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The Iranian Islamic Revolution is one of the great revolutions in the world, which had a great 

impact on the Islamic world and the international arena. The present article evaluates the results 
of "Movement Diplomacy" among the various effects and variables of the Islamic Revolution of 

Iran. Although, from the conceptual perspective of movement diplomacy, the terms "resistance" 

and "Islamic awakening" have been widely used in the scientific and academic fields؛ The subject 
of "movement diplomacy" is new and needs to be studied and researched. The history of 

movement diplomacy goes back to the formation of the Islamic Revolution and its nature and 

concept to the movement of the Prophets. In this article, movement diplomacy based on Imam 
Khomeini's foreign policy theory will be evaluated. The current research will be done in terms of 

method, descriptive-analytical and with a qualitative approach. The main question of the article is 

what were the results and consequences of the transnational movement diplomacy of the Islamic 
Revolution and what are its examples? The findings of the research show that the most important 

results of the movement diplomacy of the Islamic Revolution include؛ The concept of resistance 

has been the geopolitical development of resistance, the nature of Islamic awakening, the 

politicization of Islam. As a result of the movement diplomacy affected by the Islamic Revolution, 

the element of Islam and politics in power and society was reproduced and theorized with a new 

theoretical approach. The most important consequence of this has been the emergence of 
increasing interaction and interactionism against the domination system. 
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  نهضتی دیپلماسی پیامدهای و تأثیر تحلیل
  المللبین عرصه و اسالم جهان در

 (اسالمی انقالب گفتمان بر تمرکز )با
 55/25/2952تهریخ پایرش:    23/53/2952تهریخ دریهف :

  *بهزاد قاسمی
 **بهادر شهریاری

 (122-186) 
 چکیده

 در   اسی انقیب  تمه   ترسسرههی نقش و تأثسرا  تحاسل حهضلر ی قهل  ه فش 
 اصا  ی سلا  پژوهش  ه فش  ب  تهج  به اس . المالبسن عرصل  و اسلی، جهه 

 و را رزیف عرصلل  در «نهضللت  دیپامهسلل » پسه  ههی و نتهیج تبسسنش  و شللمهسللهی 
  «هو   ق»  فههسم به نهضت  دیپامهس   فهه    مظر از اگرچ  .اس   الماابسن

 هت عماس و  عمهی  قراب  «ائتیف و اتحهد»  «سللبسل نف »  «اسللی   بس اری»
 قهل   این در اس . تحقسق در هر و بهد  ج ی ی و بهر  هضه ش  و  سلا  ول  دارد؛

  هاه  ارزیهب ؛  مسم  ا ه،  هرج  سسهس  نظری  بر  بتم  نهضت  دیپامهسل 
 ش   جه،ان تحاسا  -تهصسف  روش  و کسف  – بمسهدی نه  از حهضر پژوهش شل .
 نهضت  دیپامهس  فرا ا  پسه  ههی و نتهیج ک  اس  این  قهل  اصا  الؤس .اس 

 ده     نشه  پژوهش ههییهفت  ؟ان ک ، آ   صهدیق و بهد  چ  اسی   انقیب
 تهسع    قهو    فهه، شه ل؛ اسی   انقیب نهضت  دیپامهس  نتهیج ترین هم

 و اسللی، شلل   سلل سللسه اسللی    بس اری  ههس   قهو     حهر ژئهپاستسک
 یبانق از  تأثر نهضللت  دیپامهسلل  نتسج  در اسلل . بهد  نهب اسللی، سللهزیپسهد 

 نظری رویهرد به اجتمه  و ق ر  در سلسهس  و اسلی، عمصلر شل  سلبب اسلی  
 و فزایم   تعه ل قهلب در آ  پسه   ترین هم شللهد. تلهریز  و شلل   بهزتهلس  ج ی 
 .اس  یهفت  ظههر و بروز ساط  نظه، ض  گرای تعه ل

    قهو    دیپامهس  نهضت   ای ئهلهژیانقیب اسی    ا ه،  مسم  :کلیدی واژگان
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 مسئله( )بیان مقدمه

 ازگرآغ نمود تالم سیاسی اسالم تئوریسـین و اسـالمی تفکر احیاگر عنوانبی نمینی امام
 از رگرلتیب اسیسی رلتار باشـد. اسـالمی مبانی سـیاسـی تلییرا  زیربناد کی باشـد شهادد
 ادش ع   و استقالل آزادد، کی بود نوینی سـیاسی نظم نویدبخه امام، سـیاسـی اندیشـی

 ماهیت امام منظر از ســیاســت تسریم این با گرلت. را ســلطی نظام و اســتسمار و اســتبداد
 با تقابز در کی شد توبید شدیدد مفهوم ابملزبین عرصی و اسالم شهان در و گرلتی اسـالمی

 دارد. سیاسی و دینی ادبیا  در کهن ریشی نهیت مفهوم .شودمی تسریم استکبار و استبداد
 عنوان با پژوهه این در مقاومت نهیــت دارد. ســیاســی و لطرد ریشــی نی  مقاومت مفهوم

 زمره در اینکی بر عالوه ایران اســالمی انقالب شــد. نواهد اســتفاده «نهیــتی دیدلماســی»
ــتره د؛دار قرار دنیا ب رگ هادانقالب ــی،لران انقالب همانند ایران انقالب تأثیرگذارد گس  س
ــیی ــت بوده چین و روس ــکاچدول، اس ــالمی انقالب (.66 ،1336 )اس ــگرلی تحول ایران اس  در ش

 (.33 ،1335 گلدســتون، و43-21، 1333 اســکاچدول، و 261 ،1335 )لوران، کرد اییاد انقالب هادنظریی
 حشمت ؛1332 )اسدوزیتو، است بوده عمی  و وسی  بسیار الماس شهان در ایران انقالب تأثیرگذارد

ــر مقابی اینکی؛ بی عنایت با (. 1335 زاده، ــدد حاض ــی درص  پیامدهاد و نتایم ارزیابی و بررس
 بی توشی با اینیا در است. یابمللبین عرصی و اسالم شهان در نهیتی دیدلماسی از حاصـز

 صــور بی آن ضــرور  و اهمیت تحقی ، ادبیا  مســئلی، بیان آن اهمیت و پژوهه روم
 شود.می اشاره مخت ر

 آن یلقه چارچوب و عام ،وربی ایران انقالب یانالق قواعد و اصــول ،یاســالم ماهیت
 زمینی این در و نهاده نود ا،را  میمح از ایران مردم در  بر یقیعم ریتأث نام، ،وربی

 و دهز پیوند را دین و سیاست المیاس انقالب گذاشت. اسالمی کشورهاد در وسیسی بازتاب
 نبشیش»... است؛ نوشتی ایران انقالب درباره لوکو آنچی کرد. مسنود را سیاسی قدر  درواق 

 یاسی،س زندگی این کی کرد کارد کرد سیاسی زندگی دانز را مسنود عن ر بتوان آن راه از کی
 (.35 ،2466 )لوکو، «شد مسنویت سیاست نمیرمایی بلکی نباشد؛ مسنویت راه سـد همیشـی مثز

 عن ــر عنوانبی اسـالم نفوذ و حیـور اســالم شهان در نهیـتی دیدلماسـی نتایم از درواق 
 دهدمی شکز را ایران انقالب برشستی نتایم از لوکو منظر از گراییمسنویت اسـت. مسنویت



 1411پاییز و زمستان / ودومبیست/ شمارۀ  دهمهای سیاست اسالمی / سال پژوهش / 232

 

ــاد، ــی .(122 ،2466 )نرمش ــتی دیدلماس  نشها در را ایران انقالب ماهیت از مهمی بخه نهی
 گیردشــکز با اســت. مسنویت بر مبتنی کی کندمی پردازدنظریی ابملزبین عرصــی و اســالم
 کشــورهاد حیــور گســترم و مسنویت ع ــاره با مقاومت گفتمان و اســالمی هادشنبه
 بوده عمز عرصی در آن مولقیت و نهیتی دیدلماسـی شـدن عملیاتی از محور این در شدید
 است.

 نمینی امام منظر از اسالم شهان عرصی در اسـالمی البانق 1نهیـتی دیدلماسـی نتایم

 امقی براد » کی؛ است مندر  اسالمی شمهورد اساسی قانون در کی است «سـبیز نفی» اصـز
 رذک بی الزم نوار، شهان مستکبران و شهانی چداوبگران علیی شهان مسـتیـسفان و مسـلمانان

ــت ــت آن اس ــتمگر هادقدر  نوعاً  کی اس ــیلیبی یا تهدید و ارعاب راه از س  تبلیلاتی بوق وس
 کنند.می اشرا را نود شــوم مقاصــد شــاننائن بومی و م دور عمال وســیلیبی یا و نودشــان

ــورتی ــیارد با هاملت اگر کیدرص ــان در وحد  و هوش ــتند مقابلش  آن اشراد بر مول  بایس
 امام پیام دارد. نهیتی یدیدلماس ماهیت امام پیام این (.12 ،27 ،2461 نمینی، )موسود «شـد نخواهند

 نفی چون هاییشــان ــی کی ســانتی نمایان را دیدلماســی مولقیت براد اییابی و ســلبی وشی
 مستیسفان، حیور ب یر ، و آگاهی مسـلمین، وحد  محورد، تکلیم مقاومت، سـبیز،

 نبیش نهیتی ،رح» اسـت. اح ـاء قابز آن از رانپیه عناصـر از برنی و سـتمگران با تقابز
 آغاز در باید کی هاییت ــمیم نهیــتی ،رح در دارد نهیــتی دیدلماســی و لسابیت از دترلنی

 یب باید نهیتی لسابیت آغاز از پس باللاصلی کی هاییت میم یا شوند اتخاذ نهیتی اسـتراتژد
 و شـوندمی مربوط یکدیگر بی نهیـتی اسـتراتژد شـود،،راحیمی بررسـی و ،رح آیند، عمز

                                                           

