص غیش خذاD :ا٘ا٠ث Cال هاؾه ٘Dـى ،Cٞبـه هً١ـای جىـلین ،ؼٕـى،ٞ
پیكوی ال اهك و ٨كهاو ،با هیل و ق٤اث اوث ٔ٨كاهیـؿی ،٪:=9B ،ز ; .ٓ<9B :جىظیـؿ ؾق
ا٘ا٠ث به هً١ای ا٘ا٠ث همكاه با ؼٕى ٞو ق٤اث٨ ،٭ٗ ؾق بكابك ؼؿا و ظکن الهی اوـثE
ظ٫ج١الی Cبه٘ىق هٙل ٫واشب اوث Eبه ؾلیل آيکه
لیكا به ظکن ٙ٨كت و ٠٭ل ،ا٘ا٠ث ال  D
ؼؿاويؿ ،هال  ،قب و ؼال ٫ايىاوهاوث و شم ظ ٫يمیگىیؿ و به قاه ظ٠ ٫لـن ؾاقؾ .لـفا
جًها او ٌایىحه ا٘ا٠ث هٙل ٫اوث و ا٘ا٠ث ال ٤یك او بؿوو اـو او شایم يیىـث Eچًـاوکـه
َْ َ َ و
مْ َ َ
َ َ
َ َ
َّ
هْ مع َ ِ
ون
َلِ َمهُِت ِ
ُءِل ِلهی ِ
ههِ مٍّ ِووه ِِِأوِِلیه ِ
هِ َ ِِّبک ِْمِ َو ِِت َِّت ِب معىإِ ِم ْ ِ
هی٨كهایؿِ D :إت ِب معىإِ َمُِأو َِ ِِ ِإ ِلیک ِْمِ ِم ْ ِ
لشآن 
ٔا٠كا Eٓ< :٦آيچه قا ال شايب پكوقؾگاقجاو بهوىی ٌما ٨كو٨كوحاؾه ٌؿه اوث ،پیكوی کًیؿ
و شم او ،ال ه١اىؾاو [ؾیگك] پیكوی هکًیؿ .چه ايؿک پًـؿ هـیگیكیـؿ C.بـا ایـى ٨ـكْ ایـى
پكوً هٙكض هیٌىؾ که آیا ؾیپلمـاتهـای شمهـىقی اوـالهی بـه ؾلیـل ٬ؿقجمًـؿ بـىؾو
کٍىقهای ولٙهگك هايًؿ اهكیکا و هنپیمايايً ،هیجىايًؿ ال اقليهای ؼـىؾ ٠ـؿو  ،و ؾق
ؾیپلماوی ال آي ها ا٘ا٠ث کًًؿ؟ پاوػ آو اوث که بك اوان جىظیؿ ؾق ا٘ا٠ث ،ايىاو ٨٭ـٗ
بایؿ ال ؼؿا یا کىايی که ال٘ك ٦ؼؿا هؤـوو هىـحًؿ ا٘ا٠ـث کًـؿ ٔ٘ىوـی ،بـیجـا ،ز ;:
 .ٓ>ABبكایىاوان ،هكگم ياایؿ ال ه١اهؿهها و کًىايىیىوهـایی ا٘ا٠ـث کـكؾ کـه ال٘ـك٦
کٍىقهای ولٙهگك هايًؿ اهكیکا جؿویى هیٌىيؿ و با هاايی ؾیى اوالم و اقليهای اوالهی
و با هّالط هلی يٝام هًا٨ات ؾاقيؿ Eلیكا آيها با اقليهای ايىايی ؾق ج١اقْايؿ Eچًاوکـه
هی٨كهایؿD :ها ه١ح٭ؿین که ٬ايىوگفاقی بـكای بٍـك جًهـا ؾق اؼحیـاق ؼـؿای
اهام ؼمیًی 
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ج١الی اوث Eهمچًاوکه ٬ىايیى هىحی و ؼل٭ث قا يیم ؼؿاويؿ ه٭كق ٨كهىؾه اوث و و١اؾت
و کما ايىاو و شىاه ٟجًهـا ؾق گـكو ا٘ا٠ـث ال ٬ـىايیى الهـی اوـثٔ Cهىوـىی ؼمیًـی،
 ،:<ABز >Eٓ<AA :
پ) يفی استعايت اص غیش خذا :ي٩ی اوح١ايث ال ٤یك ؼؿا به ایى هً١اوث که ايىـاو ال ٤یـك
ؼؿا اوحمؿاؾ و کم يصىیؿ و ٨٭ٗ ال ؼؿا کم بؽىاهؿ ٔ٘اا٘اـایی ،٪:<B9 ،ز .ٓ;@ ::
یکی ال ِكیطجكیى آیات لشآن که ايعّاق اوح١ايث ال ؼؿای هح١ا قا هیقوايؿ ،آیه پًس وىقه
ّ
ا َّ ا ا
اک ي ْس اتعیى C.ه٭ؿم ٌؿو ٔـمیك ه١٩ـىلی Dایـاک Cبـك ١٨ـل،
ظمؿ اوث که هی٨كهایؿD :و ِای
اوکًًؿه ايعّاق و اؼحّـاَ اوـح١ايث ال ؼؿاويـؿ اوـث ٔ٘اكوـی ،:<@; ،ز .ٓ:9: ::
بی 
٨لى٩ه و قال همًى٠یث اوح١ايث ال ک٩اق آو اوث که آيها ؾق ـاجٍاو ال هـیچ ٬ـؿقجی بكؼـىقؾاق
يیىحًؿ Eچًاوکه لشآن ؾق جىِی ٧آياو هی٨كهایؿ:

