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When national actors pursue their goals and interests beyond the national borders, they 

sometimes face conflicts that make the process of decision-making and action on their part 

difficult. Choosing difficult options. Decision-making, as one of the irreplaceable pillars of 
governance, including in the field of foreign policy, is based on the background factors of various 

fields and factors, and the subsequent conflicts of this process also refer to this background. The 

aim of the current research is to draw an approach called expediency to explain how to resolve 
conflict and resolve conflicts in the foreign policy decision-making process of the Islamic Republic 

of Iran, hence ؛The article seeks to analyze the dimensions of this basic question, "What is the 

nature of the expedient approach and the rules governing its implementation in the decision-
making of the foreign policy of I.R.I?". This article with the benefit of the causal research method ؛
It has attempted to discover and explain the relationship between the variables that are effective 

and affected by each other in expedient foreign policy decision-making and has found that the 
discussed approach refers to the concept of "maintaining the system" and clinging to the support 

of Shia jurisprudence in the context of the historical development of expediency in governance ؛
It deals with the extraction of criteria that from their passage ؛The loss or damage of decisions 

and behaviors are minimized and benefits are realized to the maximum. 
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 چکیده
همگلله، پسگسری اهلل اف و  مللهفع  هد در ورای  رزهلهی  ا   گلله  بلله بلهزیگرا   ا  بلل 

مش از جهنب آنه  را وارد تمگمهی شللهن  ک  فرایم  اتخهت تصللمسم و کتعهرضللهت   هاج    
عمها  یه  از ارکه  غسرقهبل حاف گسری ب کمم . تصللمسمههی دشللهار   انتخهب گزیم 

هه و عها ل  ختاف  حهمران  از جمال  در حسطل  سلللسلهسللل   هرج   از بسلللتر ز سم 
آورد و تزاحمله   ترتلب بر این فرایمل  نسز ب  همسن بسلللتر ارجه  دارن . ه ف سلللربر  

گرای  برای تبسسن چگهنگ  رفع هش حهضلللر  ترسلللسم رهسهفت  به عمها   صلللاح پژو
گسری سسهس   هرج  جمههری اسی   ایرا  تزاحم و حل تعهرضله  در فرایم  تصلمسم

   ههس»اسلل ؛ از این رو   قهل  ب  دنبهل واکهوی ابعهد این پرسللش اسللهسلل  برآ    ک  
گسری سسهس   هرج    در تصلمسمگرای  و ضلهابط حهکم بر اجرای آرهسهف   صلاح 

 م ی از روش عّا   ب  کشللف و همیمسن تشللری  این پژوهش به بهر «. ج.ا.ا چسسلل ؟
گسری سلللسلهسللل   للهرج  ارتبلهط  سله   ترسرهله  هثر و  تلأثر از همل یگر در تصلللمسم

گرایهن   بهدر  نمهد  و دریهفت  اس  ک  رهسهف   هرد بحث به عطف ب   فهه،  صاح 
و تمسللک ب  پشللتهان  فقه  تشللسع در بسللتر تطهر تهریخ   صللاح  در « حفظ نظه،»

شه   ضرر یه  سهر  تصمسمه  پردازد ک  از گارگه حهمران   ب  استخراج ضهابط    
 طهر ح اکثری  حقق شهن .و رفتهرهه ب  ح اقل  مهن رسس   و  مهفع ب 

 ضلللهابطگسری   صلللاح   حفظ نظه،  ههی تصلللمسمرهسهف  :کلیدی واژگان
 .231 صاح  گرای   قطعمه   
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 . مقدمه۱

ســیاســت نارشی و مدیریت آن، یکی از وشوه بدون شایگ ین در حکمرانی ســنّتی و مدرن 
نکی هر نیاز از استدالل است؛ چی ایبوده کی ضرور  اهتمام بی آن، چنان بدیهی است کی بی

ب رگ نود  وچن ورو شدن با همتایان کنویه، ناچار بی روبی حاکمیتی در نار  از قلمرو
زمامداران را ناگ یر از اتخاذ ین سیاست نارشی در وراد گستره  نواهد بود و این موضـوا

تحت حکومت سـانتی اسـت. اب ام بی داشتن سیاست نارشی، بوازمی را نی  براد بازیگران 
گیرد؛ گیرد قرار میکند کی در صدر لهرست موارد مهم، مقوبی ت میماین عرصی اییاب می

گیرد را نقطی ات ــال و مرحلی انتقال از عملکرد ذهنی بی کنه عینی توان ت ــمیمکی میچرا 
 متوبیان سیاست نارشی قلمداد کرد.

ها است زیرا در میان ت ـور غاب  بر آن است کی حوزه سیاست نارشی متسل  بی دوبت
ــگران بین ــتند کی هم مان بر چهار منکنش ــتی از بازیگران هس ب  قدر  ابمللی، تنها این دس

دارند؛ وبی انتال  در چگونگی مخت ا  شمسیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت تسلم 
 در عین شباهت –همین چهار متلیر است کی موش  شده سیاست نارشی بازیگران دوبتی 

با یکدیگر متفاو  و گاه منح ــر بی لرد باشــند. بی تبسیت از تنوا در  –در ابسـاد و قواعـد 
سد نی  داراد انواا مختلفی مسئلی ت میم ارشی،ن ماهیت و کیفیت سـیاست گیرد در این بع

هاد بازیگران واشد شرایم بی ،ور است کی نحوه اتخاذ ت میما  و اشراد آنها را بی ویژگی
ــتقیم پیوند می ــالمی ایران هم بیمس ــورهاد نظام زند. دوبت شمهورد اس عنوان یکی از کش

هاد اســت نارشی نام و منطب  با ن ــلتابملز، از شملی بازیگرانی اســت کی ســیبین
اد و هاد حاکم بر کارکرد رلتار منطقیمکانیســم کنـد کی بی موش  آنهارا تسقیـ  مینود 

رد کی گیمی مسئلی پژوهه از آنیا شکز ابمللی ایران قابز تشـریح و توضیح نواهد بود.بین
شود. انتالل می مدیریت سیاست نارشی در شهت دستیابی بی اهدا  و منال  ملی، دچار

ــا،، ــر انسکا، بر این اس ــیوهعنوان پژوهه حاض ــمیمدهنده یکی از ش گیرد در هاد ت 
سـیاسـت نارشی شمهورد اسـالمی ایران اسـت کی بی صـور  ین رویکرد در کنار سایر 

پرسه اصلی مقابی ز مشاهده بوده است. ابمللی قابگیرد در محیم بینهاد ت میمرهیالت
گیرد سیاست تبیین مناس  براد ین رویکرد انت اصی در ت میمدر شستیود توضیح و 
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مـاهیـت رهیـالـت »بنـدد کـی نـارشی شمهورد اســالمی، بـی این ترتیـ  صــور  می
گیرد سیاست نارشی شمهورد اسالمی ایران و ضوابم حاکم بر گرایی در ت میمم لحت

 «سازوکارهاد اعمال آن چیست؟
ــخ ــیر پاس ــوال م بوردر مس ــت تا گ ارهالزم  دهی بی س عنوان چهارچوب هایی نی  بیاس

 اند از:مفروضا  براد این بحث در نظر گرلتی شوند. تسدادد از این مفروضا  عبار 
هاد نرد و کالن در سـیاسـت نارشی، نیازمند پشتیبانی از سود ین یا چند رهیالت -

 نظریی همگن هستند.

ابملز در چهارچوبی ام بینهاد عیــو نظشمهورد اســالمی ایران مانند تمامی دوبت -
کند؛ اما این نظام سیاسی قرار دارد کی او را مل م بی پیرود از قواعد عام سـیاست نارشی می

ــلت ــی از آنداراد ن  ها، هاد مختص بی نود بوده کی در پرتو مقدورا  و محذورا  ناش
  را بروز وممکن است در شرایم مشابی با سایرین یا حتی سابقی تاریخی نود، رلتارد متفا

 دهد.

گیرد در اتخاذ ت ــمیما  اســت کی متیــمن نوعی شهت« گراییم ــلحت»مفهوم  -
 گیرد.گیرد قرار می،ور مستقیم تحت تأثیر محیم، عناصر و الراد دنیز در امر ت میمبی

گیرد سـیاســت نارشی واهر گرایی آنگاه کی بی شـکز رهیالت در ت ـمیمم ـلحت -
دل  ضرر، رل  نسار  و »سلبی و اییابی براد ایفاد مأموریت شود؛ دربردارنده عوامز می

 در قبال شمهورد اسالمی ایران نواهد بود.« شل  منفست

گیرد در سیاست نارشی، عنوان مسیار ت میمها بیتسیین، انتخاب و تحق  م لحت -
 صور ،مندد و سازوکارهاد روشمند ممکن نیست. در غیر این بدون برنوردارد از ضابطی

 پذیر نواهد بود.، آسی «گرایی ناقصم لحت»نظام سیاسی در برابر تبسا  منفی 

گیرد؛ در مقایسی شایگاه چندین م لحت با یکدیگر در هنگام انتخاب گ ینی ت میم -
عالوه بر ابسـاد کیفی نظیر نوب/ بد، بهتر/ بدتر، بهترین/ بدترین، عادد/ اضــطرارد؛ ابساد 

شوند. از مد  نی  مطرح مید / ضـسیم، بلندمد  / کوتاهکّمی همچون ب رگ/ کوچن، قو
 م لحت داراد مدار  و مرات  بوده و متکثر و متنوا هستند. این رو،

پاســخ موقت و لرضــیی قابز ،رح در برابر ســوال اصــلی پژوهه حاکی از آن اســت کی 
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بطی مبتنی ضوا ،«حفظ نظام»گانی از مفهوم سیگرایانی، با تمرک  بر ت اویر رویکرد م لحت
 واسطی کاربست آنهایآورد کی برا لراهم می« سازد منفستسازد عقالنیت و بیشینیبهینی»بر 

و تحق  هد  آن، هاد سیاست نارشی گیردت احما  و تسارضا  موشود در مسیر ت میم
 قابز رل  نواهند بود. آمی ها و تهدیدا  مخا،ره، چابهاضطرار ویژه در هنگامبی

ابی بی نحود ســازماندهی شــده اســت کی پس از مرور مهمترین ادبیا  پیکربنـدد مق
ــمیم ــلحت و ت  ــی مربوط بی متلیرهاد م  ــت نارشی شمهورد گیرد در پژوهش ــیاس س

هاد سـیاست گیردچهارچوب نظرد رهیالت م ـلحت گرایی در ت ـمیم اسـالمی ایران،
ایت رهیالت یاد شده و نارشی  .ا.ا را بی بحث گذارده و در نالل آن بی کارویژه اصلی و غ

سدس رابطی آن با نظریی اسالمی سیاست نارشی بی عنوان پشتوانی تئورین کاربست رهیالت 
شود. اد از کاربسـت این رهیالت عرضـی میگانیهاد شـهگرایی پردانتی و یالتیم ـلحت

و تبیین  217گرایی با لرایند ت ــمیم بی پذیرم قطسنامی تطبی  کاربســت رویکرد م ــلحت
 اند.هاد چهارگانی بی عنوان بخه پایانی پژوهه، تسبیی شدهن ت میم بر اسا، زمینیای

 روش پژوهش. 2

گیرد در رو بر شــابوده تبیین عّلی روابم موشود بین متلیرهاد ت ــمیمروم پژوهه پیه
 رابطی برقرارد تا بی موش  آن و از ،ری  گرایانی استسـیاسـت نارشی بی شـیوه م ـلحت

کنه -پـدید آمدن ین ت ــمیم بـاعـث کـی عواملیهـا، در  متلیر بین مسلوبی و علـت
آلرین در نحوه رل  ت احم بین عوامز تسار  شــوند، مقدور گردد وشویانی میم ــلحـت

پذیر باشد. نکتی مهم در اینیا، توشی امکان گیرد سیاست نارشی شمهورد اسالمیت میم
د نام نود اییاب ســانتی و بی گرایی را در مسناو اشــاره بی لرایندد اســت کی م ــلحت

 کند.کشم یا سانتی شدن آن کمن می
گرایی بی ،ور عام، این اسـتدالل محورد پژوهه دائر بر آن اسـت کی رهیالت م لحت

مأموریت را بر عهده دارد کی بیشــترین منفست را براد عموم مردم تدار  نماید و اگر در این 
حز مسائز حکمرانی از شملی در زمینی سیاست راستا، موانسی واهر شوند کی عرصی را براد 

ــمیم را گیرد را دچار انتالل و نظام نارشی و حیطی منال  وشودد و حیاتی تنا کرده و ت 
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بخه آنگاه باید بی وسیلی ضوابطی کی توسم مناب  مشروعیت بی نوعی ناکارآمدد مبتال کنند،
 ،هاد عقالیی وارد عمز شدن گ ینیبراد انتخاب بهینی از میا ،اندمند شدهبی حاکمیت قاعده

ا بی این ترتی  ت ؛بی نحود کی نتییی آن گ ینی متیمن بیشترین منفست یا کمترین ضرر باشد
گیرد، ایـدئوبوژد زدگی در اقـداما  و همچنین از تبسـا  منفی نظیر انفسـال در ت ــمیم

 عملگرایی مطل  اشتناب شود.
م آن اسـت کی تلییر در وضسیت امتیازا  اسـتنتا  اصـلی مقابی درباره مطابسی موردد ه

بی عنوان مهمترین کار  بازد شمهورد اسالمی ایران  ،میدانی بی ضرر ایران و بی سود عراق
بـی منظور دســتیابی بی بهترین موقسیت براد تر  مخاصــمی و همچنین میموعی تهدیدا  