. علوم ،بیسی، انســانی و قلمرو ســیاســی داراد زبان نام، اصــطالحا  و مفاهیم نود هســتند. مقاومت و 1
کادمین مورد توشی و تحقی  قرار گرلتی است.  « تییدیدلماسی نه»نهیت در علوم سیاسی امروزه در عرصی آ

از مفاهیم شدید عرصی علم سیاست و روابم بین ابملز است کی نو بوده و سابقی آن بی بسد از پیروزد انقالب 
ایی از دیدلماسـی اسـت کی با مفهوم مقاومت، اسالم گردد. دیدلماسـی نهیـتی دسـتیبر می 2161اسـالمی 

 یی کیهار آن دستی از لسابیتدر این نوشتاهاد رهایی بخه متداول شده است. سـیاسـی، حمایت از نهیت
شـود. روم دستیابی بی آن اهدا  و قانون اسـاسـی اسـت، لسابیت نهیـتی نامیده می 223منطب  بر اصـز 

ها اغل  از ،ری  دیدلماسـی نهیـتی دنبال شـده است. دیدلماسی نهیتی نی  در گفتمان مقاومت ماموریت
 ه سداه پاسداران انقالب اسالمی است. . مدیریت و اشراد این ماموریت بر عهدتیلی یالتی است
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 ستحکاما استراتژد سازد، نظام استراتژد سازد، شنبه استراتژد .یرندگمی قرار ارزیابی مورد
ــتراتژد و نظام درونی ــیده نظام بازیابی اس ــتآن ترینمهم از لروپاش  ،رح از هد  کی؛ هاس

ــتراتژد  و یمانا بر مبتنی وبی حداقلی مل وما  و اب ار با مقاومت و بلی امیق و تفکر ابقاء اس
ــت زمان تا اکثردحد قدر  برابر در قود آگاهی  در زکام پیروزد یا عمز، ابتکار گیردبدس
 (.22 ،2416 )قاسمی، «است مأموریتی محیم و نبرد صحنی

 باید انقالب است، «دعو » اصز بر مبتنی ایران اسـالمی شمهورد در انقالب صـدور
 دراب اب ار و شــیوه از اســتفاده انقالبی لرد ین وویفی و کند اییاد تحول اشتماا صــحنی در

 اساسی قانون 223 اصز در است. انقالب آرمان و اهدا  بی تره ینیکم و ترسری  دسـتیابی
 نود آرمان را بشــرد شامسی کز در انســان ســساد  ایران اســالمی شمهورد» اســت؛ آمده
 بنابراین شناسد.می شهان مردم همی ح  را عدل و ح  حکومت و آزادد و استقالل و داندمی
 ،لبانیح  مبارزه از دیگر هادملت دانلی امور در دنابت هرگونی از مزکا نوددارد عین در

 مهوردش نظام اساسی قانون) «کندمی حمایت شهان از نقطی هر در مستکبرین برابر در مستیسفین

 ،ب  است. نهیتی دیدلماسی تحق  درواق  آن اشراد و اصـز این بی باور (.223 اصـز اسـالمی،
 از مهمی بخه رهبرد مسظم مقام و نمینی امام بیانا  و دستیباال اسناد و اساسی قانون

 اصلی هد  (.21 ،2413 )صدقی، است اسـالمی انقالب پاسـداران سـداه عهده بر مأموریت این
 است. ابملزبین عرصی و اسالم شهان در نهیـتی دیدلماسـی پیامدهاد و تأثیر تبیینت  مقابی،
 ب س چگونی نهیتی دیدلماسی کی است گ اره نای مقابی، این در اسـاسـی دمسـئلی روازاین

 ضد گراییتسامز موشبا  و بسـترها چگونی همچنین و شـده اسـالم شهان در ل اینده تسامز
 مباحث و هام بفی ابتدا مسئلی این بی پاسخ شهت نگارندگان است. کرده لراهم را سلطی نظام

 و تحلیز یب سدس و کرده را استخ را نهیتی دیدلماسی دستاوردهاد و نتایم پیرامون اصـلی
  .اندپردانتی آن تبیین

 شناسی مفهوم

 ،وربی ،است اصالح همان کیآن دمسنا و مفهوم اما است، نشـده ذکر قرآن در نهیـت واژه
 قابزم کی دنیبخش سامان یسنی است، شده ذکر یاشتماع و دلرد مختلم ابساد در و گسترده
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ــاد ــت لس ــلح را امبرانیپ ،یکل دریتسب در قرآن .( 6 ،2477 ،د)مطهر اس  .نواندیم م 
رِ  ِإنإ :» دیلرمایم  یشـس حیـر  زبان از چنانچی

ُ
ح   ِإال   ُد یأ ل  صإ ِ

ا اْلإ ُت  م  َعإ ط  غ  ا اسإ م  فِ  و  وإ  ِإال   یقِ یت 
 ُِ ل   ِبالل  ُت  ُِ یع  لإ ك  و  ِإل   ت  نِ  ُِ یو 

ُ
 دبارز صور بی ائمی رهیس در ،لبیاصالح شـییر .(77 : هود) «ُ  یأ

ــاهدهقابز ــت مش ــالح .(242 نطبی ،اببالغی نهم) اس ــاد از یکی ،لبیاص  بارز  یم 
 ،دمطهر) اســت اســالم یاشتماع ما یتسل ارکان از کی اســت منکر از ینه و مسرو امربی

 .نندکیم انیب مستکبران ولم ییعل نیمستیسف مبارزة را نهیت مفهوم از امام .(7 ،2477
 علیی نیمستیسف کمك با و است برناستی هـــاتوده نیب از یآسمان نایاد تمام» :ندیلرمایم

 و اندتیبرناس ایانب کمك بی خیتار ،ول همة در نیمستیسف .است برده حملی نیمستکبـــــر
 یسنی دیدلماســی (. 271 : 7 ،2461 ،نمینی امام) اندنشــانده نود شادبی را نیمســتکبر
 و تسامال  مدیریت و هدایت (.121 ،2464 )هابستی، اسـت نارشی سـیاسـت مدیریت

ــبا  ــورها میان مناس ــت. آنان نمایندگان ،ری  از حاکمیت داراد کش  پژوهه این در اس
 و میاسال موازین بر مبتنی آن کارکرد و ماهیت نظرد، بسد در نهیتی دیدلماسی از مق ـود

 شهان، و اسالمی کشورهاد در انقالبی گفتمان و ناب اسـالم کاربسـت اسـت. ناب اسـالم
 عینی م داق نارشی سـیاسـت عرصـی در نمینی امام سـیاسـی اندیشـی کردن عملیاتی

 و نظیمت پیگیرد، در شهادد و عقالنی کوشه» نهیتی دیدلماسی است. نهیتی دیدلماسی
ــورهاد مردم مختلم هادگروه بین روابم هدایت ــود؛می گفتی هاملت و هد  کش  این ش

 و اســالمی انقالب رهبران «اســتقامت اصــز» لیعم و نظرد ثابت اصــول براســا، تالم
 ییینت کی .«است مأموریتی محیم در مقاومت محوریت با دیدلماسی انواا سطوح کاربست

ــب  آن ــت )میدان(، مأموریتی محیم در مولقیت س  و حمایت یا و عمز ابتکار گیرد بدس
 است. سلطی و وابم با مستمر مبارزه و مظلوم از مستمر پشتیبانی

 (.72 ،7  ،2424 شیرازد، مکارم) اسـت کار انیام براد آمادگی مسنی بی 1«مقاومت»
 حرا ان از دورد مسنی بی ایستادگی و مقاومت درواق  است. استقامت و ایستادگی مفهوم بی
 بی انسام سوره 272 آیی در کریم قرآن .اسـت دینی باور و عقیده بر ابرام و پالشـارد عمز در و

                                                           

1. Resistance 
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 ی،ک کرده اشاره مشرکین با،ز عقاید و شر  از دورد و ابراهیم پا  آیین و دین در اسـتوارد
 هادم بفی ترینمهم شملی از کفار سلطی نفی و مظلوم از دلاا سـتی دولم محورد، عدابت

 هاشمت تیاوز، با مبارزه بیرونی مقاومت و نفسانی امیال با مبارزه درونی مقاومت .هستند آن
ِقم221 آیی هود مبارکی سوره در دارد؛ ابهی کالم رد ریشی مقاومت .هست گرداشـلال و اسغ   ف 

ما ِمرت   ك 
ُ
ن أ م  ك   تاب   و  َع  ال م  وا و   ِ ط ُُ  ت  لون   ِبما ِإن  َعم  ص ت   اد،یالتی لرمان کی گونیهمان پس آمده ر  یب 

 .کنند استقامت باید اندآمده ندا سودبی تو با کی کسانی همچنین و (؛21کن)هود: استقامت
 رباط من و قوه من استتغطَعغم ما لهم اعدوا و» :دیلرمایم انفال ســوره از 75 ییآ در میکر قران
 یکل واژه دریکارگبی از می،یکر ییآ نیا در .(75 )انفال:«عدوكم و عدواللُ بُ ترهبون لیالخ

  .است مقاومت براد  یتیه و یآمادگ کی کرد استنباط توانیم «قوه»
 و اب ار با مقاومت و بلی امیق داستراتژ و تفکر ابقاء» نهیتی؛ دیدلماسی دیگر سـخنی بی

گاهی و ایمان بر مبتنی وبی حـداقلی مل ومـا   زمان تا حداکثرد قدر  برابر در قود آ
ــت ــحنی در کامز پیروزد یا عمز، ابتکار گیردبدس ــت. «مأموریتی محیم و نبرد ص  اس

 ماسال شهان در آن قاءارت و موشود هادنهیت توانمندسازد براد روشی نهیتی دیدلماسی
 ارشین سیاست مدیریت درواق  نهیتی دیدلماسی کند.می پیگیرد را ابمللیبین عرصـی و

 و چارچوب ین اســالمی انقالب نهیــتی دیدلماســی اســت. مقاومت و نهیــت بر مبتنی
 واندتمی نهیــتی دیدلماســی اســت، اســالمی انقالب تحوال  تبیین براد مناســ  ابگود

 تینهی عابی مدیران توسم مأموریت این امروزه گیرد. قرار دیدلماسی اهدستگ عمز راهنماد
 پذیرد.می انیام