َ
َّ َ ْ ْ م م م
َ َ َّ م م َ َ َ َ َ ْ َ م َ م َّ َّ َ َ
هىِ
هِیخلمىإِذ َب وُبُِ َول ِ ِ
إلل ِِِل ِ
ونِ ِ
هِ مٍّ ِ ِ
ىنِ ِم ْ ِ
هِت ْ مَ َ ِ
لِفُست ِنعىإِله ِإ ِنِ ِإل ِِْی ِ
بِمث ِ
ُسٌِ ِع ِ
إلى ِ
یُِ ِأیهُِ ِ
َ
ْ
َ
م
ُّ
م
م
ْ
َّ
َ
َ
هىبِ
هِِ َوإل َنطل م ِ
إلط ُِل م ِ
وُِ ِم ْىه مٌِِ مهع َ ِِ ِ
ُبِشهی وئُِ ِِی ْس َهت ْى ِمْ مِ
إلْ َب م ِ
ْإخ َت َن معىإِل مِِ َو ِإ ْ ِنِی ْسل ْب مه مِمِ ِ
ٔححِ ِ.ٓ37ِ:
َ
ای هكؾمَ ،هرلی لؾه ٌؿ .په بؿاو گىي فكاؾهیؿ :کىايی که شم ؼؿا هیؼىايی ؿ ،هكگ م
ؿو] آو اشحم اؿ کًً ؿ ،و اگ ك آو هگ ه
[ظحی] هگىی يمیآفكیًًؿ ،هكچًؿ ب كای [آفكی 

يمیجىايًؿ آو قا بالپه گیكيؿ .عالب و هغلىب هك ؾو ياجىاوايؿ.
چیمی ال آياو بكبایؿ ،

بك اوان آیه ٌكی٩ه ،هگه که يماؾ ٔ ٧١و ياجىايی اوث و کًایه ال کىچ ٌـمكؾو و
جمىؽك کا٨كاو و هًا٨٭او اوث ٌٔاـلی ،٪:=;> ،ز  ،ٓ>9 ::به ٤یك ؼؿا ا٘الٌ ٪ـؿه کـه
ٌاهل اوحکااق شهايی و وایك ؾٌمًاو يیم هیٌىؾ .بـكایىاوـان ،آيـاو ؾق ٠ـمتبؽٍـی و
و١اؾتآ٨كیًی همچىو هگه ياجىاوايؿ .الایىقو ،اوح١ايث ال آياو به ؾلیل ٔـ ٧١ظ٭ی٭ـی

آياو ،هكگم ٔاهى ظل هٍکالت شاه١ه يؽىاهؿ بىؾ .ؾیپلماتها بایؿ جىشه ؾاٌحه باًٌؿ که
ؾق هفاکكاجٍاو ه٭هىق ٬ؿقت٘لای ٘ك ٦ه٭ابلٍاو ٬كاق يگیكيؿ و ال آياو اوـحمؿاؾ هایعحـاز
پیًپاا٨حاؾه يکًًؿ .اهام ؼمیًی ؾقایىباقه هی٨كهایؿ:

با جىول به ؾاهى اهكیکا ضقف و ياجىايی ؼىؾ قا بكهال يىالیؿ و ال گكگه ا و ؾقي ؿهه ا
ب كای ٌ بايی و ظف ؼ هً افـ ؼ ىؾ او حمؿاؾ يغلبی ؿ .ابكل ؿقته ا آو لعؾ های ک ه

ؾیپلماوی جىظیؿ ؾق ویاوث ؼاقشی شمهىقی اوالهی ایكاو ؾق ايؿیٍه ویاوی اهام ؼمیًی?; 

هًافقٍاو الحضا کًؿ ٌما قا لكبايی هیکًًؿ و پیً آياو ؾووحی و ؾٌمًی و ي ىکكی
و ِؿالث اقلي و هفهىهی يؿاقؾ و آياو هًافـ ؼىؾ قا هالک لكاق ؾاؾهايؿ و بهِكاظث
و ؾق همهشا ال آو وؽى هیگىیًؿ ٔهىوىی ؼمیًی ،1389 ،ز .ٓ329 :21

اهام ؼمیًی ؾق هىاقؾی ال کىايی که اهل يماليؿ و شمله Dایاک يعبذ وایاک يستعیىC
قا چًؿیى باق ؾق ٌاايهقول جکكاق هیکًًؿ اها ؾق ه٭ابل هك هىشىؾ ٜالمی کكيً هیکًًؿ و ال
آيها اوحمؿاؾ هی٘لاًؿ بیماقی هیشىیؿ ٔهىوىی ؼمیًی .ٓ;<9 ::<B; ،اهـام ؾق کالهـی
هی٨كهایؿD :ها ياایؿ جعث ولٙه اهكیکا باٌین .ياایؿ اهكیکا بیایـؿ ؾايٍـگاهماو قا ؾقوـث

کًؿ Eاهكیکا بیایؿ اقجٍماو قا ؾقوث کًؿٔ Cهىوىی ؼمیًی ،:<AB ،ز > .ٓ=<: ::قال ایى
کالم اهام ایى اوث که اوحمؿاؾ٘لای و کم ؼىاوحى ال ؾٌمى ا٨موو بك ایًکـه بـا جىظیـؿ
همؽىايی يؿاقؾ ،با ٠مت و ؼىؾباوقی هلث هىلماو و يٝـام اوـالهی يیـم وـالگاق يیىـث
ٔهماو ،ز @ .ٓ;=?-;== :بكایىاوان اللم اوث ؾیپلمـاتهـای شمهـىقی اوـالهی ؾق
هفاکكاجٍاو با کٍىقهای بالؾ ک٩ك و ولٙهگك بهشای کم ٘لایؿو ال آيها ،بـه ؾاٌـحههـا و
اوح١ؿاؾهای ؼىؾ جکیه کًًؿ و به يّكت الهی اهیؿواق باًٌؿ.
ت) تىکل و تکیه بش خذا :ؾیپلماوی جىظیؿ ال ؾو هًٝك ٬ابل بكقوـی اوـث :هًٝـك او ایًکـه
جالي ٌىؾ ؾق هفاکكه با ؾٌمى هًكی ؼكز ؾاؾه ٌىؾ جا اِل جىظیؿ ؼؿٌهؾاق يٍىؾ Eبه ایى هً١ا
که ياؼىاوحه ؾٌمى ،ها قا جعث والیث و ظاکمیث ؼىؾ ؾقيیاوقؾ یا اِلی قا بك ها جعمیـل يکًـؿ
جا بهياچاق ال او ا٘ا٠ث کًین یا به ٌکلی هىقؾ جهؿیؿ ٬ـكاق يگیـكین کـه ـلیاليـه ال او ؾقؼىاوـث
کم يمایین Eاها يگاه ؾوم ایى اوث که ؾق هفاکكه جکیهگاه و اهیؿ ؾیپلماتها ٨٭ٗ به ؼؿا باٌؿ و
هفاکكه ٨٭ٗ بهً٠ىاو ابماق جل٭ی ٌىؾ ،يه ایًکـه همـه اهیـؿها بـه هـفاکكه و ٬ـؿقتهـای ٜـاهكی
ابك٬ؿقتها باٌؿ .ایى يکحهای اوث که اهام ؼمیًـی ؾقبـاقه آو هـی٨كهایـؿD :هـا جعـث هـیچ