نی  شــرایم دشــوار اد و نطقیاد، رقباد مهاد نیروهاد لرامنطقیمت ــوره از ناحیی ســیاســت
واهر  217در قـامـت تحق  کم مطاببا  ایران و پذیرم قطسنامی را م ــلحـت  دانلی،

ن ــّ ــانت کی با تمس ــلحت س ــت  گرایی،بی قواعد رل  ت احم م  ــیاس چرنه راهبردد س
شویی گرایی، عقالنیت و م ــلحتنـارشی شمهورد اســالمی ایران بر اســا، تکلیم

 ی میّسم شد.گانمسطو  بی حفظ نظام در ابساد سی
هاد منـاب  مورداســتفـاده در مقـابـی عمومـًا از میان متون التین براد توضــیح رهیالت

گیرد در سیاست نارشی و همچنین متون لارسی بی منظور تشریح مفهوم م لحت ت میم
اند. پیرامون مطابسی موردد، تحلیز زمینی و عوامز م ثر و ضـوابم بکارگیرد آن انتخاب شده

ر استحکام استدالل تالم شده است تا بی منظو ،217گرایانی قطسنامی تپذیرم م ـلحدر 
هاد ت ویرد مقاما  و مسئوبین هاد مکتوب یا م ـاحبیبیشـتر از دیدگاه و اتقان مباحث،

 گیرد شود.اند و همچنین اسناد مرتبم بهرهها منتشر شدهکی در رسانی ،حاضر در آن مقط 

 پژوهش مفاهیم اصلی. 9

ــدهمف رهیافت: ــود در ذهن وشود دارد؛ می بی دیدگاه یا چارچوب نظرد ا،الق هوم یاد ش ش
ــا، آنچی اهمیت دارد، پیارزم ــود )ری د میمدار بوده و بر اس  ,Marume and othersش

گیرد از عناصـر للسفی، چیدمان تحقی  و روم واره ین مطابسی را با بهرهو ،رح (69 ,2016
 .(creswell and creswell. 2017, 5آورد )پژوهه لراهم می
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گیرد شنانتی براد در  نحوه تدوین و اشراد اقداما  )در شهت گیری:رویکرد تصمیم
هاد علومی مانند علوم سیاسی، مند شدن از یالتیاینیا درباره سـیاسـت نارشی( کی با بهره

 ند.کمدیریت، روانشـناسی، شامسی شناسی، اقت اد و... در پی لهم کنه بازیگر حرکت می
(Blankshain, 2019)ها، در صدد توضیح . همچنین این رویکرد با تمرک  بر مطابسی سیاست

ــیلی ــت نارشی بی وس ــیاس ــتق یعلّ  و روابم عوامز، تبیین اد ازنحوه س ز یا متلیرهاد مس
 .(Dorani, 2019) آیدبرمی

میموا روابم نارشی رسـمی است کی توسم  منظور از این مفهوم، سییاسیت رار: :
این روابم  .شودابملز انیام میبازیگر مسـتقز اعم از دوبتی یا غیردوبتی در روابم بینین 

ــتند و ( Hill, 2015, 3-4) نارشی لراتر از اقداما  ین نهاد نام نظیر وزار  نارشی هس
از اقداما  یا قواعد حاکم بر اقداما  ین بازیگر سیاسی مستقز در محیم بین اد میموعی

 (.Morin and Paquin, 2018: 3) ابملز را شامز شود
..، باوشود احتمال .مندد ین پدیده، کنه، رلتار وسازد و سودتسهیز مصلحت گرای :

گرایی محسـوب عدم تناسـ  آن با نظاما  انالقی، بی عنوان تسبیرد براد مفهوم م ـلحت
ــودمی ــد ش ــتی باش ــرور  داش ــت در ین موقسیت نام، مبادر  بی آن ض  کی ممکن اس

(Merriam-Webster Dictionary, 2023) آبی بـی شــمـار نیـایـد هرچنـد کـی اقـدام ایـده
(Cambridge English Dictionary, 2023.) 

دوام و توانایی ین ســیســتم براد حفظ  بی این مفهوم در وشی ســیاســی نود حفظ نظام:
م سـانتارهاد نود در ،ول زمان اشاره دارد کی بر اسا، آن نهادهاد رسمی و قانونی آن نظا

 ,Boddy-Evan)با تلییرا  ســازگار شــده و قادر بی اســتمرار لسابیت نویه نواهند بود 

.. در .هاد هنیار، سانتارد، سیاسی، اشتماعی و. در دیدگاه موسـ ، لارغ از تفاو (2020
شوام  گوناگون، دایره مفهومی حفظ نظام حّتی ممکن است محدوده سازوکارهایی را نی  کی 

 ( 21، 2417ها وابستی است، دربرگیرد )نوبهار، نزندگی نوا بشر بی آ
 دیدگاه پژوهه حاضر در ن وم مفاهیم اصلی یادشده بی شرح شدول زیر است:

 
 



 1411پاییز و زمستان / ودومتبیس/ شمارۀ  دهمهای سیاست اسالمی / سال پژوهش / 68

 : مفاهیم اصلی پژوهش۱جدول 

 شرح مفهوم ردیف

 رهیافت 1

یا رویکرد با فراهم کردن یک زاویه دید معطوف « رهیافت»

، های مطروحهبه مسااائله شاااناخت؛ بر اساااا  پرساااش

نظری و های جمع آوری شاااده و دیدگاههای ماهیت داده

تری پیرامون موضاااوع مطاالعاتی و فلسااافی، درک عمیق

پذیر دهی باه بینش جادیادی دربااره آن را امکانشاااکال

 کند.می

2 
رویکرد 

 گیریتصمیم

گیری یک بازیار تالش سامانمند برای فهم فرآیند تصمیم

یار، بر شااکل و و شااناسااایی عواملی که در تعامل با یکد

محتوای تصااامیماات وی اثر گذاشاااته و در نهایت به یک 

 شوند.نتیجه خاص در خروجی منجر می

 سیاست خارجی 3

هاا و ابزار خصاااماانه یا دوساااتانه برای باه کاارگیری روش

 
 
پیایری اهاداف و مناافع بازیار دارای اساااتقالل و عمدتا

 دولتی، در تقابل، شااراکت یا همکاری با سااایر کنشاااران

 حاضر در محیط فراملی.

 گراییمصلحت 4

تماایال به ات،اذ و در پیش گرفتن مسااایرهای اقدام که بر 

اسا  آن کنشار کمترین خسارت ممکن را متحمل شده 

 یا بیشترین منفعت متصوره را کسب کند.

 حفظ نظام 5

پیوساااته از عوامل مادی همای بهآوری مجموعهبقا و تاب

یت و عناصاار غیرمادی نظیر همچون قلمرو، نهادها، جمع

ها و ایدئولوژی که در کنار همدیار، نوعی هنجارها، ارزش

 آورند.معنادار از شیوه زیست انسانی را پدید می

 ( های پژوهشمنبع: یافته)

 . پیشینه پژوهش4

ــی مفهوم ــلحت» با ترکی  س ــمیم»، «م  ــت»و « گیردت  ــیاس در ارتباط با « نارشیس
ر شستیود متون علمی موارد متسددد بی دست نواهند آمد کی شمهورد اسـالمی ایران، د

 بردارد هستند:ها با عناوین و محورهاد زیر قبال توشی و بهرهبرنی از آن
، مکمز «حکم حکومتی»و « والیت لقیی»را در کنار « م ــلحـت نظـام» پورسییدیی 
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شمهورد اسالمی یابی آورد کی ین گفتمان اب ارد را براد مشروعیتاد بی شمار میگانیسی
و  «منفست ،لبی در سیاستگذارد»، «عملگرایی در روابم نارشی»ایران حول سـی عن ـر 

 (.2474کند )پورسسید، بندد میمف ز« رشد گرایی در روابم اقت ادد»
م لحت را از دیدگاه لقهی شیسی و همچنین مسنا و مقام آن را در اندیشی سیاسی افتخاری

تکامز مفهومی م لحت تا زمان حاضر را مح ول تسامز ایرانی شسـتیو کرده اسـت. ود 
نوان ین داند. در تبارشــناســی این مفهوم بی عدو حوزه مسرلتی ایران و اندیشــی اســالمی می

م لحت در سطح راهبردد با حداکثرسازد انتیارا  حکومت  قاعده در لقی سیاسی شیسی،
با تواند دیدگاه ایرانی، م لحت میگیرد. در و در حوزه ت احم دو حکم مورد استفاده قرار می

ــفی  مسنایی عام کی دربرگیرنده همی نیازهاد مادد و مسنود مردم ــد یا در رویکردد للس باش
 هاد سـیاسی از یکدیگر قرار گرلتی و متناس  با برداشتی کی از ماهیتضـابطی تفکین نظام

ازد یا در نگاه موسوم را ت ویر س ندع هاد مختلفی از مع نحوه تأمین م ـابح وشود دارد، گونی
با  ار م ـلحت منح ر در کس ، حفظ و بسم قدر  است و نظام سیاسی« آیین وزراء»بی 

. همچنین دو (2472)التخارد،  سازدترسـیم میمحوریت صـاح  قدر ، یسنی پادشـاه، 
کتاب نی  توسـم همین پژوهشـگر در شـرح و بسـم مفهوم م ـلحت تدوین و تأبیم شده 

 .(ب2415 التخارد، ؛ابم2415)التخارد، است
را  ماین مفهو اسی غرب و اندیشی اسالمی،در مقایسـی م لحت در اندیشی سی سیلیمان 

در پهنی نخست ناور بر نف  شامسی و در گستره الکار اندیشمندان مسلمان، متوشی محوریت 
شــریست یالتی کی در ســیر تطور اســالم ســیاســی و تشــکیز حکومت دینی، الشرم بی حوزه 

 –اندیشـی )م ـلحت شـرا گانی م ـلحتحکمرانی نی  وارد شـده اسـت تا متسلقا  سـی
از شملی حیطی سیاست نارشی تحت پوشه نود  م لحت عمومی( را –نظام  م ـلحت

 .(2471)سلیمانی، قرار دهد
ت یو هدا یده شهت دبرا داریـمسرا  م ــلحـتفیروزآبیادی  سییلیمیان  و دهییان 

انرود  و دویدن ددر قلمرو دمسنو و دمنــال  مـاد ددر راستا یاست نارشیما  سیت م
در  گیردت ــمیم گیر و کنشــگر انســانی در اوبین الیی لراینداند کی لرد ت ــمیمترســیم کرده

ــ میم قرار ســیاســت نارشی شمهورد اســالمی ایران، این مفهوم را بی عنوان مسیار انذ ت 
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ها گیردگیرد )الیی دوم: نحوه، شایگاه و عناصر موثر در ت میمدهد تا در سانتار ت میممی
ــوم: تسامز با متلیرهاد لراملی، نظام  ــمیما  متخذه )الیی س ( و نتییی عینی و نروشی ت 

ابملـز، بـازیگران نـارشی، ابگوهـاد دوســتی و دشــمنی( اهدا  نویه را پیگیرد بین
 .(2414انی لیروزآبادد، )سلیمانی و دهقنماید

هاد بدوًا از ،ری  سـلبی، با کشم و کنارگذاشتن روایت اندکوشـیده ظریف و سیاادی 
دینی از مفاهیمی کی مقابز و میاور م ـلحت هسـتند و سدس در پیه گرلتن درون و برون

 نود را بی مفهوم م لحت رسانده کنکام در متون لقی سیاسی امامیی، مشی اییابی بوسیلی
 .(2414)وریم و سیادیی، بی تبیین ضوابم گفتمانی آن بدردازندو 

هاد تر نســبت رهیالتگردد ضــمن بررســی ش ئیمیتالم در پژوهه حاضــر نی  
گیرد از ت میم ادگرایانی و شقوق آن؛ نحوهگیرد، تشریح ماهیت رویکرد م لحتت ـمیم

اد از آن ترین مقا،  و وقای  تاریخ مساصر ایران ت ویر و قاعدهعقالیی در یکی از حسـا،
گیرد سیاست نارشی گرایانی در ت ـمیمتوان آن را رویکرد م ـلحتاسـتخرا  کند کی می

ــر  ــده تا کاربرد عن  ــه ش ــتار کوش ــالمی ایران نامید. از این رو در این نوش شمهورد اس
گیرد سـیاست نارشی شمهورد اسالمی از سطح مفهوم بی رهیالت ت ـمیم م ـلحت در

کی از پشــتوانی –گرایی بی عنوان ین رویکرد مســتقز منتقز شــود؛ بی این مسنا کی م ــلحت
 گردد.نارشی مطرح میگیرد سیاستدر ت میم -نظرد نی  برنوردار است

جمهوری  گیری سااایاسااات خارجیمصااالحت در تصااامیم. چهاارچوب نظری رهیاافت 5

 اسالمی ایران

 ؛ کارویژه و غایترهیافت مصلحت گرایی در سیاست خارجی ج.ا.ا( 5-1

دسـتیابی بی در  مناسـ  از مفهوم م ـلحت در سیاست نارشی شمهورد اسالمی ایران 
تر اسـت کی م ـلحت نی  یکی از اش اد آن است. این ت ویر وابسـتی بی ین ت ـویر ب رگ

ین نظریی و چهارچوب مفهومی حاصــز از آن در نظر آورد. با توان بی عنوان تر را میب رگ
هاد مسنامحور کی ماهیت متمای د را براد دوبت هاد هنیارمدار و گوییتوشـی بـی ســویی