 پژوهش پیشینه

 هانآ از برنی کی شده، انیام متسددد پژوهشی مقاال  و هاکتاب ایران انقالب نتایم درباره
 این «ددک نیکی از ایران انقالب نتایم» کتاب اســت. گرلتی قرار نی  مقابی این اســتفاده مورد

 ردهک بررسی اقت اد و اشتماا سیاست، عرصی در را اسـالمی انقالب تحوال  تاریخ کتاب
ــت. ــی بی منفی رویکرد با کدد اس  ممخاب نود اذعان بی بنا و پردانتی ایران انقالب بررس

 انقالب نتایم» عنوان با دیگرد کتاب در (.341 :1333 کدد، ) است ایران در روحانیت حکومت
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 محدود صفحا  در و کتابچی صور بی نوشتی این «زاده حشمت محمدباقر از رانای اسالمی
 رمانآ بی زاده حشــمت نوشــتی این در اسـت. پردانتی آن نتایم و انقالب آرمان بین انطباق بی

 شده ذکر انقالب نتایم کتاب دو (.221، 1331 زاده، )حشمت اسـت کرده اشـاره امام و انقالب بلند
 کیآن بازتاب و نارشی حوزه در اند.داده قرار بررسی مورد را ایران لیدان موضوعا  بیشـتر

 انقالب» کتاب است. گرلتی صـور  تحقیقاتی اسـت، ن دین نهیـتی دیدلماسـی نتایم بی
 رارق ارزیابی مورد را اسالمی کشورهاد در انقالب «اسـدوزیتو شان از شهانی بازتاب و ایران
 بانقال تأثیرا  و اســت انقالب صــدور کتاب این در اســدوزیتو اصــلی تمرک  اســت. داده

 وردم را الریقا و اللانســتان بیبی، تونس، م ــر، ببنان، عراق، کشــورهاد بر ایران اســالمی
 بررســی را بازتاب و تأثیر کتاب این اگرچی (.146 – 26 ،1332 )اســدوزیتو، اســت داده قرار بررســی

 هانیش بازتاب» زمینی این در دیگر بکتا اســت. متفاو  حاضــر مقابی رویکرد با وبی کرده
ــالمی انقالب ــت «محمدد منوچهر از اس ــطوح در انقالب تأثیرا  کتاب این در اس  س

 ا،الریق لار،، نلیم حوزه کشورهاد در انقالب تأثیر و شده بررسـی یابمللبین و ادمنطقی
 در نهایت رد .(166 – 45 ،1335 )محمدد، اســت کرده بررســی را اســالمی منا،  ســایر و قفقاز

 محمدباقر از اســالمی کشــورهاد بر اســالمی انقالب تأثیر» عنوان بـا دیگرد کتـاب
 ،ول در و کرده شــروا را بحث انقالب، صــدور نظرد موضــوا با کتاب این «زادهحشــمت

 در و پردانتی شداگانی و موردد صور بی اسالمی کشورهاد بی اسـالمی انقالب تأثیر کتاب
 در هاکتاب این میموعی است. داده قرار ارزیابی مورد را تحول نتییی  دقی هادداده با نهایت

  است. گرلتی قرار استفاده مورد نی  مقابی این
 این در اینکی نخست است؛ سطح دو در گرلتی صـور  هادپژوهه با مقابی این تفاو 

 تسیاس نظریی اسـا، بر آن ارزیابی و انقالب نظرد رویکرد ارائی درصـدد نگارنده نوشـتار
 ســیاســت نتایم ارزیابی در شدید مفهوم از اســتفاده دیگرد، اسـت. نمینی امام نارشی
 دانشگاهی و علمی هادپژوهه عرصی در نهیتی دیدلماسـی بود. نواهد نهیـتی نارشی

 در یدیدلماســ این عملی و نظرد نتایم تحلیز آن بدی  رویکرد و شــده پردانتی آن بی کمتر
 از است. شدید نی  گذشتی ادبیا  با مقایسـی در کی اسـت بملزابین عرصـی و اسـالم شهان

 صدور درباره موشود آثار از ینهیچ ،گرلت نتییی توانمی موضوا پیشینی و ادبیا  بررسـی
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 صور بی نهیتی دیدلماسی قاب  در را ایران اسـالمی انقالب نارشی سـیاسـت و انقالب
 .است نشده انیام مستقز

 پژوهش روش

 مرو )تلفی  آمیختی استفاده مورد تحقی  روم اسـت. کاربردد هد  نوا از حاضـر مقابی
 روم اســت. شــده انیام ضــمنی دانه حاصــز و تحقی  ادبیا  برتکیی با و کمی( و کیفی

 در تینهیــ دیدلماســی پیامدهاد و نتایم شــناســایی اول بخه در کی بوده؛ ترکیبی پژوهه
ــد گراییتسامز و ل اینده تسامز م بفی ــ نظام ض  همچنین و موشود نظرد ادبیا  از لطیس

ــز ــتخرا  تیربی دانه و محیطی تیربیا  حاص ــده اس ــت. ش ــتی از پس اس  و بندددس
 در است. آمده گرد مفهومی مدل قاب  در نهیتی دیدلماسی در دنیز دهام بفی کدگذارد

 و نبرگانی آزمون بی شــده اســتخرا  متلییرهاد و عوامز و هام بفی تأثیر می ان کمی بخه
 شهت است. شده مشخص عوامز از ین هر تأثیرگذارد درصد و می ان و شده گذاشتی تائید

 رلتیگ صور  ادکتابخانی اب ارهاد از استفاده با نظرد ادبیا  از ا،العا  و هاداده گردآورد
 تیربیا  و موشود تیربی دانه از محیطی هادداده و )تیربیا ( ضمنی دانه بخه در و

 یتیرب دانه و کیفی بررســی از پس اســت. شــده دریالت نبرگان و متخ ــ ــان میدانی
ــنامی دوم(، )مرحلی ــش ــانتی محق  پرس ــ ــان تیربی دانه مطابقت با س  محیطی متخ 

 اســاتید و محیطی متخ ــ ــان موردنظر، پژوهه آمارد شامسی .اســت شــده بازنویســی
 طیمحی دانه و کیفی مطابسا  از حاصز پرسـشنامی تکمیز زمینی در کی بودند دانشـگاهی

ــور بی گیردنمونی روم کردند. تکمیز را آن  و نبرگان از نفر 1 انتخاب با و هدلمند ص
 گرلت. قرار تبیین و بررسی مورد آن نتایم و شده انیام موضوا متخ  ان

 امام اندیشااه از برآمده خارجی ساایاساات مثابهبه نهضااتی دیپلماساای مفهومی: چارچوب

خمینی

 شهان ملز بی ابهی پیام رساندن و نویه رسابت انیام نارشی تسیاس در ابلیرسول هد 
 و لزم سایر با روابم قلمرو در سیاسی دوبت/نظام راهبرد و گیردشهت نارشی سیاست .بود

 ت میم اشراد و گیردت ـمیم ،ری دبرنامی آرمان، و هد  تسیین اسـت. یابمللبین شوام 
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 نارشی ســیاســت درمیموا ت.اســ نارشی ســیاســت بیرونی کشــور یا هد  محیم در
 ســیاســی واحدهاد مقابز در مرداندوبت یا رهبران توســم کی هاییری دبرنامی دمیموعی

 سیاست .نامندمی نارشی سـیاست را؛ شـودمی گرلتی مشـخص هد  با کوچن یا و ب رگ
 اهدا  و باالدستی اسـناد چارچوب در مواضـ  اصـول، گذارد، مشـینم بیانگر نارشی

 ین چهارچوب در نارشی سـیاست هادهد  مواردد در اسـت. سـیاسـی سـانتار کالن
 شود.می تبیین و تسریم نام ایدئوبوژد

 در نمینی امام دارد. دینی ماهیت و محتوا نمینی امام دیدگاه از نارشی ســیاســت
 عملی اســالم مکت  ذیز د را شامسی ســیاســی و مذهبی رهبرد اســالمی حکومت ســانتار
 سیاسی( لقی ،ابلیرسول سنت آسمانی، )کتاب اسالم دین مبانی بی نایتع با بنابراین سانت.

 امام گرلت. انیام اسالمی شـریست و دین پایی بر نی  اسـالمی حکومت نارشی سـیاسـت
 تتربی و انسانی انالق و اسالمی انالق و اسالم انقالب این محتواد» لرمایندمی بارهدراین

ــان ــانیت موازین بر هاانس ــ بوده انس ــود) «تاس  دیگرد شاد در و .(33 :23 ،2461 نمینی، موس
 نالقا بی و اسالم بی اعتقاد هیچ کی دوبتی با ایران اسالمی دوبت کی ندارد مسنا» لرمایند؛می

 از دلاا اصــز ماییبن (.33 :23 ،2461 نمینی، موســود) «بنشــیند اصــالح می  ســر ندارد بشــریت
 نتییی در (.62)نسا: است کریم قرآن امام، اهنگ از نارشی سیاست در محرومان و مستیسفان

 با روابم و دیدلماسی زمینی در محکم منب ، نمینی امام نارشی سـیاست مبانی و اصـول
 امام دیدگاه از نارشی سیاست اصـول بی اینیا در اسـت. شهان هاددوبت و اسـالمی ملز

  است. مقابی مفهومی - تحلیلی چارچوب درواق  کی پردازیممی نمینی
 سیاست هادم بفی ترینمهم از ناپذیرد سـلطی و گردسـلطی عدم اصـز ؛سـبیز نفی -

 را سلطی حکومت ذیز در سیاسی زیست کی اسـت نمینی امام لکرد منظومی در نارشی
ــد و غیرانالقی ــی ض ــریفی آیی بی عنایت با دانند.می ارزش  لیع للكافرین اللُ یجَعل لن» ش

 است. سبیز نفی دشان ی ترینهمم آزادد و اسـتقالل .(232 ایی )نسـا، «ستبیل المومنین
 دارندمی اذعان نداده قرار م منان بر کالران براد ادســلطی نداوند لرمایدمی نمینی امام