٬ؿقجی يیىحین شم ؼؿای جااقکوج١الی .ایى کٍىق ها که ٬یام کكؾ ،...ال او ا٠الم کكؾ به ؾيیـا کـه
ها يه جعث ظمایث اهكیکا و يه جعث ظمایث ٌىقوی و جعث هیچ ظمـایحی يیىـحینٔ Cهمـاو،
ز ? .ٓ=@@-=@? ::بك اوان يگاه ؾوم بعد جىکل ؾق ؾیپلماوی هٙكض هیٌـىؾ .جىکـل بـؿیى
هً١اوث که ايىاو ٠الوه بك آيکه وٜای ٧و جکالی ٧ؼىؾ قا بهؾقوحی ايصام هیؾهؿ ،يحیصه جالي

<? پووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

ؼىیً قا ٨٭ٗ به ؼؿاويؿ واگفاق ،و بك او جىکل هیکًؿ و به ٤یك ؼؿا ا٠حًا يـؿاقؾ .اهـام ؼمیًـی
جىکل قا واگفاقی اهك به هىشىؾ هىقؾ ا٠حمـاؾ و ٙ٬ـ٘ ٟمـ ٟال هؽلـى ٪هً١ـا هـیکًـؿ ٔهىوـىی
ؼمیًی E77 :2467 ،هىوىی ؼمیًـی .ٓ288 :2471 ،الایـىقو ،جًهـا بـه ؼؿاويـؿ ِؿؾقِـؿ
هیجىاو ا٠حماؾ کكؾ و ال همیى قو اوـث کـه اهـام ؼمیًـی جىکـل قا ال ٨ـكو ٞجىظیـؿ هـیؾايـؿ

ٔهىوىی ؼمیًی ٓ85 :2471 ،و قهم هى٨٭یث ؾق ه٭ابـل ک٩ـاق قا يیـم جىکـل و ا٠حمـاؾ بـه ؼـؿا
هیٌماقؾ ٔهىوىی ؼمیًی ،2478 ،ز  .ٓ111 :26لشآن مدیذ يیم با ـکـك ِـ٩اجی ال ؼؿاويـؿ،

َّ
ْ
ْ
َ
َ
ىَ ٔ٨ك٬او Eٓ27 :و جىکل کى بـك
َِإلْیِ ِی من م ِ
لِ ََلَِإل َح ِّ ِ
ايىاو قا به جىکل بك او ٨كاهیؼىايؿَ D :وت َ ِى ِ
آو ليؿهای که هكگم يمیهیكؾ C.بك اوان جىظیؿ ؾق جىکل ،هكگىيه جکیه و ا٠حماؾ به کـا٨كاو ،آجـً
َ َ ْ م َ َّ َ َ َ َ
هِظل منهىإِف َت َن َّسهک مِمِ َّإلىهُ م ِِ
هـی٨كهایـؿD :و ت ِع ىهى ِإإلَِإلهْی ِ
٠فاب الهی قا ؾق پی ؾاقؾ Eچًاوکه لشآن 
َ
َّ ْ َ ْ َ م م
ون ٔهىؾ ٓ224 :و به کىـايی کـه وـحن کـكؾهايـؿ هحمایـل
ُءُِ َِّمِ ت ْى َص مع َ ِ
هِأوِِلی ِ
ونِإلل ِِِ ِم ِ
هِ مٍّ ِ ِ
مُلک ِْمِ ِم ْ ِ
َو ِ
هٍى یؿ که آجً [ؾولغ] به ٌما هیقوؿ ،و ؾق بكابك ؼـؿا بـكای ٌـما ؾووـحايی يؽىاهـؿ بـىؾ ،و
وكايصام یاقی يؽىاهیؿ ٌؿ C.بًابكایى ،ا٠حماؾ بـه ک٩ـاق وـحمگك و ٩٤لـث ال یـاقی ؼؿاويـؿ ؾق
ؾیپلماوی٥٘ ،یاو اوث ،آو هن ٘٥یايی که آجً ظحمی شهًن قا ؾق پی ؾاقؾ و ال ایـى ٠ـفاب قاه
گكیمی وشىؾ يؿاقؾ ٔ٘اا٘اایی ،٪2485 ،ز  .ٓ223 :4ا٠حماؾ و جکیه به ک٩اق ،جًها هىشب کی٩ـك
اؼكوی يمیٌىؾ که لشآن کشیم بـه آو جّـكیط ؾاقؾ ،بلکـه هىشـب ؼىـاقتهـای ؾيیـىی يیـم
هیٌىؾ .بكای اذاات ایى هٙلـب هـیجـىاو بـه وكيىٌـث ايىـاوهـایی هايًـؿ ِـؿام ظىـیى یـا