ابمللی اییاب سانتی و هویتی متفاو  از سایر بازیگران شمهورد اسالمی در تسامال  بین
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رد است تا نظریی پشتیبان در اشراد نماید، ضـرورا براد نظام شمهورد اسـالمی اییاد می
هاد رلتارد آن سازگار باشد. از این حیث، ها و گوییسـیاست نارشی این نظام نی  با سویی

انتخاب نظریی اســالمی براد تبیین و توضــیح ســیاســت نارشی  .ا.ا مناســ  نواهد بود. 
نظریــی اســالمی ســیــاســـت »مفهومی این پژوهه از آن رو بر ارکــان  چـهـارچـوب

ــریحا  پی(2415)دهقانی لیروزآبادد، « شینار ــده کی عالوه بر درنظرگرلتن تش ری د ش
ابملز و سیاست انداز نظریا  شریان اصلی روابم بینگیرد از چشممتسار  درباره ت میم

ه نی  باز نماند. در از تبیین صـفا  انت اصی شمهورد اسالمی ایران در این حوز ،نارشی
سد م ــلحت دبیلی بر نوعی از ت ــمیمکاربرد  این منظرگاه، گیرد عقالنی اســت کی در دو بع

)وشـی مسنود عالوه بر ابساد مادد( و گســتره زمانی مســتمر )هم دنیود و هم « محتوایی»
ــتی و بی این بحا ، از منفست ــوم متمای  میانرود( شریان داش ــود. همچنین گرایی مرس ش

ایران در سـیاسـت نارشی، در نظر « میماهیت و هویت اسـال»برنوردارد از امکان تبیین 
ابمللی و آوردن ســانتـارهـاد غیرمـادد و هنیارپایی، تلفی  ســطوح لردد، دانلی و بین

هاد تحلیز م یت نظریی اسـالمی در مقایسی با سایر م بفی ،همچنین توشی بی اهدا  لراملی
 رود.سیاست نارشی بی شمار می

ایی با نظریی اسالمی سیاست نارشی و در گرپیه از پردانتن بی رابطی رهیالت م لحت
گیرد سیاست گرایی در ت میم،ول سئوال کانونی مقابی پیرامون ماهیت و ضوابم م لحت

نارشی، ،رح این پرسـه منطقی اسـت کی اصـوهً هد  غایی و کارویژه اساسی رهیالت 
 مذکور در حوزه موردنظر چیست؟

رشی شمهورد اسالمی ایران در پژوهه حاضـر بر آن باور است کی حرکت سیاست نا
بایست ناور ،ول نظریی اسـالمی سیاست نارشی و در مسیر رویکرد م لحت گرایی را می

مد  و بی منفستی کانونی و کالن دانســت کی تمامی منال  کوچن و ب رگ، کم یا زیاد، کوتاه
ــتند و این منفست بی.بلندمد  و ــتی هس ــره بی آن وابس « نظامحفظ »بدیز در مفهوم .. یکس
اد کارساز براد تأمین نماید کی اگرچی سـیاسـت نارشی عرصـیشـود. بدیهی میمتبلور می

هاد آن تحت حکومت آن اسـت، اما همی چی  منح ر بی این منال  ین حاکمیت و انسـان
حوزه نیســت. بلکی حیا  اشتماعی مرات ، وشوه و ابساد متنوعی دارد کی با وشود مرزهاد 
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گرایی در ســیاســت ر ارتباط و تبادل نی  دارند. رویکرد م ــلحتقابز تشــخیص، با همدیگ
رندادها، حواد  و تحوال  را بوسیلی « برآیند نوسانی»رساند تا نارشی بی بازیگر یارد می

صیانت از منال  مثبت نماید و تهدیدها را ننثی یا کم اثر سازد. در این چارچوب؛ منظور از 
 شود:سکس می)حداقز( در سی ت ویر من« حفظ نظام»

ها اسـت کی رلتارهاد ناصی را اد از پندارها، باورها و ارزم. نظام بی مسناد میموعی2
ــور ، بازتوبید هاد مخابم با آن میموعی، نهی میتیوی  و از کنه کند کی در غیر این ص

 شود. هویت و منفست متسل  بی وابستگان نظام م بور، متوقم یا محو می
سـامان سیاسی و اشتماعی کی هدایت و مدیریت امورا  مردم  . نظام عبار  اسـت از1

هاد نواســتی»در شهت کســ  « هاد نودداشــتی»یـن شلرالیـا را بر عهـده دارد کی با 
ــکا  غیرقابز شبران میان داشــتی؛ حرکت می«گیرانت ــمیم ها، بقاد ها و نواســتیکند. ش

 کند.سامان سیاسی و اشتماعی را با مخا،ره روبرو می

هاد متشــکز از نیت و رلتار، در ظام در قامت ســازوکارهاد مربوط بی پیشــبرد کنه. ن4
شود. انتالل در عملکرد ها شامز زمامداران و اتباا ایشان ا،الق میحیا  گروهی از انسان

ها و سـدس کلیت همبسـتگی و پیوستگی گروه انسانی را تحت این سـاز و کارها؛ ابتدا کنه
)جمالزاده و ســازد صــور  عدم عال ، لروپاشــی آن را مت ــور می دهد کی درقرار می تأثیر

 .(۶۶-۳: ۶۹، ۶۹۳۱باباخانی، 

در حوزه لقی شــیسی بی عنوان پایی و اســا، حاکمیت شمهورد اســالمی ایران، مقوبی 
قـاعده بـا تحول و تطور مفهومی همراه بوده و در نهـایـت بـی صــور  یـن « حفظ نظـام»

، «حفظ کیان اسالم»هایی چون ابشمول درآمده است کی سی ت ویر یادشده را در گ ارهشام 
حفظ اســتقالل »، «حفظ امنیت»، «حفظ حکومت مشــروا موشود»، «حفظ نظم عمومی»

)طاهری و کند مطرح می« حفظ وحد  و انســیام ملی»و « در برابر مدانال  بیگانگان

 .(2۶۹-20۳: 2، ۶۹۳۶خسروی، 
ــالمی مبتنی پرداز والیت لقیی و بنیانعنوان لقیی نظریینی  بی؛ امام نمینی گذار حکومت اس

کید ویژه ، 2471اد بر حفظ نظام داشتی است )براد نمونی: موسود نمینی، بر مردمساالرد، تأ
کننده اد بی این مسئلی و م بفی تسییناد نی  توشی ویژهابلی نامنییت(. همچنین آ237-272: 21
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و  56/21/2416در شمهورد اسالمی دارند )براد نمونی: بیانا  رهبر مسظم انقالب در تاریخ 
اد بی عنوان زعماد و آیت ابی نامنی؛ هاد موردنظر امام نمینی(. دقت در گ اره57/25/2417

، م ید این نکتی «حفظ نظام»اسـالمی، درباره چیستی و چگونگی انقالب و رهبران شمهورد 
گفتی درباره نظام و ضـرور  صیانت از آن، شایگاه کانونی در گانی پیهاسـت کی ت ـاویر سـی

حکمرانی شمهورد اسالمی ایران دارد و م لحتی لوق و لراتر از سایر منال  و م ابح مت ور 
رهبران شمهورد اسـالمی ایران، بقاد اسالم در  در این نظام سـیاسـی اسـت؛ زیرا در اندیشـی

گرود تداوم نظاما  آن اسـت و پس از تشکیز حکومت اسالمی )در اینیا بی شکز شمهورد 
دار حفاوت و اشراد آن نظاماتی هســتند کی در صــور  اســالمی(، حاکمیت و اتباا آن عهده

ــالم درانالل در آن ــت  ها، نی تنها حکومت و اتباا آن؛ بلکی نود اس ــیوه زیس قامت دین و ش
ــی  می ــاب، مال  بیبرگ یده آس ــلحت گرایی، تحق  بیند. با این حس کارالتادن رهیالت م 

هاد آن در اداره امور شامسی شمهورد اسالمی ایران است. از این و کارکرد« اصـز حفظ نظام»
 ،باشد داشـتی وشود تسار  موضـوعا -سـایر احکام و نظام حفظ بین کی مواردد حیث، در

 زیرا شوند؛گذاشـتی می کنار اوبی احکام دیگر از شملی حکم تر،قود م ـلحت براسـا، باید
 رد نی  را شامسی الراد م لحت دین، حفظ بر عالوه کی است م لحتی نظام، حفظ م ـلحت

کید می .گیردمی بر تر و عمز بی آن در ازاد متوقم شــود کی تسیین م ــلحتت مهمدوبـاره تأ
هاد تیوی دت حاکمیتی نظیر احکام، قوانین هاد سلبی و اییابی کی از بنیانسانتن سایر گ ینی

ــمی گرلتی ــرچش ــم و مقررا  س ــرایم توس ــتی بی ارزیابی ش ــت بلکی وابس اند، امرد مطل  نیس
گرایی و ضــوابم مربوط بی م ــلحـت« موضــوا»گیران و متخ ــ ــان، بقـاد ت ــمیم
 .(257: 21، 2413)والیتی، پردازد است م لحت

رهیافت مصلحتت رایی؛  مهرا اارستلت رهایا یمل م؛ میامت جارج؛ جرر رس یم م؛    ( 5-2

 ییاین

همچنین تی یی و تحلیز از میـان میموعـی نظریـا  متسدد مربوط بی ترســیم، توصــیم و 
عّلت ســازگارد بیشــترد براد توضــیح مفاهیم ســیاســت نارشی  .ا.ا، نظریی اســالمی بی

گونی کی از متفاو  و گاه منح ر بی لرد سیاست نارشی  .ا.ا برگ یده شده است. زیرا همان
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و آید، وشی اسالمیت بر سایر ابساد آن غاب  بوده میماهیت درونی و واهر نظام سـیاسـی بر
اسـاسًا وشی ممی ه کنه شمهورد اسالمی ایران در قیا، با سایر بازیگران همتا در موقسیت 

 رود.ابمللی بی شمار میاد و بینمنطقی
گیران اصلی در تسیین روند پیشبرد امور نارشی در  کیسـتی )هویت( و انگی ه ت ـمیم

پیوند نورده است.  بازیگر اهمیت دارد چی اینکی این موضـوا با امنیت هسـتی شـنانتی آن
ســازد و ابمللی اســت کی براد او دســتور کار میتسریم بازیگر از نقه نود در لیــاد بین

ــتشهت ــیاس ــخص میگیرد س ــوعا  مختلم مش کند نارشی ود را در مرات  و موض
گیر در ت میمگرلتن رویکرد اسالمی، با درپیه (.223، 2412لیروزآبادد و نورد، دهقانی)

و ایفاد تکلیم اعم از باور مستقر و غیرقابز تلییر بی نظام « عبد»نود را سـیاست نارشی، 
هنیـارهـاد تسیینی و عمـز مســتمر بـی اوامر و نواهی برآمـده از چنین نظـامی را ش ئی از 

 .(274-261 ،2475, ،با،بایی)کند محسوب می« عباد »
تسلم اقتیائاتی گیران در سیاست نارشی  .ا.ا، در سایی و تحت سازان و ت میمت ـمیم

هستند کی هر کنشگر دیگرد نی  کی در شایگاه ایشان قرار بگیرد، مل م بی رعایت این مالحظا  
ورزد نواهد بود. در نظریی اسالمی سیاست نارشی، این حوزه از سـیاست گیرددر ت ـمیم

کی از ابساد ها و هنیارهایی رقم بخورد باید بر پایی ارزم« تسّبد»عنوان ش ئی از گیرد بیت میم
ایدئوبوژین و باورها؛ سـیاسـت نارشی را در مسیر نیز بی آرمانها و اهدا  مطلوبه هدایت 

گیر براد سیاست نارشی  .ا.ا، بایستی در پی اب ارد باشد تا کند. از این رو، کارگ ار ت ـمیم
. این شدتیّلی و بی نتییی آن تحق  بخ« تسّبد»،رزد روشمندانی بی مفهوم در دستر، بوده و بی

د بی ابّرحمن و اکتس  بی ابینان شـنانتی می« عقالنیت»اب ار کی با مفهوم  بت
 -شود: ابسقز ما عع

 ،)ابن بابویی دیلی آن نداد رحمان پرسـته شود و بهشت بی دست آیعقز آن اسـت کی بی وسـ
گیران در سـیاسـت نارشی شمهورد اسـالمی، کنشی (. بی این ترتی ، ت ـمیم141 ،2471

 کنند کی متیمن ن وصیا  زیر باشد:نردمندانی را شستیو می عقالنی و
ها مشتر  است. یسنی در صور  رل  موان  و عوار  مترت  اواًل لطرد و در همی انسان

ــمیمگونی از عقزبر این ــابی با ت  ــی مش ــان دیگرد هم بی کنش گیر مورد نظر، مندد، هر انس
 شود؛متمایز می
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ذهنی و برسانتی نیستند بلکی واقسی و قابز کشم بوده و از  هاد این عقالنیت،ثانیًا م بفی
 اعتبارد یکسان )با توشی بی لطر  راستین در انسانها( در ن د همگان برنوردارند؛ 

ثابثًا عالوه بر لیلترهاد هنیارد و ارزشی، اراده و انگی ه کنشگر را در قاب  عقز عملی و 
هاد انالقی با روند پیگیرد یابی بایستیشـناسد کی در ضمن آن ارزکز نگر بی رسـمیت می

ــنییدن ه ینی ــا، س ــی تلفی  می-منال  بر اس ــیاس ــوند؛ بی ترتیبی کی لایده هر کنه س ش
گیرد. موشودیـت و کلیـت نظـام مبنـاد ت ـــدی  بـی لـایـده و عمـز بـی ت ــمیم قرار می

 (.21-21، 2415, لیروزآبادددهقانی)
ۀ گانمی سیاست نارشی بین عوامز سیگرایی بی تبسیت از نظریی اسالرهیالت م ـلحت