 تحت اشم یدنبا .باشد شما بر غیر از نباید سلطی کی است این اسالم منط  منطقمان ما» ؛کی
ــلطی ــلطی یرز نرویم نواهیممی هم ما بروید. غیر س ــود) «س  حفظ (.241 :1 ،2461نمینی، موس
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 امام نارشی سیاست ویژگیت  و ن ـی ـی ترینمهم از مسـلمین، و اسـالم از دلاا و اسـالم
 مهیا درهرحال اسالمی ممابن استقالل و اسالمی ممابن و اسالم از دلاا براد ما» اسـت؛
 اسالمی ممابن اتحاد اسـت مسـلمین کلمی وحد  اسـت اسـالم برنامی ما برنامی .هسـتیم

 همی ما دانیمنمی ایران کشور را کشـور ما» لرمایندمی و (.112 :27 ،2461 نمینی، موسـود) «اسـت
 را مسلمین همی از دلاا ما .باشد ،وراین باید مسلم دانیممی نودمان از را اسـالمی ممابن

 (.73 :2 ،2461 نمینی، موسود) «دانیممی الزم
 در متقابز احترام اصز دول؛ و ملز دیگر امور در نکردن دنابت و دوسویی احترام اصز ـ

 .داندمی عابم( بشر)مستیسفان دبسوز را اسالم و داشـتی وسـی  دامنی امام لکرد منظومی
 منیستی بد ملتی هیچ با ما» شده؛ دانستی مردود هاملت سرنوشت و هادوبت امور در دنابت
ــالم  از ینهیچ بی تیاوز نظر کی کنیممی اعالم ام نا،... براد زمل تمام براد بود آمده اس

 (.415 ،2463 نمینی، موسود) «نداریم... اسالمی غیر و اسالمی کشورهاد
 نمینی امام مستیسم؛ و مظلوم ملز از پشتیبانی و ستم و ولم کردن اعالم مردود ـــ

 لرمایند؛می گونیاین است، نموده اشراء و تفسـیر انبیا مکت  ذیز در را مظلومین از حمایت
 (.415 :2463 ،نمینی موســود) «تظلمون ال و تبظلمون ال شــوید؛ واق  ســتم مورد نی کنید ســتم نی»

 ،2461 نمینی، موسود) است داده قرار نقد مورد را شدن واق  مظلوم و بودن وابم امام حیر 

کید (.77 :23  ولم مقابز در آمدن کوتاه و توصیی را وابم با ناپذیردسازم بی نمینی امام تأ
 کنیم؛ اشرا نواهیممی را کلمی دو این پیامبر رهبرد تحت ما» داندمی شــرا قانون نال  را
 (.73 :2 ،2461 نمینی، موسود) «مظلوم نی و باشیم وابم نی

 وابستی شرق و غرب بی نواهندمی ایران مردم و شهان مسلمین غربی؛ نی شرقی نی اصز ـ 
 ،2461 نمینی، موسود) باشد استوار نود ملی و مذهبی هادییسرما بر و باشند مستقز و نباشـند

 و نمینی امام نارشی سیاست شناسی ماهیت و نارشی سـیاسـت تسریم از پس (.12 :2
ــایی ــناس ــی ش ــان  ــت هادش ــیاس  ماهیت و مفهوم بی اینیا در امام منظر از نارشی س

 .پردازیممی نهیتی دیدلماسی
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 تحقیق فهومیم مدل در اصلی هایمؤلفه :۱ شکل

 پژوهش( هاییافته منبع:)

 فزاینده تعامل اسالم؛ جهان در ینهضت یپلماسید یدستاوردها و جینتا نییتب

 لمتس راه کالران براد هرگ  نداوند» است. نهیتی دیدلماسی ماییبن سلطی برابر در مقاومت
 هست. یمن نان،بب للسطین، در آن م داق (.232 )نسـاء: «اسـت نگذاشـتی باز را ایمان اهز بر

 بر نگانبیگا ســلطی نفی قرآنی آیی این اســا، بر اســالمی انقالب نهیــتی دیدلماســی نتایم
 .کنندمی تالم نود استقالل حفظ در اسالمی امت و است مسلمانان سـیاسی سـرنوشـت

 هدا ا پیشبرد براد کی است مختلفی عناصر و هاشان ی داراد نهیـتی دیدلماسـی اگرچی
 دیدلماســی اصـز ترینمهم وبی کند؛می عمز هام بفی آن اســا، بر نود مأموریتی و نظرد

 است. آن برابر در مقاومت و سلطی نفی است داده شکز را آن نمیرمایی کی نهیتی
 و سیاسی نظام ایدئوبوژین ذا  از برناستی ایران اسالمی شمهورد نارشی سـیاسـت

 بوده توشی مورد نی  نهیـتی ماسـیدیدل در «ابقردام» دکترین اسـت. دینی اندیشـی بر مبتنی
 مسناد بی اسالمی دوبت نی کی محور امت نارشی سـیاست شـد. تئوری ه ایران در کی اسـت

ــت در توحید مبنا بر بلکی شلرالیایی مرز ــیاس ــت. توشی مورد نارشی س  نمینی امام اس

 هر بی انکالر ســلطی از اســت الزم کی مهم امر این بی مســلمانان»... لرمایند؛می بارهدراین
 آن یب تسلیم تا نیسـت ابهی تقدیر و محتوم امر انان تسـلم زیرا شـوند؛ نار  ممکن وسـیلی

های دخیل در دیپلماسی نهضتیمولفه

فطر  انقیب 

نف  سبسل و ساط  ستسزی

دفه   رد، پهی  و  قهو  

حمهی   ستمر از  ظاه، و  بهرز   ستمر به ظهلم

تهاسف گرای  و  تهکل

ع ال   حهری و ا ی    اری

عز  طاب   تعهل   هاه  و کمهل جهی 

شجهع  و اقت ار

اتحهد و ائتیف سهزی و تعه ل گرای 

آیم   نگری
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 است برد این از نداوند و است ولم و ذبت سلطی، این بی دادن رضـایت بلکی باشـد، الزم
 بر ضـربی و مســلمین بر کفار ســلطی و نفوذ را اصـز این بی توشی (.612 :1 ،2461 نمینی، موسـود)

 ســطح در را م منان و مسـلمان ع   منظر این از دیدلماســی .نمایدمی مســدود را اللاسـتق
 در مولقیت درواق  آن بی عمز و دیدلماســی بی نگرم نوا این .دهدمی قرار پیامبر ع  

 رصیع در اسالمی دیدلماسی اصلی ارکان و اصول از سـبیز نفی اسـت. نهیـتی دیدلماسـی
 نهیتی دیدلماسی نمینی امام نارشی سیاست نظریی وصم این با اسـت. نی  ابمللیبین

 آنچی کند.می روشــن ابمللیبین نظام و هادوبت قبال در را مســلمان هادملت وضــسیت و
 وانتمی آنیا تا شودمی نارشی سـیاسـت در تداوم باعث اعتقادد نظام باورند این بر برنی
ــت باشــد شام  اعتقادد نظام هراندازه گفت  اب دارد. بیشــترد دوام و  ثبا نارشی ســیاس

 ولقیتم نارشی سیاست قلمرو در نهیتی دیدلماسی بی عمز رویکرد این تفسیر و برداشت
 می ان همان بی شود دور نهیتی پایی بر دیدلماسی و اعتقادد نظام از هراندازه و دارد بیشـترد

 التاد. نواهد لاصلی نی  مأموریت در مولقیت و تأثیرگذارد از
 بر وهعال است، کرده پیدا تیلی ایران اسالمی انقالب نهیـتی دیدلماسـی منتای از آنچی
 هاییگروه و هاشنبه امروزه است. سیاسی اسالم و اشتماعی عرصی در دین حیور مقاومت

 را دین و (moin,1999: p265) بوده عمومی حوزه بی دین بازگشــت نواســتار کی اندبرآورده ســر
 لاکس، و 2466 )دکمییان، اندکرده مطرح اشتماعی شهان کننده یینتب اصلی مناب  از یکی عنوانبی

 تحت کی بود لطرتی بی مردم بازگرداندن و بازگشــت در امام نهیــت (.2471 اســدوزیتو، و 2471
 لکرد، هادگرایه و مکات  از انبوهی زیر در غرب، شدید روشــنگرد هادآموزه تأثیر
 از را غرب و مسلمانان مناسبا  ماهیت اسـتسمار ود.ب رلتی زوال بی رو نژادد و ملی اد،لرقی

ــاود بازیگر دو بین روابم  اینکی؛ یب توشی با بود. داده تلییر تاب  و حاکم بین رابطی بی مس
 از شد بی بیستم، قرن پایانی هاددهی در کی بود بشریت شامسی اسالمی، انقالب مخا،بان

 نمینی امام .گرلتبرمی در را اسالم انشه هم و بود رنم در دین و مسنویت گرلتن لاصلی

 هادشنبه و مظلوم هادملت لراســود اســالمی انقالب شریان در نهیــت رهبرد عنوانبی
 و داردســرمایی بلو  دو هر امدریابیســتی ماهیت ســانتن نمـایـان نی  و بخهآزادد

 و برآمد. «دابقرام» عنوانبی آلرینینقه ایفاد درصدد شهان، مسلمانان براد سـوسیابیستی
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 براد شده، اسالمی هادشنبه در اسالمی انقالب نهیت تأثیرگذارد سـب  وضـسیت این
  شوند.می اشاره مواردد اسالم شهان در نهیتی دیدلماسی مول  م ادی  از نمونی

 للسطین نبهش تلییر است. گذاشتی عمیقی تأثیر نیفلسط مسئله در نهیـتی دیدلماسـی
 بی دین شتبازگ موضوا بی دقیقی انطباق کی بوده اسالمی مسئلی بی ناسـیونابیسـتی ماهیت از

 ت.اس نهیتی دیدلماسی عملی نتایم از موضوا این دارد. سیاسی ن ومبی و عمود حوزه
 عتقاددا نظام بلکی نیست؛ ملی منال  بی محدود تنها ملی منال  ماهیت دیدلماسی نوا این در
 دشمهور پشتیبانی رود.می شمار بی سالمیا شمهورد ملی منال  از ب رگی بخه ارزشی و