کٍىقهایی هايًؿ ایكاو ٬ال ال اي٭الب اوالهی که به ابك٬ـؿقتهـای ٜـالن هايًـؿ اهكیکـا ا٠حمـاؾ
هیکكؾيؿ ،جىشه کكؾ .بًابكایى ،با جىشه ايؿک به وكيىٌـث چًـیى ا٨ـكاؾ یـا کٍـىقهایی هـیجـىاو

ؾقیا٨ث که ا٠حماؾ به ابك٬ؿقتهای ولٙهگك ،شم ؼىاقت چیمی قا ؾق پی يؽىاهؿ ؾاٌث.
يتیجهگیزی


ال هصمى ٞهااظد هكبىٖ به Dؾیپلماوی جىظیؿ ؾق ویاوث ؼاقشی شمهىقی اوـالهی
ایكاو Cيحایس لیك به ؾوث هیآیؿ:
 .2ؾؼالث اقليها و ایؿئىلىژی هكبىٖ به هـك يٝـام ،ؾق ؾیپلماوـی آو ،اهـكی بـؿیهی
اوث و يٝام شمهىقی اوالهی يیم ال يٝـامهـای هاحًـی بـك اقليهـای جىظیـؿی اوـث و

ؾیپلماوی جىظیؿ ؾق ویاوث ؼاقشی شمهىقی اوالهی ایكاو ؾق ايؿیٍه ویاوی اهام ؼمیًی?= 

کاقبىث آيها ؾق ؾیپلماوی قوابٗ بیىالملل جعث ً٠ىاو Dؾیپلماوی جىظیؿ ،Cاهك ٘ای١ـی،
هًٙ٭ی و اشحًابياپفیك اوثE
بـه٘ـىق ٘ای١ـی
 .1ؾیپلماوی جىظیؿ ؾق ویاوـث ؼـاقشی شمهـىقی اوـالهی ایـكاو 
هیجىايؿ ٠ؿم پفیكي ٬ىايیى و کًىايىـیىوهـای هًـا٨ی اقليهـای هلـی و اوـالهی٠ ،ـؿم

قژینهای ٤یكالهی ،يپفیك٨حى ٬ـىايیى
ا٘ا٠ث و جا١یث ال ؼىاوحههای ولٙهشىیايه ؾٌمى و 
٤یكالهی و ٠ؿم ج١هؿ به ٬ؿقتهای ٤یكالهی ولٙهگـك و هايًـؿ آو قا ؾق پـی ؾاٌـحه باٌـؿ و
همچًیى هیجىايؿ الگىی شؿیؿ و هًاوای هاحًی بك اقليهای الهی ؾق ٨ى هفاکكه با کٍىقها
اقائه کًؿE
یجىايـؿ ا٨ـموو
 .4ؾیپلماوی هىالمثآهیم اها جىظیؿهعىق و هاحًی بك اقليهای ؾیًی ه 
بك ٠مت آ٨كیًی و ا٬حؿاقا٨مایی ؾق ِؿوق هً١ىی اي٭ـالب اوـالهی ؾق شهـاو ،بـؿوو جـًً و
هًاٍ٬ات ویاوی و ؾقگیكی هئذك باٌؿE
 .3ؾیپلماوی يٝام والیی بایؿ ٘ىقی ٌکل گیـكؾ کـه اقليهـای الهـی و ؾق قأن آيهـا
جىظیؿ هىقؾ ؼؿٌه ٬كاق يگیكؾ و بایؿ جىشه ؾاٌث که ال يگاه اوالم و بـك اوـان ؾیپلماوـی
جىظیؿ ،اجکای ـلیاليه هىلماياو به ؾولثهای ولٙهشـى و کـا٨ك و ا٘ا٠ـث ال آيـاو شهـث
ؾوحیابی به ٠مت و ٌىکث ؾيیىی ،ياه١٭ى و ٤یكهًٙ٭ی جل٭ی هیٌىؾ و با اِل ٠مت٘لای
اوالهی همؽىايی يؿاقؾ.
کتابًاهه
لشآنکشیم.
ابى بابىیه لمی ٌٔیػ ِؿوقٓ ،هعمؿ بى فلی ٔ=;>:قٓ .معاوی االخباس ،لن ،شاهقه هؿقویى.
ابى يقماو فکبكی بغؿاؾی ٌٔیػ هفیؿٓ ،هعمؿ بى هعمؿ ٔ=;>;ق الفٓ .تاسیر االکتمادات االمامیه،
لن ،المئجمك القالمی للٍیػ المفیؿ.
ٔ=;>;ق بٓ .اوائل الرماالت ،لن ،المئجمك القالمی للٍیػ المفیؿ.
آٌىقی ،ؾاقیىي ٔ; .ٓ;=Bداوؾىامه عیاعی ،جهكاو ،هكواقیؿ.
آلابؽٍی ،فلی و هیًى افٍاقی ؾاؾه ٔ= .ٓ;=Bفشهىگ کدىم عیاعی ،جهكاو ،چاپاق.

>? پووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

آالؾپىي ،فلی و فلیكضا جىجىيچیاو ٔ< .ٓ;=Aدیپدرات و دیپدراعی ،جهكاو ،ولاقت اهىق ؼاقشه.
ایمؾی ،بیوو ٔ .ٓ1377دسآمذی بش عیاعت خاسخی خرهىسی اعالمی ایشان ،لن ،ؾفحك جبلیغات اوالهی.
ایىايم ،گكاه ام و شف كی يىي ام ٔ; .ٓ;=Bفشهىدگ سوابدب بدیهالرددل ،جكشم ه ظمی كا هٍ یكلاؾه و ظى یى
ٌكیفی ،جهكاو ،هیماو.
بابایی ،غالهكضا ٔ .ٓ1383فشهىگ سوابب بیهالردل ،جهكاو ،ولاقت اهىق ؼاقشه.
پلیًى ،شک وی .ٓ1389ٔ .فشهىگ سوابب بیهالردل ،جكشمه ظىى پىحا ،جهكاو ،فكهًگ هقاِك.
قاغب اِفهايی ،ظىیى بى هعمؿ ٔ .ٓ;=BBالرفشدات فی غشائب المشآن،لن ،هكجضىی.
ٌاـلی ،ویؿ بى لغب ٔ?<>;قٓ .فی ظالل المشآن ،بیكوت ،ؾاق الٍكوق ،ز ;.
عباعبایی ،ویؿهعمؿظىیى ٔ;=C:قٓ .الریضان فی تفغیش المشآن ،بیكوت ،هئوىة االفلمی ،ز; = ،و @;.
عبكوی ،فضل بى ظىى ٔ .ٓ1372مدرع البیان فی تفغیش المشآن ،جهكاو ،ياِكؼىكو ،ز .1
کحابفكوٌی هكجضىی ،ز ?.

عكیعی ،فؽكالؿیى ٔ? .ٓ;=Aمدرع البسشیه ،جهكاو،
عىوی ،هعمؿ بى ظىى ٔبیجآ .التبیان فی تفغیش المشآن ،بیكوت ،ؾاق اظیاء الحكاخ القكبی ،ز .2
فمیؿ ليصايی ،فباوقلی ٔ .ٓ1379فمه عیاعی زمىق تعهذات بیهالرددی و دیپدراعی دس اعالم ،جهكاو ،ومث.
فكاهیؿی ،ؼلیل بى اظمؿ ٔ1419قٓ .العیه ،لن ،ؾاق الهصكه ،ز .2
هىوىی ؼمیًی ،ویؿقوضالله ٔ .ٓ1378ٔٓ1392آداب الااله ،جه كاو ،هئوى ه جًؾ ین و يٍ ك آذ اق اه ام
ؼمیًی.
ٔ .ٓ1382ٔٓ1392ؽشذ زذیث خىدىد کمدل و خهدل ،ل ن ،هئوى ه جًؾ ین و يٍ ك آذ اق اه ام
ؼمیًی.
ٔ .ٓ;=BCٔٓ1392صسیفه امام ،جهكاو ،هئوىه جًؾین و يٍك آذاق اهام ؼمیًی ،ز>،A ،? ،
 ;A-;? ،Bو .<;-;C
ٔ .ٓ1392تفغیش عىسه زرذ ،جهكاو ،هئوىه جًؾین و يٍك آذاق اهام ؼمیًی.
یمؾايی ،فًایثالله و قإیا يواؾليؿیه ٔجابىحاو E .ٓ1392کاقبىث ؾیپلماوی فم ىهی ؾق ویاو ث ؼ اقشی
شمهىقی اوالهی ایكاو ؾق چهاقچىب اِ ىل و اقليه ای ايم الب او الهی ،Dپ ووهًياه ه اومدالب
اعالمی ،ن < ،ي .A