رابطی ارگانین برقرار کرده و آنها را الزم و « م ــلحت»و « عقالنیـت»، «تکلیم محورد»
ــلحت و مل وم یکدیگر می ــود، م  پندارد. اگر عقالنیت در حّد اعالد نود بی کار گرلتی ش

 گردند.تکلیم نی  با کیفیتی متناس  و همنوا با آن محق  می
گیرد سـیاسـت نارشی در دوبت اسالمی از قبیز: یختگی متلیرهاد ت ـمیمتسدد و آم

گیرد سیاست نارشی متلیرهاد شنانتی، ماهیت و کیفیت عقالنیت بی کار رلتی در ت میم
ــیمنط « مل وم-الزم»هاد محیطی، در عین روابم و پویایی ــالمی هاد س گانی در نظریی اس

انیامد کی روح حاکم بر آن را عقالنیت ی مینارشی، تکوینًا بی لرایندد چندالیســیاســت
و « م ــلحت»، «تکلیم»دهد؛ چی اینکی در اثناد ابهام در نگر تشــکیز میکـز-لطرد

شود کی تنها بی آبودد در مقابز کارگ ار سـیاست نارشی اییاد میآنها؛ لیـاد میم ـادی 
, ،با،بایی)« محکما »واســطی مراشسی متخ ــ ــین بی این گونی از عقالنیت کی بی عنوان 

توان از ارتکاب اشـتباها  شنانتی ممانست کرد؛ شـود، میاز آن یاد می (45-11، 2475
 نماید:گیرد در سیاست نارشی را هموار میهاد زیر مسیر ت میمعقالنیتی کی در الیی

هاد احکام گیران نسبت بی ویژگیکارگ ارد: نظام باورها، اعتقادا  و شنانت ت میم -
 الم؛و قواعد اس

هاد مشــارکت کننده در اداره ری د و راهبردد عملکرد نهادها و ســازماننهادد: پی -
 سیاست نارشی بر اسا، نظام شنانتی برآمده از هنیارهاد درونی شده اسالم؛

ــانتارد: نحوه توزی  نقه - ــطح حاکمیتی و ها، هنیارها و روییها، ارزمس ها در س
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-17، 2415, لیروزآبادددهقانی)هاد مورد تأیید اسالم هها و انگارآموزهحکومتی بر مبناد 
11.) 

هاد موشود تا هنگام رسیدن بی گیر متیمن غربابگرد مداوم در میان گ ینیکنه ت میم
بی عنوان هسـتی سـخت انگی ه و رلتار کنشگر سیاست -« تسّبد»ت ـمیم مطلوب بر اسـا، 

نی  با این کارویژه  گیرد ــمیمهاد تسبیی شــده در مســیر تاســت. غربال -نارشی اســالمی
گیرد اد هستند کی نروشی ت میمرا محق  نمایند و بی گونی« تسّبد»شـوند کی اسـتفاده می

 ملایر با مبانی و هنیارهاد بنیادین نباشد؛

عملی )انفسال( یا بدعملی گیر سـیاست نارشی را دچار بیسـاز و ت ـمیمتیم ت ـمیم
هاد باقیمانده بی ت نکند؛ و انتخاب نهایی از بین گ ینیبســ)انتخاب گ ینی ناکارآمد( یا بن

-ینیلرصــت و حداقز ه -ترتیبی صــور  بگیرد کـی بهترین نتییی محتمز )حداکثر لایده
 (.45-43، 2415, لیروزآبادددهقانی)تهدید( را همراه داشتی باشد
رایی بی گهاد چندالیی ورود رهیالت م لحتاد از ابساد و زمینیشدول زیر شـرح لشرده

 نارشی شمهورد اسالمی ایران را در نود شاد داده است:حوزه سیاست 
 ها و ابعاد رهیافت مصلحت گرایی در سیاست خارجی: زمینه9جدول 
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 (1381)حسینی،
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اعمال هنجارهای 

حاکمیتی مشروط 

بر آنکه فراتر از 

منافع ش،صی و 

گروهی حاکمان و 

بلکه در چارچوب 

منافع عمومی 

باشد و مت،صصان 

موضوع؛ بدون 

تساهل و اغماض، 

ضرورت و تناسب 

آن با منفعت 

هماانی را 

 تش،ی  دهند.

4
ی

سف
 فل

ت
لح

ص
ل م

قاب
ر م

ی د
الم

ت ک
لح

ص
. م

 

سه دیدگاه 

 کالمی:

. مصلحت از 1

ث اصطالحی یح

به خیر  مبتنی بر 

شریعت الهی 

داللت دارد و از 

ت، یلحاظ ماه

 پسینی است.

. مصالح و 2

مفاسد امور 

پیشینی هستند و 

احکام الهی نیز 

ناظر به 

 همانهاست.

. مقررات و قواعد 3

ی, 
،ار

فت
)ا
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84-
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 ش
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با 
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حک
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ها 
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بر اسا  مصلحت 

اند و احی شدهطر 

از این منظر هر چه 

که در مجموعه این 

مقررات و قواعد 

باشد جزء مصالح 

جامعه هدف به 

رود اما می شمار

این رابطه دوجانبه 

 هر 
 
نبوده و الزاما

مصلحتی، مشروع 

 آید.به حساب نمی

 دیدگاه فلسفی:

. خوبی/بدی یا 1

حسن/قبح هر 

چیزی با عقل 

ابل تش،ی  ق

است؛ مقدم بر 

احکام، قواعد و 

مقررات بوده و 

تشریع برآمده از 

دین نیز آنها را 

کند. پس تأیید می

ای مصلحت مؤلفه

پیشینی و منطبق 

با فطرت طبیعی 

 است.

. عقل بطور 2

تواند مطلق نمی

مصالح را بشناسد 
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و پس از اظهارنظر 

و تعیین از جانب 

که به صورت  –دین 

 تنقل معتبر صور

 –بندد می

حسن/قبح امور 

 شوند.مش،  می

5
یع

ش
ه ت

دگا
دی

از 
ی 

قه
ت ف

لح
ص

. م
 

ن
سن

ل ت
اه

و 
 

مصلحت بعنوان 

قید متعلق احکام 

شرعی: فقهای هر 

دو گروه چنین 

را برای  جایااهی

مصلحت قائلند و 

در فروع م،تلف 

فقهی بدان اشاره 

 کرده
 
اند. مسلما

 چنین مصلحتی

بدون قید و شرط 

د اینیست بلکه ب

های دارای ویژگی

خاصی باشد این 

 ها توسطویژگی

ادله نقلی و عقلی 

بیان شده و الزم 

 .الرعایه هستند

 (1382)رهبر، 

مصلحت بعنوان 

دلیل استنباط 

حکم شرعی که از 

آن به مصالح 

مرسله تعبیر 
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 شود نزدمی

بسیاری از فقهاء 

اهل سنت دارای 

اعتبار است لکن 

فقهای شیعه 

ا ر  چنین مصلحتی

دانند و نی معتبر

جایااهی برای آن 

در فقه قائل 

نیستند زیرا 

معتقدندکه مصالح 

دلیل  مرسله اگر به

کتاب و سنت و یا 

دلیل عقل 

بازگشت نکند جزء 

مواردی است که 

تبعیت از آن توسط 

شارع نهی شده و 

دلیلی بر اعتبار آن 

 وجود ندارد

ها( سیر تطور 

مفهوم 

مصلحت در 

حکمرانی فقه 

 یعهش

 . شی  کلینی1

 مصالح دن
 
 وییاوال

نسبت به مصالح 

اخروی اولویت 

ندارند. دوم اینکه 

در ورای احکام 

الهی، مصلحتی 

وجود ندارد و سوم 

که مصلحت در آن

غیاب حکومت 

دینی و مواجهه با 

ی، 
،ار

فت
)ا

13
92

 ،
91-

85) 
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حکومت ظالمانه، 

در ضرورت 

نافرمانی سیاسی 

عالوه بر عدم 

همکاری با چنین 

ای از شیوه

زمامداری 

 شود.جانده میگن

 . شی  صدوق2

در صورت وجود 

استفاده « امکان»

های از فرصت

موجود برای 

 مصالح عالی؛

توان به صورت می

موقت از این 

ها استفاده فرصت

 برد.

 . شی  مفید3

گرایی )عقل

 اسالمی(

های . نقد روش1

فقهی اسنادی 

)توجه به سلسله 

قل اسناد روایات ن

شده از امامان 

 شیعه(

. توجه بیشتر به 2

اعتبار و نقش عقل 

در تعیین مصالح و 

تصرف جزئی در 

مقام بیان و التزام 

به صدور احکام در 

حدود دایره 
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احادیث.این 

رویکرد، توسط 

فقهای بزرگی چون 

سید مرتضی و 

شی  طوسی به 

 کمال خود رسید.

. عالمه 4

 مجلسی

ترسیم سه نوع 

رابطه  رابطه میان

حکمرانی، 

مصلحت و 

 مشروعیت:

والیت ». نظام 1

که مبتنی بر « حقه

مصالح دین و 

دنیای مردم بوده و 

نسبت رابطه با این 

و « پذیرش»نظام، 

با آن « همکاری»

 است.

هایی که . نظام2

توجه به مصالح 

دنیوی مردم دارند 

ولی بر اصول حقه 

دینی نیستند. با 

توجه به بنیاد 

 اینگرایانه منفعت

ها، امید به نظام

اصالح آنها و 

هدایت شان وجود 

توان دارد. لذا می

نه
می

ز
ی 

رج
خا

ت 
اس

سی
در 

ی 
رای

 گ
ت

لح
ص

ت م
یاف

ره
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با هدف دعوت و 

هدایت، با آنان 

 همراهی نمود.

هایی که از . نظام3

هر دو دسته 

بهره مصلحت بی

اند و بنای خویش 

را بر ظلم و ستم 

اند. پس گذارده

باید از ایشان به 

 دور بود.

 الغطاء.کاشف5

قاعده مصلحت 

توان آن را دارد تا 

مبنای صدور حکم 

شرعی قرار گیرد. 

ذون  ما»لذا با 

ساختن سلطان از 

جانب فقیهی که 

خود نیابت امام 

معصوم را بر عهده 

به منظور « گرفته

صیانت و تأمین 

به  -مصالح عامه 

خصوص در شرایط 

تبعیت  -اضطراری 

از حاکم یاد شده را 

 داند.واجب می

6
د 

حم
الا

. م

ی
راق

ن
 

استدالل دو 

 ای:مرحله

. مصلحت 1
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ای حیاتی مقوله

است که فقه 

تواند نسبت به نمی

آن ساکت و 

تفاوت باشد؛ بی

لذا مصالح مرتبط 

با حکومت نیز 

تحت پوشش 

فقاهت قرار 

 گیرند.می

. در صورت عدم 2

امکان تأسیس 

حکومت اسالمی، 

توان با می

حکمرانی که از 

فقیه جامع 

الشرایط تقلید 

کومتش کرده و ح

در مسیر عدالت 

قرار دارد، در حد 

مصالح عامه 

 همکاری کرد.

 . امام خمینی7

نظریه والیت فقیه 

مبتنی بر سازگاری 

فقه جواهری با 

تحوالت در زمان و 

مکان است. این 

شیوه از حکمرانی، 

حاوی مصالح 

حقیقی هست که 

نه
می

ز
ی 

رج
خا

ت 
اس

سی
در 

ی 
رای

 گ
ت

لح
ص
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مصلحت دینی و 

مصلحت عمومی 

مردم را به صورت 

توأمان اعمال 

 نماید.می

ی
ران

کم
 ح

ام
حک

و ا
ت 

لح
ص

ه م
بط

 را
و(

 
 . احکام اولیه1

به شرایط عادی و 

معمولی زندگی 

اند و انسان مربوط

از سوی شارع 

مقد  به خاطر 

مصلحتی که در 

موضوع نهفته 

است، بدون در 

نظر گرفتن حاالت 

استثنایی و یا علم 

و جهل ش،  

مکلف، وضع 

اند. این شده

احکام تغییر 

 ار اینناپذیرند، م

که موضوع آنها 

 دگرگون شود.

)الهیان و خادمی, 

1391 ،71-67) 

 .احکام ثانویه2

موقتی است و تنها 

تا زمانی که 

مصلحت، ضرورت 

آن را ایجاب کند، 

ادامه دارد و بعد از 

 آن حکم برداشته

 .شودمی

)برگرفته از: 

موسوی و موسوی 

، 1399جوردی، 

11.) 
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. احکام 3

 حکومتی

ن و یقوان ها،فرمان

مقرراتی که به 

عنوان ب،شی از 

عت به شمار یشر

رو و بسته یآمده، پ

به مصالح و 

ازهای روزند؛ ین

خاستااه زمانی و 

مکانی دارند؛ 

ی و یجز

اند؛ ناظر مقطعی

ط یبه موارد و شرا

اند و رهبر ژهیو

مشروع جامعه، با 

توجه به حق 

که از - یرهبر

جانب خداوند 

ا یمتعال 

به  معصومان

ض یتفو یو

ده استا با یگرد

لحاظ مصلحت 

جامعه و با هدف 

ها را اداره امور، آن

 کند.وضع می

کوهشاهی )میرزاده

، 1389و فارسی، 

4) 

ز( قواعد و 

ضوابط اعمال 

مصلحت در 

سیاست 

 خارجی ج.ا.ا

 . وسع1

کنش بازیار در 

عرصه سیاست 

خارجی تابعی از 

ها، توانمندی

ابزارها و امکاناتی 

 ریم،)قرآن ک

 286بقره: 

 (7طالق: و
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اختیار  است که در

او قرار دارد. 