 در حیور حما،، از حمایت للسـطین، مسـئلی بی توشی ببنان، شـیسیان و مردم از اسـالمی
  است. نهیتی دیدلماسی دراستا در نییریی شیسی نهیت از حمایت سوریی،

 در یتینه دیدلماسی نتایم دیگر مصتایی   از سترییه  و عراق از پشتییاای   و حمایت
 با مقابلی و داعه راندن بیرون بی کمن و عراق در ایران حیور اسـت. اسـالمی دکشـورها

 بسیم سیس تا است. مقاومت شبهی تقویت راهبرد شملی از داعه تروریستی و تکفیرد گروه
 .اســت بوده دیدلماســی این نتایم از شــیسیان گیرد قدر  ابشــسبی(، )حشــد عراق مردمی

 نهیــتی دیدلماســی چارچوب در ســوریی وبتد از حمایت و ســوریی در داعه ســرکوبی
  است. پذیرتبیین

 در تأثیرگذارد بی ح بی و محلی قدر  ین از لانان اهللحزب نقه و شایگاه ارتقاء
 نظرد طحس در نهیتی دیدلماسی نتایم دیگر نمونی است. بوده ادلرامنطقی و ادمنقطی سطح

 اومتمق چارچوب در استکبار و استبداد برابر در را نود مبارزه ان ارابلی است. یمن عملی و
 شبی ارابلیان  و یمن انقالب مبارزاتی رویکرد است. نهیتی دیدلماسی با منطب  کی دانندمی

 باورهاد و لرهنا زمینی در (.2 :2413 دغشــی،) اســت ایدئوبوژین بسد داراد و بوده مســلحانی
 باورهاد و اســالمی هادمارز اســا، بر را نود قیام کی اســت موضــوا این یمن انقالبیون
 اسا، بر کی رهبرد شرط سی یمن انقالب رهبرد تسبیرد بی کردند شـروا هویتی و لرهنگی

  (.32 :2477 کورانی،) دیدند نی  نمینی امام در است مذه  و لرهنا آموزه
 تأثیر و نقه و اســالم شهان در مقاومت و اســالمی هادنهیــت وضــسیت توصــیم با

 اسالم است. سـانتی عملی و آشـکار را نهیـتی دیدلماسـی ماهیت آن در اسـالمی انقالب
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ــم برابر در واکنه درواق  انقالبی ــت بیبرابیس ــسی کی اس ــی از دین کردن نار  در س  عرص
 نآ استحکام و اشتماا عرصی در دین حیور نهیتی دیدلماسی نتایم از است. بوده عمومی

 و هاارزم اسا، بر دوبت برپایی درصـدد گراییاسـالم اسـت. سـیاسـی قدر  عرصـی در
 است. آن درصدد نی  نهیـتی دیدلماسـی نتییی در (.15 ،2461 )سـسید، اسـت دینی هنیارهاد

 وشود بی را انگی ه این اسالمی کشورهاد تحوال  در گرایاناسالم و لراملی بازیگران حیور
 نتییی در پدیده نای (.43 ،2472 )هینس، باشند نود وشود ابراز و هویت کس  دنبال بی کی بیاورد

 شاهد نی  امروزه شـد. نواهد محق  اسـالم شهان در اسـالمی انقالب نهیـتی دیدلماسـی
 در اسالمی بیدارد است. شـده سـیاسـی گرااسـالم نیروهاد دسـت بی اسـالم دین هسـتیم

ــی از متأثر ناورمیانی ــتی دیدلماس ــالمی انقالب نهی ــی و بوده اس ــیارد ریش  هاقیام از بس
ــتند آمریکایی متحدان و گرااقتدار هادمتحکو با مخابفت  .(Bergen and Bruse, 2010:12)هس

 اسالم اسالمی، هادکشور در هاشنبه و هانی م دینی ماهیت تبیین در نویسندگان، برنی
 )سسید، دارد وشود اسالمی شوام  درون کی دانندمی اسالمی گفتمان در مرک د دال عنوانبی را

1336، 63 -53.) 
 ندیشیا پارادایم بر مبتنی امروز دنیا، رایم نارشی سیاست اصلی محور دیدلماسی اگرچی

 انقالب دیدلماســی (.1 :2411 ســروم، و آبادد لیروز )دهقانی اســت گرلتی شــکز دموکراســی بیبرال
 سنیی»... یسنی دیدلماسی انقالب رهبرد نظر اسـا، بر کی دارد متفاو  پارادایمی اسـالمی

 ایدب هستیم، قائز اسـالمی و انقالبی دیدلماسـی بی اسـالمی و انقالبی ادشامسی براد ما اگر
 در مدنظر دیدلماسی (.21/52/2477 اد،نامنی ابلی)آیت شود حفظ اسـالمی نیرود شهت اول درشی

 ،نینمی امام سیاسی اسـالم گفتمان در اسـت. نهیـتی دیدلماسـی بر ناور رهبرد بیانا 
ــیر در روحانیت نقه و لقیی والیت لقی، محوریت، ــریست تفس ــت ش  عنوانبی لقها و اس

 بود نواهد محتوابی و انحرالی روحانیت بدون اسالم کی باشندمی اسـالم دین کارشـناسـان
 لقم نی است اسـالم شهان موشود وضـ  اصـالح امام برشسـتة ویژگی (.26 ،2477 زاده، حسـینی)

 نی گفتمان، این در و برناست ماسال شهان در رایم سـیاسی نظم با مخابفت بی امام ایران،
 .گشت تبدیز حاکم نظم ضد شنبه و سیاسی رلتار و گفتمان ین بی ساده مخابفت

 دارد. عهده بر را هادوبت و کشورها با ارتباط و گیردت ـمیم وویفی دیدلماسـی دسـتگاه
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 عنوانبی هاملت – دوبت ابمللیبین روابم ن ــوم در گیردت ــمیم عرصــی دیدلماســی
 نییس شهان، ســطح در ســیاســت گیرد.می قرار اســتفاده مورد ملی منال  تحق  براد اب ارد

 ،2461 ابقلم، )سـری  اسـت مختلم موضـوعا  در کشـورها ملی منال  ت احم یا تالقی بررسـی

 داراد اســالمی دوبت و اســت هنیارد ماهیتی داراد اســالم در نارشی ســیاســت (.146
 مناسـبا  اسـالم دین دارد. را نود مخ ـوم هندسـی و سـانتار و اسـت دینی هادارزم

 و ن لت و دهدمی قرار دینی دهاارزم و مفاهیم و چارچوب در را اسالمی امت نارشی
 دینی و اسالمی هنیارهاد کاربست درواق  نهیتی دیدلماسی .دهدمی آن بی آرمانی هنیار

 مرو هســتند. اهملت دیدلماســی نوا این گیردارتباط ســود کی اســت ابملزبین روابم در
 اسالمی شمهورد نارشی سیاست است. مذاکره شاد بی است مقاومت نهیتی دیدلماسی

 ترینبرشستی اسـالمی شمهورد دارد، قرار گرایانیاصـالح و انقالبی چارچوب، این در ایران
 سیاست رویکرد در نهیتی دیدلماسـی اگرچی اسـت. یابمللبین پهنی در سـلطی نظام منتقد

 اب انقالب رهبرد نی  امروزه است، استخرا  قابز مستقیم صـور بی ینینم امام نارشی
 رهبرد، انا )بی «است مقاومت از ترسنگین و بیشتر سازم و تسلیم ه ینی » کی؛ شملی این بیان

کید (.2416تیر1  است. داشتی نهیتی دیدلماسی بر تداوم و تأ
 لماسیدید است، اسالم شهان رد نهیـتی دیدلماسـی نتایم از نوعی ل اینده تسامز دکترین

 با مســیر این در و اســت )دینی( هدایت مکت  پایی بر عادالنی نظام برپایی درصــدد نهیــتی
 و ابمللیبین نظام سطح در نواهیعدابت است. برناسـتی مقابلی بی غرب زور و قدر  مکت 
 تییین در است. نهیتی دیدلماسی اهدا  از عادالنی شدید نظم سیس تا و موشود نظم با مقابلی

 اب و بوده موشود نظم از زداییمشــروعیت درصــدد نود کارویژهاد با نی  نهیــتی دیدلماســی
 ست.ا اسالمی اصول پایی بر برابرد و عدابت صلح، برپایی درصدد عادالنی نظم بنیادگذارد
 گذارد،ســیاســت لرایند ین در ل اینده تسامز راهبرد کی نمود ادعا توانمی بنابراین

 انقالب اسالم، از نود هادآرمان بی رسیدن در و کرده ،ی را رشد بی رو مراحز گیردت میم
 گیلرهن و اشتماعی سیاسی، عرصی در اسالمی انقالب نرم قدر  است. گرلتی بهره اسالمی

 رد ل اینده تسامز است. شده مسلمان ملز در اسالمی انقالب گفتمان نفوذ و حیـور سـب 
 است. داشتی همراه بی را مثبتی و مول  آثار و امدپی نهیتی دیدلماسی نتییی
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 )متغییرها( هاشاخص )عوامل( هامؤلفه ابعاد

 تعه ل
 فزایم  

  قهو  

 بسهءان نهض  ت او، و نهض  دیم  ریش  بر  بتم   قهو  ش 

 عهشهرا قسه، از گسری الهه،

 ظهلم به  ستمر  بهرز  و نهپایریسهزش

 شههد  و ایثهر مگفره تهسع  و طاب شههد 

 نگریآیم   و  قهو   پهیگ   رد،

  هرج  سسهس 

 دیم ( سهالریسسهس ) رد، و دین بسن پسهن 

 القریا، ان یش 

 نه  جهی ب  ا  

  هرج  روابط و سسهس  در ساط  نف 

 ههنهض  از پشتسبهن  و حمهی 

 ائتیف و اتحهد

 اس  بشهر بقه و هری س نظه،  هنهی  و سهری  در  هفقس 

 داعش به  بهرز  و عرا  در  هفقس 

  قهو    حهر و فاسطسن از حمهی 

 یمن انصهرالا  ایستهدگ  و یمن  قهو   از حمهی 

  فزاینده تعامل هایشاخص و هامؤلفه ابعاد، جدول :2 شکل
 پژوهش( هاییافته منبع:)