اهداف سیاست 

خارجی که بیرون 

از ُبرد این تابع 

باشند، قابل 

پیایری نبوده و 

برای بازیار 

ساز تکلیف

نیستند. از سوی 

دیار، هرگونه 

الزامی که در دامنه 

تابع مذکور قرار 

بایرد، جزئی از 

وظایف سیاست 

خارجی به شمار 

رود و نباید آن می

 را وا نهاد.

 . عسر و حرج2

بر مبنای این 

رویکرد؛ چنانچه 

وظایف و 

هایی کارویژه

بازیار را ملزم به 

پیایری نوعی از 

رفتار در نظام 

الملل نماید که بین

سبب ایجادتنانا، 

فرسا شرایط طاقت

و غیرقابل تحمل 

گیران و تصمیم

)برگرفته از: 

 1384مرادی، 

حقاویان،  و

1411) 
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اتباع ایشان گردد؛ 

بایست مورد می

و احتراز اجتناب 

قرار گیرند. چه 

اینکه انتهای مسیر 

به ضرر عمده و چه 

بسا جبران ناپذیر 

جامعه اسالمی 

 ختم خواهد شد.

 . اهّم و مهم3

در هناام تزاحم و 

تعارض دو یا چند 

موضوع واجد 

اهمیت اعم از 

سلبی، ایجابی، 

منفی یا مثبت؛ با 

گیری از بهره

مالک و معیار 

معتبر؛ سایر 

موضوعات به نفع 

اولویت مسئله 

تری که مهم

بیشترین، 

ترین و حسا 

ترین منفعت اصلی

هماانی را در بر 

گیرد کنار می

شوند. گذاشته می

ها برخی از مالک

رفع تزاحمات 

 عبارتند از:

ی، 
ریف

 ش
ی و

جر
)ط
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25-
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. گزینه دارای 1

بدیل در برابر 

گزینه بدون 

 جایازین؛

 . تحقق منفعت2

در چالش زمان 

اندک در برابر 

منافع دارای زمان 

 کافی؛

. چالش فوری و 3

اضطراری در برابر 

 چالش غیر فوری؛

. واجب در حال 4

نابودی و 

بازگشت در برابر بی

 چالش اضطراری؛

. ترجیح دادن 5

منافع یا دفع ضرر 

قطعی و یقینی بر 

موارد احتمالی و 

 مورد تردید؛

. حفظ 6

های وجودی بنیان

مقابل بذل در 

جان، حیثیت و 

 مال؛

. حفظ 7

موجودیت )جان 

اتباع( و حیثیت در 

پوشی ازای چشم
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 از منافع مادی؛

. دست یازیدن به 8

کنش کم ضرر 

برای ممانعت از 

 -تر خسارت بزرگ

دفع افسد به 

 فاسد.

 . اکراه4

زمانی که بازیار 

قصد و اراده 

وزه اقدامی را در ح

سیاست خارجی 

دارد اما به دلیل 

وجود موانع یا 

تهدیداتی که 

برآیند کنش را به 

ضرر وی رقم 

زنند؛ ناچار می

خواست خود را 

تغییر داده و از آن 

نظر اقدام صرف

کند )یا می

بالعکس در مورد 

انایزه اولیه برای 

عدم انجام یک 

فعل(. کنش 

آمیز کراهت

مستلزم یک عامل 

بیرونی نظیر یک 

بازیار چالشار، 

های محدودیت

)ع
ی

عل
ی 

له
دا

ب
ک، 

بی
13

83
 :

69-
63) 
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ژئوپلیتیک، 

تهدیدات وجودی، 

حیاتی یا اساسی 

در عرصه امنیتی 

.. است که .و

متضمن تهدید 

محتمل و 

پذیر بوده که امکان

عملی شدن آن 

موجب خسارت و 

زیان برای کنشار 

موردنظر شود و 

همچنین رهایی از 

تهدید، بدون اقدام 

به کنش 

آمیز مقدور کراهت

 نباشد.

 . اضطرار5

در صورت پیشامد 

شرایط خاص که 

در اثنای آن 

کنشار، بیم وقوع 

ضرر جدی نسبت 

به منافع فوری 

خود را داشته 

گیر باشد، تصمیم

تواند بر خالف می

جریان عادی 

هنجارها و 

های ارزشی بنیان

رفتار کند تا اوضاع 

، 1387)مالیی، 

195-194.) 
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تهدیدآمیز را مهار 

ت نموده و حال

اضطرار را برطرف 

ساخته و به شرایط 

 عادی بازگردد

 . تقیه6

به هناام اعمال 

فشارهای تجمیع 

شده و فزاینده 

علیه مواضع و 

رفتارهای کنشار 

به نحوی که 

« منافع وجودی»

او در معرض خطر 

قرار بایرد، این 

امکان وجود دارد 

که او نسبت به 

کتمان و اخفای »

رویه و « مندمانز

انایزه خویش 

مبادرت نموده تا 

پس از منحرف 

ساختن فشار و 

تهدیدات بیرونی؛ 

از شرایط بحران 

 خارج شود.

)برگرفته از: دیرباز 

 (1391و صادقی، 

 های پژوهش()منبع: یافته

گرایی در هااای پژوهش درباااره ماااهیاات و نحوه کاااربرد رهیااافاات مصااالحااتیااافتااه( 5-3

 خارجی جمهوری اسالمی ایران گیری سیاستتصمیم

اســت کی از  حکمرانی نظام اســالمی داراد ابساد متنوا و متسددد ( مدیریت و2-4-2
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بی علز و متلیرهاد گوناگونی کی  گردند وبی،ری  احکـام برگرلتی از قواعد شــرا اعمال می
دور از  وشوه، هستند، وقوا ت احم یا تسار  بین آن گیرانمقاما  و ت ـمیمنار  از کنترل 

 انتظار نخواهد بود.
گیرد براد حوزه سیاست گشایی از ت احما  و تسارضا  در هنگام ت میم( گره2-4-1

انسطا  هنیارد و احکام حکمرانی، شـّد  عقالنیت و لراست در -نارشی، بی اسـتحکام
 لهم م لحت و ضوابم آن وابستگی مستقیم دارد.

ــلحت( 2-4-4 ــمیمم  ــالمی دگیرگرایی در حکمرانی و ت  هاد نظام شمهورد اس
ــوعی عام ــت کی تمام حوزه و داراد مرات  موض ــه هاد زندگی لردد و اشتمااس عی را پوش

ــتدهد. در موارد می ــیاس ــوعا  س کی انتظام حکمرانی و  نارشینام از شملی در موض
وشودد و نظایر اینها وابستی  هادارزمناصـی مانند بقا، امنیت، مسیشت،  موارداشتماا بی 

 دال بر محوریت اییاد ین مخر  مشتر  مبتنی برگرایی م ـلحت ماهیت رهیالتشـد؛ با
ــار» ــترین اقش ــز  تمرک  بر و« حداکثر منفست براد بیش  ،اعم از هنیارها« حفظ نظام»اص

 اشتماعی و سازوکارهاد اداره شامسی، نواهد بود.-سامان سیاسی
بر اســا،  ،یگرایانم ــلحت گیردکشــم یا ســانت م ــلحت در ت ــمیم( 2-4-3

. از این حیـث، رویکرد م ــلحت گرایی منطب  با ابگود انتخاب نوردرقم می عقالنیـت
،ورکی گیرد ســیاســت نارشی اســت. از ســود دیگر و همانهاد ت ــمیممنطقی در مدل

ــلحت ــت، عقالنیت م  گرایی، رابطی الزم و مل وم دارند. از این رو با تکلیم نواهانیگذش
گیرد ت میم در لراینداد بی گ ینی اب ارد،-توأمان هنیارد نیتم لحتی کی بر اسا، عقال

توان و نباید آن را تر  ؛ بنابراین نمیآور استتکلیمزمامدار گیران ، براد ت میمشـود منیر
 کرد.

ــمیم( 2-4-2 ــز از ت  ــلحتتکلیم حاص ــا، گیرد عقالنی و م  نواهانی کی بر اس
ــدس شل  منفست» ــار  و س ــانتار ، زمام«ممانست از نس ــر در س داران و مقاما  حاض

کند، در پی آن است تا نتییی ها و شـگردهاد ناصی مقید میبروکراتین را بی پیگیرد شـیوه
نتم شود. « سازد منفستسازد عقالنیت و بیشینیبهینی»اقداما  بی -برآمده از ت ـمیما 

 -در اضطرارچی در شـرایم عادد و چی  –گیرد م ـلحت گرایانی از این رو، گ ینی ت ـمیم
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اد بهترین بدیز موشود است کی در ضمن، قابلیت تحق  نی  باید داشتی باشد؛ پس اگر گ ینی
گیرد نار  نواهد هاد ت میمنار  از دسـتر، یا غیرقابز تحق  باشد، از لهرست گ ینی

 شد.
هاد سیاست نارشی این امکان را گیردرویکرد م ـلحت گرایی در ت ـمیم( 2-4-7

آورد کی با حفظ ابهام راهبردد براد ســایر بازیگران؛ شــفالیت در ن پدید میبراد کـارگ ارا
گرایی قادر است گیران را تسهیز سازد، چی اینکی م لحتانتخاب گ ینی براد حلقی ت ـمیم

گیران را بسازد و براد ت میم« بدیزگ ینی بی»گشـایی از میان موان  و انطباق با شرایم، با راه
ـــدن منفسـت ت ــماز انفسـال )بی ـــار  )بـدت ــمیمی( یـا تلم ش یمی(، ال ایه نس

 )دیرت میمی(، شلوگیرد کند.
 گرایانه گیری مصلحت: هسته، ارکان و اجرای رهیافت تصمیم۱نموار 

 بر مبنای نظریه اسالمی سیاست خارجی ج.ا.ا

 های پژوهش()منبع: یافته

 517گیری برای پذیرش قطعنامه . رهیافت مصلحت گرایی و تصمیم6
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 598های منتهی به پذیرش قطعنامه مرور نقاط عطف سیاسی و نظامی در سال (6-1

ــالمی ایران ) ــابی عراق علیی شمهورد اس ــت س ــهریور  42شنا هش تیرماه  16تا  2421ش
گیرد بی اد داشتی است. از این رو و لرایند ت میمهاد متسدد و چندالیی(، لرازونشی 2476

ــمن مطابسی و تحلیز ابساد متنوعی نواهد بود. پس از  منظور اتمام این نبرد ،والنی نی  متی
، دو راهبرد کلی براد تداوم و پایان 2472لتح نرمشــهر توســم ایران در نردادمـاه ســال 

 نورد:گیران بی چشم میبخه شنا براد ایران در میان ت میمرضایت
،راحی  1«وزدشنا شنا تا پیر»راهبرد اول با اهدا  حداکثرد و با شــسارهایی نظیر 

شـد. بر این اسا، هد  شنا، دل  و رل  تهدیدا  امنیتی علیی شمهورد اسالمی ایران از 
پذیرلت. در این راســتا، نقطی مطلوب براد پایان شنا ،ری  محو منشــأ تهدید صــور  می

 نمینی،امام)شــد شایی بود کی حکومت بسث بی رهبرد صــدام حســین در عراق ســاقم می
2474) . 

مسرلی « شنـا شنـا تـا ین پیروزد مهم»م نی  حـداقلی بوده و بـا تـابلود راهبرد دو
گردد. در چارچوب این نگرم، شمهورد اســالمی ایران نیاز داشــت تا با کســ  ین می

مولقیت تسیین کننده در عرصـی نظامی، بی موقسیت برتر در شنا نائز شــده و سدس اهدا  
در (. 2473 رلســنیانی،هاشــمی)د نود را در مســیر ســیاســی پیگیرد، تثبیت و محق  کن

تر شــده و با تلفی  عناصــر میدان و دیدلماســی، بیشــتر راهبرد انیر، مســیر اتمام شنا کوتاه
نمود بیکن بطور ذاتی، تناقض یا تسارضــی با راهبرد عملگرایـانـی و کمتر ایـدئوبوژیـن می

 داشت.حداکثرد نمی
یحاتی کنترا، نیازهاد تسل-ایران در کشاکه نبرد نظامی ضمن قییی من لاربین یا پرونده

                                                           

ــور  1 شنا شنا تا رل  لتنی از ». در ،ول تحقی ، مناب  و اقوابی مشــاهده شــده کی اســتراتژد م بور را بی ص
تواند میادبی آلرین باشد و تی اند. از آنیا کی تدقی  در مسناد هر ین از این مفاهیم، میمنسکس سـان« عابم

مسـیر پژوهه را ،والنی سازد، در رسابی حاضر بی عبار  مطروحی در متن بسنده شده است. بی عنوان نمونی 
 راهبرد "شنا شنادرنگی در انتساب یکی از مباحثا  و میادال  در این زمینی بنگرید بی : صادقی، رضا، 

-http://www.imam. قابز دســترســی در نشــانی:  ،21/51/2417تـا رل  لتنـی از عـابم" بـی امـام نمینی

khomeini.ir/fa/n149102 
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ایران براد حیور مقتدرانی در عرصی میدانی شنا محملی شد تا ین کانال ارتبا،ی مخفی 
ساز دیگر نی ، ربایه تسدادد از شهروندان آمریکا بین آمریکا و ایران اییاد شود. عامز زمینی

ــم شریان ــرائیلی و تالم دوبت ریگان براد آزدر ببنان توس ــداس ــازد آنان بود. هاد ض ادس
اد را براد تسامز محدود، غیررسمی و پنهان بین ایران و ات ال این دو عامز بی یکدیگر، پایی

ها بین ایران آمریکا پدید آورد. ماشراد تسامز براد لروم تسـلیحا  و تسهیز آزادد گروگان
ــهریورماه  ــت 2473و آمریکا از ش ــفرد بدون دس اورد در آغاز گردید؛ گروه من لاربین در س

بی ،ور مخفیانی بی ایران آمد وبی بدون مذاکره با مقاما  رسمی و ارشد، کشور  2472نرداد 
بســت در لسابیت گروه من لاربین؛ نم تما، شایگ ین تا مهرماه را تر  نمود. پس از بن

 دهد تا اینکی نهایتًا با درز ا،العا  ماشراد من لاربین بی؛ تسامز دوشانبی را ادامی می2472
حســن م) شــود.می ین نشــریی ببنانی پرونده دیدلماســی پنهان آمریکا در قبال ایران متوقم

 .(2411 رلسنیانی،هاشمی
در بازه زمانی یاد شـده، تحول بسیار مهمی بی نف  شمهورد اسالمی ایران رقم نورد کی 

بهمن ماه سال  15کی از  7موازنی میدانی را بی سـود ایران تلییر داد. با انیام عملیا  وابفیر 
ادامی پیدا کرد، بندر لاو واق  در شنوب عراق بی  2472آغاز و تا انتهاد لروردین سال  2473

ــر  ایران درآمد کی می ــت آغازد بر پایان شنا نظامی و ورود بی لرایند چانی زنی ت  توانس
 باشد.« شنا شنا تا ین پیروزد مهم»سیاسی بر مبناد راهبرد 

ل تسامز پنهان را در حوزه میدانی شنا ناچی  دانست، بیکن اثرا  شـاید بتوان تأثیر کانا
ــالمی ایران و ایاال  متحده آمریکا می ــی بین شمهورد اس ــیاس ــاد س تواند مهم آن بر لی

ی ک -گر شـود. اگر ادعاها در مورد آمادگی آمریکا براد برقرارد ین صـلح شرالتمندانی شلوه
مقرون بی صحت ارزیابی کنیم  -رح شـده بود در ضـمن مذاکرا  کانال دوم و شایگ ین مط

هاد تقابلی آمریکا دربرابر پیشــرلتهاد ؛ آنگاه واکنه(2476 رلســنیانی،هاشــمیعلی )
تسامز پنهان، تا حدودد قابز  1و  2هاد میدانی ایران پس از شکست نوردن اقداما  کانال

ها در کور  کشـتیهایی نظیر حیـور نظامی در نلیم لار،، اسـدر  نواهد بود. واکنه
شنا نفتکه ها، تالم براد تحریم تســلیحاتی ایران، ســکو  در برابر اســتفاده عراق از 
تسلیحا  شیمیایی و اسقاط هواپیماد مسالربرد ایران کی بر لیاسازد ذهنی و روانی دست 



 99( / 62-111... ا دهقانی فیروزآبادی ) خارجی سیاست گیریتصمیم در گراییمصلحت رهیافت

 

 16تا  2477)تیرماه  217اندرکاران شنا در ایران ،ی لاصــلی صــدور تا پذیرم قطسنامی 
 گردد.( موثر محسوب می4762تیرماه 

تا صدور  2472آبان  24در بازه زمانی الشـاد پرونده من لاربین با پیشـدسـتی ایران در 
کننـده دیگرد در شنا ایران و عراق بی وقوا پیوســت و آن ؛ حـادثـی تسیین217قطسنـامـۀ 

د ربود. در این رنداد، ایران توانست بر منطقی شلمچی مسلم شده و برت 2عملیا  کربالد 
از این  (2474 ،سداهشنا  تحقیقا و مطابسا   مرک ) میدانی قابز توشهی را بی دست آورد

پس توازن شنا بی سـود شمهورد اسالمی بر هم نورده و بازیگران بین ابمللی براد توقم 
 نظامی ایران وارد عمز شدند.هاد شنا و همچنین پیشرود

و ت ــر  بندر لاو  7ناد عملیا  وابفیر )در اث 2473اســفنـدماه  2پیه از این و در 
سـازمان ملز متحد صادر گردیده بود کی بر اسا، مفاد آن و در  271توسـم ایران( قطسنامی 

نواســت کی ضــمن توقم رویکردد تـازه نســبـت بـی اقداما  قبلی، از ،رلین شنا می
 UN) ابمللی دو کشــور عق  بکشــندهـا، نیروهاد نظامی نود را تا مرزهاد بیندرگیرد

Security Council, 1986توانست بی مسناد غیرقابز قبول بودن ت ر  زمین از (. این امر می
راه توســز بی زور و بی نف  ایران تفســیر شــود بیکن هیچ کدام از مالحظا  راهبردد ایران از 
ــده و از این  ــم ود مطرح نش ــار  توس قبیز تسیین و محکومیت متیاوز و نی  پردانت نس

 اد براد شمهورد اسالمی قابز پذیرم نبود.نامیحیث چنین قطس
صــادر شد. همانطور کی  217، نسـخی اوبیی قطسنامی موسـوم بی 2477در انتهاد تیرماه 

 217استقبال و ایران آنها را رد کرده بود، در مورد قطسنامی  277و  271هاد عراق از قطسنامی
را  گرچی ایران آن 217ر قطسنامی پس از صدونی  همین رویکرد از شان  دو ،ر  دنبال شد. 

،ور کامز رد نکرد، اما شــرایطی براد پذیرم آن تسیین کرد کی در هاد قبلی بیمانند قطسنامی
ــمیم واق  بی مسنی عدم پذیرم آن بود. ــدور از شملی دالیلی کی ت  گیران ایران را در بدو ص

مســئلی عدم تسیین متیاوز و براد پذیرم آن اقناا نگردانید،  2477در تیرماه  217قطسنامی 
در کنار رد کردن قطسنامی پیشــین  217آغـازگر شنـا بود. همچنین عـدم پذیرم قطسنامی 

توسم ایران، لرصتی را براد عراق و همین ،ور بازیگرانی کی مترصد ناتمی شنا و ممانست 
می را آورد تا شمهورد اسالاز تبدیز پیروزد نظامی ایران بی برترد سـیاسـی بودند لراهم می
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بی ادامی شنا و نونری د با انگی ه توسسی ،لبی متهم سازند و بی بیان دیگر با تحریم منط  
بر اســا،  (.2414الرییانی، )ســیاســت دلاعی ایران، چهره ین مهاشم را ت ــویر نمایند 

گیران مشـهود آغاز شنا تحمیلی، یکی دیگر از عواملی کی موش  توقم ت میمهاد زمینی
ــد ایران بر ــدور آن 217اد قبول قطسنامی ارش ــسیت قرارداد می در همان ابتداد ص شــد، وض

ــم عراق کاماًل نفی می 2162 ــره با عنوان ابی ایر بود کی توس ــناد منتش ــد. در یکی از اس ش
؛ در شواب ین ســلســلی از «پاســخ دلتر نمایندگی دائم ایران ن د دلتر ملز متحد در ژنو»

ورد اسالمی ایران پیرامون ناتمی شنا، کوشه هاد رسـمی شمهسـ اال  پیرامون دیدگاه
، علت تأنیر در قبول این 217قبز از هاد شــده اســت تا ضــمن تشــریح دالیز رد قطسنامی

قطسنامی نی  پاسـخ داده شود. دقت در مفاد این سند، نشانگر آن است کی پالشارد بی مفاد و 
آرشیو )اتمام شنا بوده است ابی ایر یکی از اهدا  اصلی ایران براد  2162احیاد قرارداد 

 (.255 ،2355, ایرانملی 
شمهورد اسالمی ایران ت میم گرلت تا از ،ری  اییاد نوعی تسلی  در پذیرم و اشراد 
قطسنـامـی، از کـانـال تسـامز با دبیرکز ســازمان ملز متحد، مالحظا  نود را در قطسنامی 

ناســایی آغازگر شنا، هایی مانند شــ. مالحظـا  و اوبویت(2415نرازد، ) بگنیـانـد
( و 2412 ناصرد،) ها، تلییر در تقدم و چینه بندهاد قطسنامیهاد ناشی درگیردنسـار 

( بخشــی از این لرایند بودند کی در 2414)وریم،  م لار،یاز نل ینارش دروهاینرو  ن
کرد )قریشــی، کننده نبرد بیه از ســایر عوامز اهمیت پیدا میاین میان مسرلی ،ر  شــروا

هاد توانســت پـایی اســتدالبی محکمی را براد پیگیرد برنامی(؛ زیرا می74-73 ،2416
رسد دپیلماسی )مذاکرا ( لراهم بیاورد. بی نظر می-شمهود اسـالمی ایران در لاز سـیاسی

کی ایران ســسی داشــتی با ترلند ،ر  قرار دادن دبیرکز ســازمان ملز متحد در مذاکره با ،رح 
، این کار را انیام و حابت تسلی  در پذیرم کامز 217اد قطسنامی ب وم ین برنامی اشرایی بر

قطسنامی را در عین حفظ مواض  کس  شده در میدان شنا )بندر لاو و شرق ب ره( تا هنگام 
 هاد نود بی واقسیت سیاسی ادامی دهدو ن دین کردن اوبویت 217بهبود شـرایم قطسنامی 

 (.414 و 426 ،2471, رلسنیانییهاشم)
لار، در هاد نظامی ایران در شبهی غربی با عراق و همچنین در نلیمموازا  درگیردبی 
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نی   217ها، منازعی سیاسی بر سر وادار نمودن ایران بی پذیرم قطسنامی قاب  شنا نفتکه
شریان داشـت. کاهه قیمت نفت و تهدید بی تحریم تسلیحاتی ش ئی از اب ارها براد نیز بی 

 نبی عنوا ، با ال ایه توبید عربستان سسودد2477در سال  رلت.می چنین مق ودد بی شمار
دالر  2اد و حتی در مقطسی بی بشکی الت کردهعراق، قیمت نفت بی شد   غیررسمی متحد

ــید کی عمالً  ــاد ایران غیرممکن می رس ــتانی،) کردادامی شنا را براد اقت  با . (2417 باس
ها، امنیت صدور نفت منطقی بی نطر التاده هکهاد گسـترده دو ،ر  منازعی بی نفتحملی

هاد آغازین شنا، در این مقط  منال  ســایر بازیگران نی  رو بر نال  ســالبود، ازهمین
شانبی بی ایران براد هاد نیمی نخســت شنا، لشــار همیتفاوتیبر نال  بی .شــدتهدید می

کی بی نقز از  تا شایی (2476 شــمس،)د شــوراد امنیت وارد شــ 217پـذیرم قطسنـامی 
کننده شمهورد اسالمی ایران درباره قطسنامی محمدشواد الرییانی، از اعیـاد گروه مذاکره

ــازمان ملز متحد بی ایران انطار کرد کی اگر »، 217 ــوراد امنیت س ــار آمریکا، ش تحت لش
روشن نکند، قطسنامی شدیدد صادر نواهد شد کی  217موضـ  نود را نسـبت بی قطسنامی 

 (47 ،2477)م من زاده، « گذارد.حت لشار میایران را ت

ــازمان  ــی تأنیرد ایران و تاکتین بازد با ،رح اشرایی دبیرکز س در چهارچوب دیدلماس
؛ اســتفاده از کار  شــورود براد نرید زمان 217ملز در شهت تسلی  در پذیرم قطسنامی 

لار، را در راستاد تاکتیکی ایران میسـر بود، زیرا این کشور حیور نظامی آمریکا در نلیم
ــّد نفوذ»راهبرد  ــلیحاتی ایران براد در برابر نود ارزیابی می« س ــرار بر تحریم تس کرد و اص

نمود. در نهایت زمانی کی ایران برقرارد آته بس و پایان شنا را در همین زمینی قلمداد می
ل ین مطل  شــد شــورود رویکرد نود در مخـابفت با تحریم ایران را بی رأد مثبت در قبا

باز هم بی ترتیبی -اد نطاب دبیرکز قطسنامی قری  اب ـدور تلییر داده اسـت، با ارسال نامی
،رح اشرایی قطسنامی »بازد با کار   -اد از ابهام باقی بماندکـی پـذیرم قطسنـامی در هابی

 (.2414را بی پایان برد و آن را تأیید نمود )ایرنا، « 217

ــفندماه  ــرلا   و پس از 2477در انتهاد اس ــلی عملیا  در شبهی غربی و ت  ــلس ین س
ــز از عملیا  وابفیر  ــال  25حاص ــم ایران، عراق نی  در ابتداد لروردین س ، با 2476توس

اسـتفاده گسـترده از سـالح شیمیایی در شبهی غرب بی نیروهاد ایران حملی کرد و در انتهاد 
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نمود و با پس زدن نم پدالندد اد از نیرو بی بندر لاو تهاشم لروردین نی  با استسداد گسترده
مسلم گردید. در  -شد کی برگ برنده ایران در ،ول شنا محسـوب می -ایران، بر این بندر 

همین مقط  زمـانی نیرود دریـایی ایاال  متحده بی بهانی برنورد ین مین دریایی با ناوچی 
ایی، دو ابلی دریساموئز رابرترز، بی سکوهاد نفتی سلمان و ن ر هیوم سنگینی برده و در مق

 شناور نظامی شوشن و سهند را غرق و آسی  شدد بی ناوچی سبالن وارد کرد.
، عراق عملیاتی را براد ت ـر  شلمچی آغاز کرده و در نهایت 2476در اوایز نردادماه 

مول  شد کی ایران را در این شبهی عق  ب ند. پاتن ایران براد بازپس گیرد شلمچی نی  راه بی 
در انتهاد همین ماه سازمان میاهدین نل  کی با حمایت صدام در عراق مستقر  شایی نبرد.