 سلطه نظام ضد گراییتعامل نهضتی؛ یدیپلماس المللیبین پیامدهای و نتایج تبیین

ــت رویکرد ــیاس ــی در ادنامنی ابلیآیت نارشی س  امام نظریی دنبابی در ابمللی،بین عرص
 نظام سانتار تحوال  و درونی اب اما  شـخ ـی، ویژگی عامز؛ سـی تأثیر تحت نمینی

 یاشتگذ نمایه بی ابملزبین صـحنی در ایران نارشی سـیاسـت از لسابی حیـور ابملزبین
 است. بوده ایران اسالمی انقالب نهیتی دیدلماسی پرتو در نارشی سـیاست نتییی اسـت.
 رب مبتنی است. اسالمی انقالب رهبرد سود از شده ،رح کی سـلطی نظام ضـد گراییتسامز
 وحر و عقز منط ، پایی بر کی کارآمدد و قود دیدلماسی از سلطی ضد نظام سـیاست اشراد
 شود.می ستفادها است، نفس بی اعتماد
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 نقالبا رهبر بیانا  در کی ابمللیبین عرصی در ایران اسالمی انقالب نهیتی دیدلماسی
 شدا ما انقالب اصول از ما نارشی سـیاسـت»... کی؛ شـده بیان گونیاین اسـت شـده ،رح

 ارباب نظام با ...زدیم هم بر انقالب با کشورمان وندر را سلطی نظام کیانهمچن ما ...نیست
 ناشی روابم ما ...کی است این ما نارشی سیاست اسا، ...مخابفیم شهان سطح در یتیرع

 در هم نودمان نداریم. قبول ،کنیممی رد را یابمللبین سـیاسـت در سـلطی نظام از برآمده و
 اشازه و شویم سلطی نظام وارد اینکی از شویممی مان  اسالمی شمهورد شخ یت و هویت

 و اســتسمار با بکنیم... دگرســلطی بخواهیم نودمان یا بیاید بوشود ادســلطی ما بر کی دهیم
 دیدلماسی شان ی»... کردند بیان دیگر شاد در (.12/52/2474 رهبرد )بیانا «مخابفیم اسـتثمار

 هســتیم پذیرســلطی و گرســلطی قاعده از نرو  و ســلطی نظام شهانی رلتار با مقابلی را نود
 (.51/53/2471 و 45/52/2477 رهبرد، )بیانا 

 است، کرده دنبال نظرد صور بی ابمللیبین عرصی در نهیتی دیدلماسی آنچی ؛درواق 
 ین برپایی براد اسالمی انقالب است. نامشروا و ناعادالنی کنونی ابمللیبین سامان و نظم

ــانتار  ربراب در زمینی این در و کرده تالم متقابز احترام و عدابت پایی بر شهانی نوین س
 نهیــتی دیدلماسـی نظرد نتایم از (.Rezaei, 2007: 301) اسـت نیامده کوتاه ب رگ هادر قد

 انقالب کی دبیز این بی اســت. بوده شهانی ســلطی نظام امدراتورد و قطبیتن نظام با مبارزه
 پس هادبایستگی و اب اما  برآیند و ستم و زور بر مبتنی را ابملزبین نظام سانتار اسـالمی

 و مقاومت چاره تنها ســتم، و ســلطی بر اســتوار دنیاد این در .داندمی شهانی مدو شنا از
 ؛است بوده مقاومت زمینی در مولقیت نهیـتی دیدلماسـی عملی اسـت.حاصـز ایسـتادگی

 نارشی ســیاسـت عرصــی در نظرد رویکرد این نارشی و دانلی متسدد لشـارهاد علیرغم
 است. شده حفظ نهیتی

 لو ب گیردشکز نهیتی، دیدلماسی در اسـالمی انقالب منتای عملی م ـادی  دیگر از
 گر،ســلطی کشــورهاد برابر در اســت. ایران اســالمی شمهورد رهبرد بی ســلطی نظام ضــد

ــورهاد ــتقز ،نواهآزادد کش ــالمی شمهورد گراییتسامز مخا،بان هامتسهد غیر و مس  اس
 انقالب رهبرد آنچی ارد،ند شلرالیا و مرز ســلطی نظام ضــد بلو  .(227 ،2414 )اســدد، هسـتند

 ما ســت دو زبانی و نژاد هر با نباشــد ســلطی زیر نواهندمی کی کشــورهایی در دارند اشــاره
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ــتند ــی در (.52/22/2477 رهبرد، )بیانا  هس ــتی دیدلماس ــخن رود و ارتبا،ا  نهی  شاد بی س
 یب عرصی نای لساالن از نهیتی رهبران و مدیران و لراملی هادگروه هستند. هاملت ها،دوبت
 روند.می شمار
 اسالمی و بخهآزادد هادشنبه از حمایت ،ادنامنی ابلیآیت انقالب رهبرد دیدگاه از

 هادمشـخ ی از دارند قرار گراییتسامز گفتمان ارزد هم زنییره و هد  شوام  زمره در کی
 حقوق از دلاا و پشتیبانی نهیتی دیدلماسـی اسـت. اسـالمی شمهورد نارشی سـیاسـت

 و مســدود را هاآن ســلطی و اســت کرده عملی ابمللیبین هادقدر  برابر در را لمانانمســ
 است. نموده محدود
 این است، کاآمری با تقابز ثقز نقطی درواق  للسطین مسئلی استکبار، و سلطی با مبارزه در

 دیدلماسی شـود.می دیده اسـالمی واحده امت انترناسـیونابیسـم/ گفتمان سـایی در موضـوا
 ست.ا کرده تبدیز مسلمین و اسالم مسئلی بی را للسطین موضوا اسالمی انقالب یتینه

 بزقا عملی و نظرد سطح در ابمللیبین عرصی در نهیـتی دیدلماسـی از حاصـز نتایم
 زا سلطی نظام ضد گرادتسامز شد بررسی آنچی نظرد سـطح در اسـت. تبیین و بندددسـتی

 عرصی در است. شده ،رح انقالب رهبرد سود از کی هست پردازدنظریی مباحث ترینمهم
 اسالمی، کشورهاد بی آن سـرایت و پخه و اسـالمی انقالب توسـم غرب از دورد عملی

 بی غرب از گرلتن لاصــلی و منتقد/مقاومت کشــورهاد بلو  بی اســالمی کشـورهاد ن دیکی
 راهبرد در آمریکا مولقیت عدم و ناکامی آن عملی نتییـی ترینمهم آمریکـا، نمـاینـدگی

 ناتوانی است. ب رگ شیطان و مطل  شـر آمریکا برداشـت این در اسـت. بوده نود ادمنطقی
ــت و منطقی در ایران نقه کاهه در متحدانه و مریکاا ــکس  دبخواه تلییرا  تحق  در ش

 شدد اثرگذارد و نفوذ کاهه از نشان عراق، در کمترد مرتبی در و سـوریی در ویژهبی ،غرب
 ناورمیانی در غرب مدنظر نظم بی دهیشــکز در ناکامی و منطقی در قدر  ازنیمو بر کایامر

 بر مبتنی اســالمی شمهورد کی اســت نهیــتی دیدلماســی نتایم از .(Pollack, 2012: 1) دارد
  است. کرده کس  مقاومت بر مبتنی و انقالب رهبران نارشی سیاست اندیشی
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 سلطه نظام ضد گراییلتعام هایشاخص و هامؤلفه ابعاد، :9 جدول

 )متغییرها( هاشاخص )عوامل( هامؤلفه ابعاد

 گرای تعه ل
 نظه، ض 

 ساط 

  قهو  

 ستسزیساط  و ساط  نظه، به نهپایریسهزش

 (و... ونزوئی التسن  )آ ریههی  رزهه فراسهی ب   قهو    حهر تهسع 

 آ ریهه و غرب گفتمه  تضعسف

 سهزی نظه، حهز  در هکراس د  لسبرال ان یش  تضعسف

 آ ریهه و غرب عاس  بخشرههی  الهسه  و اسی   کشهرههی اتحهد

  هرج  سسهس 

  مطق  در آ ریهه  هرج  سسهس  شهس  و نهکه  

 آ  نهبهدی و آ ریهه( نظه، پسهد  )ارتش داعش تروریست  گرو  نهکه  

 عرص  و اسی، جهه  سطخ در  رد، و فرا ا  بهزیگرا  گسری ق ر 
 المالبسن

  قهو   جبه  و سهری  در ش   کمترل د هکراس  طرح شهس 

 نه  جهی ب  ا  

  هرج  روابط و سسهس  در ساط  نف 

 ائتیف و اتحهد

 ههنهض  از پشتسبهن  و حمهی 

 اس  بشهر بقه و سهری  نظه،  هنهی  و سهری  در  هفقس 

 داعش به  بهرز  و عرا  در  هفقس 

  قهو    حهر و فاسطسن از حمهی 

 یمن انصهرالا  ایستهدگ  و یمن  قهو   از حمهی 

 پژوهش( هاییافته منبع:)

  پژوهش هاییافته سنجش و تحلیل( و تجزیه) هاداده پردازش

 و هام بفی شــرح با همراه شــده ارائی یمفهوم مدل از مســتخر  پرســشــنامی مرحلی نیا در 
 هاآن موالقت  انیم و دهیگرد ارسال متخ  ان و نبره گروه داعیا از نفر 3 یب هاشـانص

 تحلیز و دبندشم  هاآن یاصالح و دشنهادیپ نظرا  نقطی و شده انذ هام بفی از هرکدام با
 در م ثر عوامز از شده استخرا  هادشانص اسـت. شـده کمی( و آمارد تحلیز و )تی یی
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 کامالً  و (1مخابم) (،4)نظربی (،3موال ) (،2موال ) امالً )ک بیکر  تاییپنم ،یم قاب 
ــد. گذاردنمره ((2مخابم) ــایی پژوهه هد  اگرچی ش ــناس  پیامدهاد و نتایم تبیین و ش