رغم شــده بود، عملیـاتی بی نام لروغ شاویدان را در منطقی مهران بی اشرا گذاشــت کی علی
ــت نورد. در لقدان عملیا  ــکس ــور نیروهاد ایران ش نظیر هایی عر  اندام اوبیی، با حی

ــ  ایران بی امکانا  و  2ربالد و ک 7ابمقد،، نیبر، وابفیر بیت ــی مناس ــترس و عدم دس
ــی از کاهه درآمدهاد  ــابی با حریم و همچنین تنگناهاد ناش ــی مش ــلیحا  در مقیاس تس
ــازد نماید، باالنره در  ــین شنگی نود را بی نوبی بازس نفتی، عراق کی مول  شــده بود ماش

ــرلا  بی ش ایر مینون نی  حملی کرد و آنر 2476روزهاد آغازین تیرماه  ین میموعی از ت 
توان این گونی برداشت می .(2417 قرهی،)ایران در ،ول شنا تحمیلی را در انتیار گرلت 

کرد کی از همین نقطی، شاد دو کشــور در صــحنی میدانی تسویض شــده و عراق در شهت 
ترین حواد  نی  یکی از تلخ 2476تیرماه سال  21کس  موقسیت برتر بی حرکت درآمد. در 

حمیلی علیی ایران بی وقوا پیوست و هواپیماد مسالربرد شرکت ایران ایر کی بی مق د شنا ت
دوبی در پرواز بود، توسم ناو آمریکایی وینسس بر لراز نلیم لار، هد  موشن قرار گرلتی 

 .(2412 شهانفر،)نفر سرنشین ساقم گردید  115و با 
همراه حا  احمدآقا )لرزند امام( پس از وقوا زنییره وقای  باال، ســران قواد ســی گانی بی 

اد محدود با امام نمینی )میموعًا پنم نفر( مسائز انیر و شرایم شنا را مطرح در شلسـی
. از (2412 رلسنیانی،اکبر هاشـمیعلی) بینندمی 217و م ـلحت را در پذیرم قطسنامی 

دد مل وما  و بنهایی از شان  دوبت و لرماندهی نظامی شم آنیا کی پیه از آن، ،ی نامی
ها براد ادامی و پیروزد در شنا بی امام نمینی منسکس شده بود، در نهایت ایشان نیازمندد
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 رلسنیانی،اکبر هاشمیعلی) را تأیید نمودند 217گیر نهایی، قبول قطسنامی بی عنوان ت میم
ــود از قطسنامی پذیرم ــمی، ابلی آیت روایت بی امام س اه تیرم 16و ایران در  (2411 هاش
، بی ،ور رسمی پذیرم قطسنامی را بی دبیرکز سازمان ملز اعالم کرد و دو روز بسد نی  2476

، برنی از ابساد 2477امام نمینی در ضـمن پیام بی مناسـبت حادثی کشتار حاشیان در سال 
 ،2472, نمینیابلیروح) ت ــمیم بی قبول قطسنامی را بی مثابی نوشــیدن شام زهر برشــمردند

17-11.) 

 598های بسترساز برای اتخاذ تصمیم پذیرش قطعنامه ( زمینه6-۲

 217هایی کی موش  ت میم براد پذیرم نهایی قطسنامی با توشی بی شـرح موارد باال، زمینی
 بندد هستند:هاد چهارگانی زیر قابز دستیتوسم ایران گردید، در گروه

تحده در مقا،  پایانی ( عوامز میدانی و نظامی شـامز دنابت مستقیم ایاال  م7-1-2
شنا بی ویژه حیــور پررنا در نلیم لار،، از دســت دادن ت ــرلا  ایران در بندر لاو و 

بخه در برابر ماشین شنگی منطقی شلمچی در شرق ب ره، عدم دسترسی بی تسلیحا  توازن
 والنمختلم، بدبینی مسئهاد عراق، بی کارگیرد سالح شیمیایی علیی نیروهاد ایران در شبهی

نظامی و سـیاسی براد بی دست آوردن ت رلا  شدید در کوتاه مد  و میان مد  بر اسا، 
امکانا  موشود و پشــتیبانی ناکالی، عدم تحق  شــرایم الزم در شهت کســ  پیروزد بر 

 مبناد راهبرد حداکثرد )سقوط صدام(؛
اد داد، با لر  نوشبینانی نیز بی پیروزد حداکثرد و لتح بل( در سـطح منطقی7-1-1

اد متشــکز از در بازه زمانی میان مد ، نظام شمهورد اســالمی در برابر ین ائتال  منطقی
اکثریـت کشــورهاد عربی تحت حمایت بلو  آمریکا و نطر رویارویی مســتقیم با رژیم 

گرلت کی حتی مخا،ره براندازد صهیونیستی در شرایم لرسودگی اقت ادد و نظامی قرار می
سانت کی مخت ا  موازنی سابی را مت ور میاز ین شنا هشتنظام سـیاسی آسی  دیده 

ــی ماه پایانی شنا نشــان داد همان –ها قوا بین آن و ســایر ،ر  بی  -گونی کی رندادهاد س
 شد؛ضرر ایران ارزیابی می

( کاهه سرمایی اشتماعی براد تداوم شنگی بدون چشم انداز امیدوارکننده براد 7-1-4
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« مسیشت -امنیت »ها در دو گانی بی همراه ال ایه آسی  پذیردکس  ین پیروزد چشمگیر 
 از ناحیی مشکال  ناشی از تنگناهاد اقت اد نفتی ایران؛

( احتمال ت ب ل شدد در نظام سـیاسی و ارکان آن در پس از حیا  امام نمینی 7-1-3
 دیدنظر درحساسی مانند نارسایی در سازوکارهاد اداره کشور و ب وم تیهاد با وشود پرونده

ــئلی قائم مقام رهبرد و آیت ــی، مس ــاس ابلی منتظرد پس از رنداد برنورد با گروه قانون اس
 مهدد هاشمی و از همی مهمتر چگونگی پایان دادن مناس  بی شنا در برابر عراق.

بر اسااااه رهیااافاات  598تجزیااه و تحلیاال اتخاااذ تصااامیم برای پااذیرش قطعنااامااه ( 3-6

 گراییمصلحت

قالب اسالمی و نظام شمهورد اسالمی، م اد  با شنا هشت سابی همسایی دوره تثبیت ان
غربی علیی ایران بود. نتییی و نحوه پایان این نبرد لرسـایشـی این توان را داشت تا استمرار یا 

براســا، رهیالت  پایی را تسیین کند.الول نظـام ســیـاســی برآمـده از یـن انقالب هویـت
ویژه امام نمینی کی بی عنوان رهبر انقالب و نظام گرایی، زمـامداران کشــور بی م ــلحـت

بایست گیرد براد اتمام شنا بودند، عالوه بر تحوال  میدانی میدار ت میمسیاسی، عهده
گیرد نویه ت ــویر کالن از بقاد حرکت انقالب و دوام شمهورد اســالمی را در ت ــمیم

ارشـد ن وصًا ن لت  هاد شـخ ـیتی کارگ ارانکردند. از ،ر  دیگر، ویژگیبحا  می
ــور، تا حد  ــئلی دلاا از کش ــبرد مس کاری ماتین و رویکرد پررنا لقهی امام نمینی در پیش

 بسیار زیادد بر همی نهادهاد نظام و کارکردهاد آنان تفوق یالتی بودند.
( در شــرایم و بی ترتیبی صــادر شــده بود کی 2477)تیرماه  217نســخی ابتدایی قطسنامی 

شنا لاصلی داشت. منظور از پایان مناس  « پایان مناس »د ایران درباره هاهنوز با نواستی
 توانست اهدالی نظیر موارد ذیز باشد:می

حفظ تمـامیـت ارضــی؛ ا،مینـان از برقرارد یـن مسـاهده قابز تکیی و روشــن براد  
همسـایگی با عراق در حابی کی مشخص نبود در صور  ادامی حکومت صدام، تا چی می ان 

ابملز دوقطبی   مخاصمی و صلح پایبند باشد؛ تیلی استقالل سیاسی در نظام بینود بی تر
و پس از ین دوره ان وا بی واسـطی تنه با ایاال  متحده آمریکا و شکا  عمی  ایدئوبوژین 
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دینی شمهورد اسالمی -عنوان دو ابرقدر ؛ تداوم نظام سیاسیبا اتحاد شماهیر شـورود بی
 براد سایر ملز و شوام  ضدسلطی. ایران و ال ایه شذابیت آن

در شـرایطی کی ین سـال پایانی شنا، با حیور لساالنی آمریکا در نلیم لار،، از دست 
رلتن تـدرییی تمـامی ت ــرلـا  میدانی ایران و الت توان بازســازد عقبی و نطوط رزمی و 

حداکثرد  اد همراه بود؛ حال دیگر نی راهبردابمللی و منطقـیهمچنین ال ایه لشــارهـاد بین
)شنـا شنـا تـا پیروزد یا رل  لتنی و ســرنگونی صــدام( مقدور بود و نی اب ار چندانی براد 

زنی دیدلماتین براد تثبیت پیگیرد م ثر راهبرد حداقی )شنا شنا تا ین پیروزد مهم و چانی
دسـتاوردها( در انتیار شمهورد اسالمی قرار داشت و ضمنًا شواهد میدانی حاکی از برگشتن 

هاد نبرد نظامی بی ضـرر ایران بود کی تکرار تیاوز و بازگشـت بی وضـسیت نامطلوب سال ورق
گرایی با محوریت ســانت. بی این ترتی ، رهیالت م ــلحتآغـازین شنـا را محتمـز می

، هنیارها مستقر و نهادهاد نوپاد حکمرانی بی ویژه والیت لقیی، متوازن «حفظ نظام»تکلیم 
هاد ها و نهایتًا حفظ سازوکارها در نظام پساسلطنتی، از میان گ ینییها با داشتسـانتن نواستی

رود بقاد نظام ادامـی شنـا بـا نتییـی مبهم در کوتـاه مـد  و بلنـدمد  و مخا،را  پیه»
با نتییی حفظ تمامیت ارضــی، بقاد نظام ســیاســی، دل   217پذیرم قطسنامی »و « ســیاســی

هاد نبرد هشت سابی براد شـی شسارها و آموزهمتیاوز، اسـتمرار اسـتقالل سـیاسـی، ابهام بخ
رلتن اب ارد با نظر گ-مبتنی بر عقالنیـت هنیارد..« .ســایرین، تثبیـت توازن قوا در منطقـی و

زمینی و عوامز م ثر چهارگانی و اعمال ضوابطی همچون اهّم و مهم، وس ، اکراه، عسر و حر ؛ 
 اهبردد را اتخاذ و اشرا کرد.دیده و این ت میم ر 217م لحت را در پذیرم قطسنامی 

 گیری . نتیجه8

گیرد یکی از ارکان اصــلی در مدیریت ســیاســت نارشی هر بازیگر ملی از شملی ت ــمیم
رود. بازیگران مختلم بی دبیز وضسیت متفاو  نود در شمهورد اسالمی ایران بی شمار می

ــی ــمعرص ــان، ت  ــرایم یکس ــت در ش ــت ذهنی و عمز عینی، ممکن اس یما  هاد برداش
ــانتار، هنیار، کارگ ار و اب ارهاد هر ین از آنان در  ــابی اتخاذ کنند کی این امر بی س غیرمش

ابملز ناگ یر از اتخاذ ت میم و انتخاب گیرد بستگی دارد. بازیگران نظام بینحوزه ت ـمیم
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بنـدد آن در حوزه ســیاســت نارشی نود بی منظور تسامال  ابگو)هـا(یی براد صــور 
نارشی مسطو  بی تانی با یکدیگر هستند. در این چهارچوب، هر سیاستن ـمانی یا دوسـ

اد از نقا،ی است کی آن در کانون ت میما  و اقداما  نود قرار داده ین نقطی یا میموعی
 دهند.هایی براد اشرا و تحق  اهدا  سیاست نارشی نویه را شکز میو رهیالت

طوح، متلیرهاد م ثر و ابگوهاد نتییـی پژوهه انیـام یـالتی پس از بررســی انواا ســ
نارشی و همچنین تحلیز ماهیت، نقه و کارکرد عن ــر راهبردد گیرد ســیاســتت ــمیم

 نارشی شمهورد اسالمی ایران از این قرار است کی:م لحت در سیاست
ها اعم از میموعی باورها، ارزم« حفظ نظام»نقطی کانونی در حوزه یادشده بر مفهوم  -

ه هویت براد نظام سـیاسی، سازوکارهاد منبسث از منظومی هنیارد و و هنیارهاد سـازند
ری د شــده و یـن مأموریت یا تکلیم را براد همچنین انتظـام در امور مربوط شـامسـی پی

کـارگ اران و نهادهاد شمهورد اســالمی ایران تسریم نموده اســت. حفظ نظام اســالمی 
عنوان هد  اصـلی مکت  اسالم و  بی« تسّبد»اد الزم و بسـترد ضـرورد اسـت براد زمینی

 اشراد احکام عبادد آن.
کند کی ریشــی در منظومی ســازوکـار ایفـاد این تکلیم از میراد عقالنیتی عبور می -

ــترین منفست در ابساد مادد و  ــالمی و احکام آن دارد و مسطو  بی برآوردن بیش هنیارد اس
 نفسان این لرایند است.ذدمسنود / دنیود و انرود براد عموم آحاد شامسی بی عنوان 

گیرد کارگ اران شمهورد اســالمی دچار موان ، ت احم، در شــرایطی کی روند ت ــمیم -
هاد دشــوار در پیگیرد اهدا  نود شــود؛ عامز م ــلحت با تدار  تسـار  و چـابه