 پژوهه هادشــانص و م بفی ابساد، شدول در کی ،ورهمان وبی بود، نهیــتی دیدلماســی
 تسامز ذیز کی عامز 6 میموا زا ارذگتأثیر و م ثر متلیر و شانص 36 است. شده داده نشان

 نظام ضــد گراییتسامز و ائتال ( و اتحاد و نارشی ســیاســت مقاومت، م بفی )ســی ل اینده
 گذاردنام و استخرا  بود، ائتال ( و اتحاد و نارشی سیاست مقاومت، م بفی )سـی سـلطی
 ینخبگ ســنیه در کی گرلت قرار کیفی و کمی ســنیه مورد هاآن عاملی تأثیر کی شــدند
 14/27) با ل اینده تسامز در مقاومت شــدند؛ تائید صــور  این بی هام بفی از هرین اعتبار

 و اتحاد (،23/27) با سلطی نظام ضد گراییتسامز در نارشی سـیاسـت تیـسیم درصـد(،
 شبهی نهیتی دیدلماسی و نارشی سـیاسـت مولقیت (،52/27) با ل اینده تسامز در ائتال 

 و اتحاد (،54/22) با ل اینده تسامز در آمریکا و غرب نارشی ســیاســت ناکامی و مقاومت
 سلطی نظام ضد گراییتسامز در مقاومت (،53/1) با سلطی نظام ضد گراییتسامز در ائتال 

 آمارد سنیه اسا، بر شدند. تائید (51/7) با ابملزبین عرصی و اسـالم شهان سـطح در
 کی است آن بیانگر هایالتی نهیتی، دلماسـیدی پیامدهاد و نتایم یابی اعتبار و گفتی صـور 

 مولقیت در را رتأثی می ان بیشترین ل اینده تسامز در مقاومت پژوهه نتایم ارزیابی و تبیین در
 کمترین سلطی نظام ضد گراییتسامز در مقاومت و گرلت قرار اول رتبی در نهیتی دیدلماسی

 دیدلماسی تایمن بر غیرمستقیم و مستقیم رتأثی هرین و گرلت شاد آنر رتبی در را تأثیر می ان
 اسا، بر کی اسـت گفتنی پژوهه کمی بخه در .اندداشـتی یابمللبین عرصـی در نهیـتی
 و هل ایند تسامز عرصی در اسـالمی انقالب مولقیت بر نهیـتی دیدلماسـی آمارد، سـنیه

 دارد. مسنادارد و مثبت تأثیر سلطی نظام ضد گراییتسامز
 مستکبرین، محروم، هادملت مستیسفین، همچون اصطالحاتی، مبدا نهیتی دیدلماسی

 «هیتین دیدلماسی» و «نهیتی» اندیشی کی است، مستیسفین حاکمیت یا اسـتکبارد شهان
ــطالحا  این مبین ــتند. نود ویژه کارکرد و مفهوم داراد کی بوده اص ــرور  علز در هس  ض

 یک زمانی مگر دید، نخواهد آشتی و صلح رود شهانی شامسی کی، است این نهیتی دیدلماسی
 در ینا بی شوند. حاکم شهان همی بر مستیسفان و محو روزگار، صفحی از مستکبران و استکبار
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 تأکید نمینی امام هســتند؛ عابم مســتیــسفان و مظلومین ســخن رود نهیــتی دیدلماســی
 منطقشان کی هاییآن مقابز در شهان مسـتیسم هادملت از اکنون ایران آزاده ملت» کرد؛می

ــان و تانك و توپ ــسارش ــت، ســرنی ه ش ــتیبانی کامالً  اس ــت تمام از ما .کندمی پش  هادنهی
 پشتیبانی کنند،می مبارزه آزادد و حقیقت و ح  و ندا راه در کی شهان سرتاسر در بخهآزادد

 دوبت کی است آمده نی  اساسی قانون 27 بند سوم اصـز در (.121 :22 ،2472 نمینی، موسـود) «کنیممی
 را کشور نارشی سـیاست اسـت مووم نود هادهد  بی رسـیدن براد اسـالمی شمهورد

 و مسـلمانان همی بی نسـبت برادرانی تسهد اســالم، هادمسیار اســا، بر کی کند تنظیم ادگونیبی
 حقوق از حمایت بر 223 و 221 اصول همچنین .باشد شهان مسـتیسفان از دری بی حمایت

 .است کرده تأکید شهان مستیسفان از حمایت و مسلمانان همی
 و ســیاســی اســالم :از اندعبار  نظرد عرصــی در نهیــتی دیدلماســی نتایم ترینمهم

 و اسالمی عدل حکومت استقرار و اییاد بر مبتنی اصیز قرائت امام نهیت ابهی، حکومت
ــیارد امروزه .نمود ارائی ابهی حاکمیت ــت و هاشنبه از بس  ایران از یردگ ابهام با هانهی
 کی بود باور این بر «توحید اصز» بی توسز با امام، سلطی، نفی و استقالل اند.شده سـیاسـی

 ند،ک ا،اعت نباید انسانی هیچ از و شود تسـلیم باید ح  اقد، ذا  برابر در تنها انسـان،»
کید لاســتقال بی (.277 :3   :2471 نمینی، امام) «باشــد نداوند ا،اعت او ا،اعت کیاین مگر  تأ

 :3 ،2471 نمینی، موسود) «اسـت اسـتقالل و آزادد بی حیا  ارزم» بودند باور این بر داشـتند،

 با کی است این ما تکلیم» :لرمایندمی نهیتی، دیدلماسی ترویم درباره نمینی امام (.223
 دین مذه ، بی محدود ستی دولم درواق  (.11-14 ،21 ،2467 نمینی، موسـود) «کنیم مبارزه ولم

 این .باشد التین آمریکاد یا و اسالمی کشور در ایران، در تواندمی و نیست ناصی کشـور و
 اشکال ،دیگرعبار بی است؛ وابم با مبارزه و مظلوم از حمایت عینی م داق درواق  اصـز

 و راستکبا استسمار، با مبارزه نخسـت، :دارد وشی دو اسـتکبار با مقابلی و مبارزه هادشـیوه و
 و تحمای پشتیبانی، دیگرد است، مسلمین انحطاط و ضسم اسـاسی علت کی سـلطی نظام

ــلمان دهاملت تیهی  ــسم و مس ــتی ــلطی نظام مقابز در مس ــانتار با مبارزه و س  نظام س
ــت. ابملزبین ــتیم مظلوم ،رلدار ما اند،لرموده نمینی امام کی گونیهمان اس  در .هس

 .گیردمی قرار حمایت وردم گفتمان این اسا، بر باشد دنیا هرکیاد
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 شکارآ اسرائیز ضد بر آنان قیام و للسطین مسلمانان نهیت در نهیـتی دیدلماسـی آثار
 احیاگرایی اســت، اســالمی داحیاگر اســالمی انقالب نهیــتی دیدلماســی نتایم از اســت.

 را غرب لرهنا سلطی تحت شوام  دیگر و اسالمی شوام  زندگی در دشدید مدل اسالمی
 بیبرال لرهنا هیوم برابر در مقاومت تداوم ساززمینی بخهابهام مدل این و ازدسـمی مطرح
ــت غربی  تهدید برابر در ایدئوبوژیکی و دینی هادم بفی همواره (.Esposito,1991: p3-6) اس

 انقالب است؛ آمده غربی هادنوشتی در آنچی (Gellner, 1983: p2) است آلریننقه ابمللیبین
 مریکا،ا ویژهبی غرب نفوذ می ان از عرب، مرتی  لردگرایانی سانتارهاد نفی ضمن اسـالمی

ــورها، این کلیدد حامی و متحد عنوانبی گاه کی بکاهد کش ــب  نانودآ ــری  کاهه س  ض
 و کایامر توسم یمردم دها مین انحرا  مان  نیچنهم و سازم محور هادرکشـو امنیتی

  (.Friedman, 2001: 1 )شد نواهد یغرب دکشورها
 دارد ودوش اب اماتی مقاومت و نهیتی دیدلماسی نتایم از حاصز کاربردد پیشنهادا  در

 بحرانی وضسیت از باید مقاومت شبهی و اسالمی( )امت اسالمی کشـورهاد مسـلمانان کی
 لتیگر شکز دینی – لطرد اشتراکا  پیرامون اسـالمی مقاومت کی گونیآن کنند. گذار منطقی
 و داده توسسی را مقاومت تواندمی سلطی( نظام ضد گراییتسامز) دگر و یرغ با مقابلی با اسـت

 لیتقاب سرزمینی، پیوستگی شهت از مقاومت شبهی هادورلیت بخشـد. ارتقا را آن شایگاه
 /دگرت غیرت  و دشمن گاز، و انرژد ،ژئوپلیتیکی هادعرصی در عقیدتی و لکرد ورلیت و مادد

 ســازد تمدن در ونقزحمز و تیار  اقت ــادد، هادلیتقاب واحد، ایده و آرمان مشــتر ،
 مناس  بسترساز عناصـر و لرصـت عنوانبی کی ل اینده(؛ تسامز دارند)ورلیت بدیزبی نقه
 تمدن اسالمی مقاومت است. اسالمی نوین سـازد تمدن مقاومت، اسـالمی، انقالب براد

ــاز ــالمی امت و هاملت بر عقیدتی تأثیرگذارد ،ری  از س ــب  اس ــتادگی س  ربراب در ایس
 اعیدل عرصی و سیاست اقت اد، اشتماا، عرصی در مشتر  همکارد زمینی اییاد اسـتکبار،

 (.435 -415 ،2352 قاسمی، )ر. : شد نواهد نظامی –

  یر یگجهینت

ــالمی انقالب ــت و اســالم ایران، اس ــیاس  نمینی امام بینیشهان در کرد. تلفی  را س
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 ارزشــی و دینی ماهیت بی بنا اســت. برتر آن غربی و شــرقی انواا از «اســالمی دموکراســی»
 حامی گیردشهت در اسالمی انقالب است. استکبارد ب رگ هادقدر  چابشگر انقالب،