بی کاربســت  -شــوندکی از شان  شــرا نی  مستبر تلقی می–چهارچوبی از ضــوابم عقالنی 
ساز کمن وسیلی گروهی از متخ  ین در زمینی موضوعا  چابهنطقی بیابگود انتخاب م

هاد موشود و قابز اشرا گیران ارشــد در رأ، حاکمیت بی بهترین گ ینیکند تا ت ــمیممی
ــلحت ــمیما  م  ــی پیدا کرده و از رهاورد انتخاب و اتخاذ ت  ــترس گرایانی، ت احما  دس

بی منظور « حفظ نظام»تکابیم ناشی از اصز ها را مهار نموده و در نهایت بر،ر  و چابه
 نارشی محق  شود.سازد منفست در حوزه سیاستدل  ضرر و بیشینی

شــرایطی کی راهبردهاد مت ــور ایران براد ادامی نبرد در  2476در انتهاد تیرماه ســال  -
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( بود، 2476حوزه میدانی شنا هشت سابی، لاقد مطلوبیت پیشین )قبز از انتهاد لروردین 
اد، دانلی، سـیاسـی، اقت ادد، نظامی و راهبردد ابمللی، منطقیاد از عوامز بینیموعیم

انداز مبهم ادامی گیران ارشد شمهورد اسالمی با بحا  چشمدر کنار هم قرار گرلتی و ت میم
هایی همچون حفظ هاد موشود و نواستیشنا، بی این نتییی رسـیدند کی با توشی بی داشـتی

عـاده اعتبـار قرارداد ابی ایر براد مبنـاگذارد مناســبا  آتی و حســن تمـامیـت ارضــی، ا
سیاسی آن، تثبیت نظام -عنوان آغازگر شنا و اب اما  حقوقیهمیوارد، شـناسایی عراق بی

رغم مواض  اعالمی و .، علی.شمهورد اسـالمی ایران در قامت دستاورد انقالب اسالمی و
متیمن دستاوردهاد دلاعی،  217نامی هاد اعمابی قبلی، م لحت پذیرم قطسسـیاسـت

و « حفظ نظام»تواند بی هد  می« ادامی شنا»ابمللی بهتر و بیشـتر از گ ینی سـیاسـی، بین
ــالمی یارد  ــز از تداوم بقاد شمهورد اســالمی ایران و انقالب اس ــتیابی بی منال  حاص دس

 برساند.

 کتابنامه
و پایان  598نتشر نشده از پذیرش قطعنامه اساناد قطعنامه؛ اسناد م(. »1411آرشایو ملی ایران)

 .الهدن م ، «جنگ

حمیدرضاااا شااای،ی. تهران: ارمغان ۀ ، ترجمم  ن  االخب ر(. 1389بابویه، محمد بن علی )ابن

 طوبی و فکرآوران.

،  الی الت مت  لی، «تبارشناسی قاعده مصلحت در فقه سیاسی شیعه(. »1392افت،اری، اصاغر )

 .96-79، ص 1392، 1ش ، 1  

 .. تهران: دانشااه امام صادقمصلحت(. الف1391) ———

 .. تهران: دانشااه امام صادقمصلحت و الی الت؛ رویکردی االالم (. ب1391) ———

، ش 2،   دانش الی ال ، «معنا و مقام مصالحت در اندیشه سیاسی ایرانی(. »1385) ———

 .38-7، ص 3

واکاوی نسبت احکام و عناوین ثانویه با احکام و عناوین » .(1391الهیان، مجتبی و مریم خادمی )

، شااااناااسااااه 95-59، ص 2، ش 8،   هرر ی فررقررهرر پررژوهررش، «اولاایااه در فااقااه

 .jorr.2112۳35555/11۳22159دیجیتال:

ب  ، «ول ن،واهد کردرا قب 598وقتی ایران اعالم کرد هرگز قطعنامه (. »1396باستانی، حسین )

 .https://www.bbc.com/persian/iran-features-40663782، دسترسی در: ب  ال 
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نقش قاعده اهم و مهم در حل تزاحمات (. »1394بهرام طجری، علی و احمدحسااین شااریفی )

 .42-21، ص 18، ش 6،   م رفت اخالق ، «اخالق امنیتی

پورا ل ، «پذیرش قطعنامه از ساوی امام به روایت آیت الله هاشمی(. »1399پورتال امام خمینی )

 .ام ح خمیه 

مط ل  ت ، «فرآیناد مشاااروعیات یاابی در نظام جمهوری اساااالمی(. »1383پورساااعیاد، فرزاد )

 .746-719، ص 26، ش 7،   راهبردی

ا ریخ ، «ک معامله محرمانهپرده یفارلین؛ پشاااتبازخوانی ماجرای مک(. »1399تااری  ایرانی )

 http://tarikhirani.ir/fa/news/5662، دسترسی در: ایران 

 -کاربرد قاعده حفظ نظام در اندیشاااه فقهی (. »1396جماالزاده، نااصااار و مجتبی باابااخانی )

 .39-5، ص 25، ش 13،   دانش الی ال ، «سیاسی امام خمینی

 ،«یرانیربا  اینساانس در حمله به ایو ییبر عملکرد پدافند هوا یمرور(. »1395جهانفر، رضااا )

 .27-21، ص 1395، 117، ش م هه م  صه یع هوافض 

پژوهشرره م  حکمت و ، («1ساایر تطور مصاالحت در فقه شاایعه )(. »1381حسااینی، ساایدعلی )

 .117-78، ص 1381، 1، ش 1،   فلسف  االالم 

،   پژوهشرره م  حقوق االررالم ، «دیدگاه امام خمینی نظریه مصاالحت از(. »1381) ———

 .113-88، ص 1381، 5، ش 2

بررسای دفاع مشاروع به عنوان یکی از مصادیق قاعده نفی عسر و (. »1411حقاویان، علیرضاا )

 .154-131، ص 1411، 7، ش 3،   مط ل  ت و احقیق ت در دلوح رفت ری، «حرج

، ایرن ، «598ناااهی تاازه به ابعاد و فرآیند پذیرش قطعنامه (. »1393)خبرگزاری جمهوری اساااالمی 

 .https://www.irna.ir/news/81243329 . 2123خرداد  16دسترسی در: دسترسی در 

، «تحلیلی بر تک ارتش عراق به بندر فاو در سااال پایانی جنگ(. »1394خبرگزاری دفاع مقد  )

 https://defapress.ir/fa/news61435سترسی در: ، دخبرگزاری دف ا مقدس

رش یدرباره پذ یرانیاسااتمداران این ساایترکاوش در خاطرات مطرح(. »1393خبرگزاری کتاب ایران )

 https://www.ibna.ir/fa/report/203449/598، دسترسی در: ایبه ، «| ایبنا 598قطعنامه 

 .پهجرج، «598روایت روند پذیرش قطعنامه . »(1391خرازی، سیدصادق )

نظریه اسااالمی ساایاساات خارجی: چهارچوبی برای (. »1391دهقانی فیروزآبادی، سااید جالل )

 .48-7، ص 9، ش 3،   روابط خ رع ، «تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

ت هسااتی شااناختی در ساایاساات امنی(. »1391دهقانی فیروزآبادی، سااید جالل و وحید نوری )

 .181-149، ص 57، ش 15،   مط ل  ت راهبردی، «خارجی دوران اصول گرایی

سیاست خارجی دولت دینی با تأکید بر مفاهیم تقیه و (. »1391دیرباز، عسکر و مسعود صادقی )
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 .96-81، ص 17، ش 5،   مشرق مودود، «انتظار

، دین و اراب ه ت، «یااه مصاالحت در فقه امامیه و اهل ساانتمقایساه جا(. »1382رهبر، مهدی )

 .158-117، ص 1382، 17، ش 9  

ابعاد معنایی و نهادی تصاامیم (. »1393ساالیمانی، غالمعلی و سااید جالل دهقانی فیروزآبادی )

، ش 11،   پژوهش الرری الررت نظری، «گیری در ساایاساات خارجی جمهوری اسااالمی ایران

 .111-71، ص 1393، 16

 ،مط ل  ت راهبردی، «نسبت مصلحت و امنیت در فقه سیاسی شیعه(. »1389سلیمانی، فاطمه )

 .118-85، ص 51، ش 13  

 .زم ن ، «چالش نفت در جنگ تحمیلی(. »1387شمس، مرتضی )

، فق  مدن ه ی آموزج، «مصلحت و جایااه آن در حکومت اسالمی(. »1388صاابریان، علیرضاا )

 .116-73، ص 2، ش 2  

مبانی فقهی مصااالحت و جایااه آن در قانون (. »1391طاهری، محمدعلی و احمد خساااروی )

-177، ص 1، ش 2،   مط ل  ت حقوق  دولت االالم ، «اسااسی جمهوری اسالمی ایران

217. 

انی. قم: محمدرضا صالحی کرمۀ ، ترجمافسیر المیزان(. 1361طباطبایی، سید محمدحسین )

 دارالعلم.

بندی گفتمان مصلحت در سیاست صورت(. »1393ظریف، محمد جواد و ساید مهدی سجادیه )

 .148-113، ص 21، ش 11،   دانش الی ال ، «خارجی جمهوری اسالمی ایران

، ص 64، ش 21،   مط ل  ت االرررالم ، «قاعده اکراه(. »1383عبداللهی علی بیک، حمیده )

61-91. 

،   فق  و حقوق االالم ه ی پژوهش، «قاعده نفی عسر و حرج(. »1384علیمرادی، امان الله )

 .152-143، ص 3، ش 1

، «جایااه مصلحت در تشریع احکام اجتماعی اسالم(. »1386قدر دان قرا ملکی، محمد حسن )

 .158-133، ص 46، ش 12،   حکومت االالم 

 ، ب،ش پایداری.ایران، «پایان جنگ از نااهی دیار. »(1398قرهی، محسن. )

المللی رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلی بازخوانی مسئولیت بین(. »1397قریشای، سیدرسول )

مط ل  ت دف ا ، «های شاااورای امنیت و ساااازوکار تعیین متجاوزعلیاه ایران: تحلیل قطعنامه

 .81-53، ص 15، ش 4،   مقدس

گذاشااتیم که پرچم صاالح دساات عراق می طبق نظر امام نباید(. »1393ی، محمدجواد )الریجان

 https://defapress.ir/fa/news/23508، دسترسی در: خبرگزاری دف ا مقدس، «باشد
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مالحظات و پیامدهای انتشااار یک سااند تاری،ی)نامه تاری،ی امام (. »1386) مؤمن زاده، رضااا

 .43-34، ص 21، ش 6،   نگین ایران، («598ه درباره پذیرش قطنام

ا پیشرروی در شرق بصرج )هراح ، ۳دملی ت کربالی (. 1383مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ )

. تهران: مرکز ۸دملی ت کربالی  - ۳ه ( ضررمیم  دملی ت اکمیل  کربالی اعرا، نت یج، ب زا ب

 مطالعات و تحقیقات جنگ.

، 199-181، ص 1387، 21، ش 6،   عست ر، «قاعده اضطرار(. »1387) مالیی، محمد رضاا

 .jet.2118۳21563/11۳22181شناسه دیجیتال:

. سایت جامع امام ددوت قرآن ب  رفع فته  از ام ح د لم(. 1363موساوی خمینی، سایدروح الله )

 خمینی.

 ر امام خمینی.. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثاصحیف  ام ح(. 1389) ———

سنجی حکم حکومتی با نسبت(. »1399موسوی، سیدعبا  و سید محمدرضا موسوی جوردی )

مط ل  ت انقالب ، «احکاام اولیاه و ثاانویاه الهی،باا تااکید بر دیدگاه امام خمینی قد  ساااره

 .28-7، ص 61، ش 17،   االالم 

یااه مصالحت نظام در اندیشه حکومتی جا(. »1389میرزاده کوهشااهی، نادر و حسان فارسای )

. 16-1، ه ی فرههگ  و اعتم د  ام ح خمیه کهگرج مل  بررال  اندیش ، در «امام خمینی.

تهران: جهاد دانشااهی واحد تربیت معلم و پژوهشکده مطالعات میان فرهنای دانشااه آزاد 

 اسالمی.

ئیات مذاکرات با نماینده ویژه پشاات پرده دیپلماساای جنگ و جز (. »1395ناصااری، ساایرو  )

 .رمز دبور، «صدام

، ش 21،   پژوهش حقوق دموم ، «از حفظ حکومات تاا حفظ نظام(. »1398نوبهاار، رحیم )

 .64-43، ص 63

فارلین. مصاحبه توسط رضا خجسته (. پشت پرده ماجرای مک1387هاشامی رفسنجانی، اکبر )

 .رحیمی. تهران: هفته نامه شهروند

 . تهران: دفتر نشر معارف.۷۵۱۱ التا ک رن م  و خ هرات ال ل یدف ا و ال(. 1389) ———

(. گفتاو با جوانان در جریان تبلیغات انت،ابات نهمین دوره ریاساات جمهوری. 1384) ———

 تهران.

پس از هاشاامی رفساانجانی: من سااپاه را به وجود آوردم/ امام با ختم جنگ (. »1391) ———

خ ا ری، «فتح خرمشاااهر م،االفات کردناد/ باه اماام گفتم قطعنامه را قبول و مرا محاکمه کنید

 http://tarikhirani.ir/fa/news/2428، دسترسی در: ایران 

، «مبانی فقهی حفظ نظام در اندیشه سیاسی امام خمینی قّد  سره(. »1394والیتی، محسن )
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