 از خشیب دیدلماسی نوا این است. «نهیتی دیدلماسی» رویکرد این کی هست مسـتیسفین
 هادورلیت نارشی، استسی دسـتگاه کنار در کی اسـت دارا را تأثیرگذارد شایگاه و قدر 
 م ع دبیز دارد. همراه بی را لراملی و ملی نتایم و داده ال ایه مختلم هادعرصی در را کشور
 گیردت میم و سازدت میم در تأثیرگذارد بر عالوه نهیتی، دیدلماسـی تأثیرگذارد بیشـتر

ــورهاد مرداندوبت و هادوبت در  شایگاه و نفوذ نی  هاملت و مردم قلوب در هد ، کش
 دارند.
 اومتمق و سیاسی اسالم بی گرایه اسالم شهان در نهیتی دیدلماسی اسـاسـی نتایم از
 یدانل استبداد مشاهده با هاملت بذا است. بوده باهم سیاست و اسالم آوردن چنا بی براد

 یسیاس نظام تشکیز و نود کشور آزادسازد شهت تالم در و کرده قیام نارشی استسمار و
 ماسیدیدل است. دیدلماسی نوا این پیامد از حکومت بودن پایی مردم و دینی ستند.ه مردمی

 را اسالمی هادآموزه و هویت نارشی، سیاست عرصی در اسالم دادن قرار محور با نهیـتی
 بی یدستیاب اسالم شهان در نهیتی دیدلماسـی داد. قرار کنشـگران سـیاسـی رلتار کانون در

گاهی لیــاســازد در کی اســت نمینی امام آرمان و راهبرد  هادملت بیدارد و بخشــی آ
 واحد امت تشــکیز نهیــتی دیدلماســی غایی هد  اســت. اهمیت حائ  مســلمـان

 است. عدل شهانی/حکومت
 امام هادمکانیسم از است درصدد اسالم، شهان در اسالمی انقالب نهیتی دیدلماسـی

 کند. هاستفاد اسالمی هادحرکت و مردمی هادقیام از حمایت در
 یچ و کرده ارزیابی را ایران اســالمی انقالب نهیــتی دیدلماســی کی بود آن پی در مقابی

 یک است آن از حاکی پژوهه هادیالتی دهد. نشان را است داشتی هاییمولقیت و دستاوردها
ــتوار ایدئوبوژد و کارگ ارد عوامز محور بر ایران انقالب ــت بوده اس ــیر این در و .اس  مس

ــی» ــتین دیدلماس ــی قانون بر مبتنی «هی ــاس ــالمی شمهورد اس  و کرده عمز ایران اس
 هادنهیت بی انقالب یبخشابهام سب  موضـوا این و اسـت کرده کسـ  را هاییمولقیت

 بر نیمبت نهیــتی تفکر .اســت شــده نی  دیگر شوام  در تأثیراتی و بازتاب و شــده اســالمی
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 و دهیسازمان با ستم، و ولم لشـار زیر مردم کی؛ اسـت باور این بر انقالب رهبران اندیشـی
 کیدرصــورتی برســند. مدنظر اهدا  بی توانندمی اســالمی، شماهیر اتحاد و مردمی بســیم

 مطلوب تا و نیستند اهدا  بی رسیدن بی قادر باشـند، اسـالمی غیر سـانتارهاد در همچنان
 پیمود. زیادد مسیر بایستی

 کتابنامه
 کریم. قرآن

 چی، شااانه مدیر محساان ترجمه ،آن عه ن  ب زا ب و ایران انقالب (.1382) ال جان اسااپوزیتو،

 ایران. و اسالم بازشناسی مرکز تهران،

 گراییتعامل گفتمان ای:خامنه اللهآیت خارجی سیاست گفتمان تحلیل» (.1393) ناصر اسدی،

 .132 – 117 ص ،5 ش ،2   االالم ، الی الت ه یپژوهش ،«سلطه نظام ضد

 در: زاده، امین محساان ترجمه شرری  ، االررالح و احصرریلدار حکومت (.1377) دات اسااکاچپول،

 معارف. نشر قم، فراتی، عبدالوهاب اهتمام به ،انقالب نظری رهی فت

 سمت. تهران، ها،جمشیدی غالمرضا ترجمه ،بهی دین هراس (،1379) سعید بابی،

 تهران، ،االررالم ه ی ورکشرر بر ایران االررالم  انقالب اأریر (،1385محمدباقر) زاده، حشاامت

 اسالمی. اندیشه و فرهنگ پژوهشااه

 در اسااالمی انقالب تأثیرات بررساای برای چارچوبی و مقدمه» (،1384) محمدباقر زاده،حشاامت

 .12 ش ،پژوهش ن م  13 ،«اسالمی کشورهای

 هفصلنام ،«سیاست در ایران معنویت ایران اسالمی انقالب و فوکو» (.1377) محمدباقر خرمشاد،

  .224-219 ص ،1 ش ،1  ،متین

 .؛خمینی امام آثار نشر موسسه تهران، ،ام ح صحیف  (.1379) الله روح سید خمینی، موسوی

 تهران، احمدی، حمید ترجمه ،درب عه ن در االررالم  ه یعهبش (.1377) هرایر دکمیجان،

 کیهان.

 پ رادایم و نظری بیه ب ز ایرانا االالم  عمهوری خ رع  الی الت (.1379) محمود القلم، سریع

 استراتژیک. تحقیقات مرکز تهران، ،ائتال 

 مط ل  ت فصاالنامه ،«مأموریت و مب ن  نهضررت  د ل  مدیریت» (.1394) ابوالفضاال صاادقی،

 .161 -131 ص ،64 ش ،11   ،االالح عه ن راهبردی



 1411پاییز و زمستان / ودومبیست/ شمارۀ  دهمهای سیاست اسالمی / سال پژوهش / 254

 

 تهران، دیاران، و خانیحساان محمد ترجمه ،المللبین روابط در دین (.1389) جاناتان فاکس،

 .صادق امام دانشااه

 فصااالنامه ،«اعتم د ه ی الوری بر چ لشررر  ۷7۱7 – ۷7۱۱ انقالب» (.1375) جان فوران،

 .18 ش ،حضور

 همدانی، معصااومی حسااین ترجمه دارند؟، الررر در روی ی  چ ه  ایران  (.1377) میشاال فوکو،

 هرمس. تهران،

 امام جامه دانشاااااه تهران: پژوهشااای، طرح ،نهضرررت  دیپلم الررر  (.1397) بهزاد قاسااامی،

 .حسین

 دملکرد و انصرر رالل  مق ومت در االررالم  انقالب گفتم ن نقش ابیین» (،1411) بهزاد قاساامی،

 ،6 شااماره ،4 دوره ،م  صررر نبرد و مقدس دف ا مط ل  ت فصررله م  دو ،«یمن در آن دف د 

 .344 -317ص

 .1368 تاصالحا آخرین با ،1358 مصوب ،االالم  عمهوری اال ال  ق نون

 سمت. تهران، ،خ رع  الی الت و المللبین الی الت (.1381) عبدالعلی سید قوام،

 ققنو . تهران، خواه،حقیقت مهدی ترجمه ،ایران انقالب نت یج (.1388) نیکی کدی،

  حوزه. انتشارات قم: ،ظهور دصر (.1383) علی کورانی،

 محمد ترجمه ،ه انقالب ب ب در ا ریخ  و اطبیق  نظری، مط ل  ا  (.1385) جک گلدسااتون،

 کویر. تهران، دلفروز، تقی

 درب رج ا زج بررالرر  و افسرریر نمون ؛ افسرریر (.1353) همکاران از جمعی و ناصاار شاایرازی، مکارم

 االسالمیه. دارالکتاب تهران، ،مجید قرآن

 الری الت اطبیق  بررالر  االرالم ا مصر لا و مل  مه فع ازاحم و اواف  (.1376) هادی ن،عی،

 خارجه. امور وزارت تهران، ،االالم  و مل  ه یدولت ع خ ر

 مسعود و مستقیمی بهرام ترجمه ،المللبین الری الت احلیل مب ن  (.1373) جی.کی هالساتی،

 خارجه. امور وزارت تهران، سری، طارم

 آمیز؟،مسرر لمت همزیسررت  ی  ه امدن برخورد غربا و االررالح آیهدج (.1381) شاایرین هانتر،

 روز. فرزان تهران، مجد، نهمایو ترجمه

 تهران، آبادی، مهر رفیعی محمد ترجمه ،الرری الرر  ایدئولوژی بر آمدی در (.1379) راندو وو، هی

 الملل.بین سیاسی مطالعات



 255( / 231-255... ا بهزاد قاسمی )نهضتی دیپلماسی پیامدهای و تأثیر تحلیل

 

 داود مترجم ،الوح عه ن کشوره ی در الی ال  فرهها شدن عه ن  (.1381) دین جف هینس،

 راهبردی. مطالعات تهران، کیانی،

Bergen, Peter and Hoffman Bruce (2010), “Assessing the Terrorist Threat”, A Report of the 

Bipartisan Policy Center’s National Security Preparedness Group. 

Esposito, John (1991): The Islamic Threat: Myth or Reality, Oxford, Oxford University Press. 

Menashri, David, (2007).Iran.s Regional Policy: Between Radicalism and pragmatism. Journal of 

International Affairs Vol. 60, No. 2, Spring/Summer. 

Rezaei, Hassan (2007). /The politics in post-revolution Iran: with special reference to Khatami's 

presidency4. Thesis Submitted to the University of Pune Pune For the Award of Doctor of 

Philosophy In Political Science. 

Friedman, George (2011), "Syria, Iran and the Balance of Power in the Middle East", 22, 

Dec.2011, www.trafor.com. 
Pollack, Kenneth M. (2012), "Shifting Sand in Middle East", Brooking Institute, 14 Feb accessed. 

www.brokings.edu. 

Moin, Baqer (1999), Khomeini: Life of the Ayatollah, New York: St. Martin’s Press. 

Gellner, Ernest (1983), Nations and Nationalism, New York: Cornell University Press. 
 


