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 دهیچک

 -زیه يي سياسهي المللهي یيها ف الاليهت و ته او  سياست خارجي بارزترين وجه  بيرویهي و بهين     

یشای  پوياييف یيها  و باهاد دولتههايي به  به   نيترمهم. شوديماجتماعي يک دولت و ملت محسوب 

ااع ملهي مشهروخ خهود داهاخ در خارج از مرزهاد خود هم از من تواین يمالمللي  د و بينامنطا صور  

از هجو  و تل د متجاوزان جلو ييرد بنن ف داشتن يک سياسهت خهارجي  بنن  و هم با منطق و اقت ار

. دارا بودن چنين سياست خارجي ب  چن  عامه  بسهت ي باش يمیظامن ف تبيين و م ون ش ه و ه ا ار 

. باش يم هاآنر  یاوقي يکي از دارد ب  یاش آاريني سياستم اران چ  ب  صور  یاياي و چ  ب  صو

در جمهورد اسلامي ايرانف یاش رهبرد در سياست خارجي ويژه و برتر است. در ايهن مااله  بهرآیيم تها 

را ب  عنوان يک راهبرد اساسهي در سياسهت خهارجي جمههورد اسهلامي ايهران بهازخوایي « جهادببير»

اساسهي به  در ايهن پهژوهش  سؤال  است. یماييم؛ يفتمایي ب  تابنون چن ان مورد بررسي قرار ی رات

اين است ب  چرا جهادببير در سياست خارجي مطرح ش  و باربرد هويتي آن بر سياست  شوديمارائ  

؟ ارضي  ما ب ين صور  تنظيم ش ه است ب  جهاد ببير ب  عنوان يهک راهبهرد باش يمخارجي چ وی  

مایي است ب  ب  صور  يک پاديفتمهان در سياست خارجي جمهورد اسلامي اولاً داراد يک هويت يفت

مااب  يفتمان یفوذ مطرح ش ه و ثایياً داراد يک باربرد هويت بخشي به  سياسهت خهارجي جمههورد 

 .  باش يمالمل   اسلامي در سطح یظا  بين

 هاکلید واژه
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 مقدمه

شهى و روشهى اسهت به  دولتههها در بهرخهورد بها امهور و سهيهاسهت خهارجهىف خهط مه    

. در بنن يمسائ  خارج از بشور براى یفظ یابميت و دااخ از موجوديت و منااع خود اتخاذ م

برخوردار اسهت.  داژهيعرص  روابط بين المل ف سياست خارجى بشورها از اهميت و جاي اه و

د تحلي  ماهيت عرص محاا  آبادميک و دایش اهي  د اکرد و ذهنيهادغ غ يکي از  نيبنابرا

. بر اين اساس تحلي  سياست خارجي عبار  است از تجزي  و باش يمو راتار سياست خارجي 

تحلي  اراين هايي چن لاي  و پيچي هف شام  اه ااي ب  یکومتها در روابطشان با دي ر دولتها و 

ارهايي ب  جهت دستيابي ب  اين اه اف ب  بار و یيز ابز بنن يمباريزاران بين المللي دیبال 

(. پس در اين یيط  ب  مسائلي چون اراين هاد جارد Kubalkoa, 2001:73-75) ری يييم

در سطح یهادهاد رسمي و غيررسمي یکومتف روی  تصميم سازد و تصميم ييرد و 

اريزاران و د ایتخاب عالایيف اه اف و وساي ف محيط و سرشت سياسي داخليف بهاداستراتژ

 (Howard, 2005: 113) شوديمد روایشناختي آیانف تصورا  و اي ئولوژيها و ... توج  هامؤلف 

ب  عبار  دي ر سياست خارجي ماین  هر مفهو ف پ ي ه و اراين  سياسي دي ر در خلاء شک  

بشور  ف بلک  مللول بسترف باات و شرايط اجتماعيف ارهن يف جغراايايي و اقتصادد هررديييیم

از عوام  يویايون ماین  ارهنگ مليف ارهنگ سياسيف موقليت ژئوپليتيکي و  متأثرو همچنين 

ژئوابویوميکيف ساختار یظا  سياسيف ااکار عموميف وسلت سرزمينيف جمليتف تاريخ و تم ن و 

عوام   ريتأث . سياست خارجي جمهورد اسلامي ايران یيز ماین  ساير بشورها تحتباش يمغيره 

عليرغم (. 8: 0931 صحراييف) داردو اردد قرار  متغيرهايي در س  سطح داخليف خارجيو 

 دي ياههاد يویايون در خصوص عوام  تليين بنن ه سياست خارجي ب  طور بلي و سياست

طور خاصف هنوز یوعي اجماخ و اتفاق یظر درباره متغيرهاد شک   خارجي جمهورد اسلامي ب 

د مهم و هاشاخصادعا برد ب  يکي از  توانيمی ارد؛ اما  دهن ه ب  سياست خارجي وجود

د رويکرد و دهن هو هنجارهاد ديني و ارهن ي شک   هاای ارهتاثيريذار بر سياست خارجيف 

 .باش يمتصميم ييرد رهبران يک جامل  

د عطف در تاريخ تحولا  هم  جایب  سياسي از جمل  بل  ایاط ایالاب اسلامي در ايران      

د هاای ارهو اسلامي( و  ملي) هويتيسياست خارجي اين مرز و بو  است. بنابراين مبایي ملراتيف 

شک  دهن ه سياست خارجي جمهورد اسلامي ايران تا ی ود قاب  توجهي از یظرا  رهبر 

عام  شک  دهي ب  تصميما  و  نيترمهم. در همين راستا رديييمایالاب و اصول ایالاب یشا  
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ب  اين  باش يمر سياست خارجي دي ياههاد ماا  ملظم رهبرد جمهورد اسلامي اق اما  د

موضوخ مهم ب  تحلي  جاملي از شناخت مبایي اکرد و منطاي رويکرد رهبرد در سياست 

خارجي یيازمن  است؛ چراب  براساس قوایين من رج در قایون اساسي جمهورد اسلامي ايرانف 

د تصميم ييريهاد بلان در سياست خارجي یظا  دارد. در اين ماا  رهبرد بالاترين ماا  را برا

ب  عنوان يفتمانف راهبرد و یاش  راه در  0931در خرداد سال "جهاد ببير"ميان سازه مفهومي 

د هايژييوسياست خارجي ايرانف توسط رهبر ایالاب مورد تابي  قرار يرات. با توج  ب  عناصر 

د خود و تابي  بر یاش هايژييوبا « سازه ای ارد»د تئور رس يميفتمان ياد ش ه ب  یظر 

ارزشها و هنجارها در منااع ملي و سياست خارجي بشورهاف در اين زمين  از ق ر  تبيين 

 بيشترد برخوردار باش .

 

 نظري چارچوب

يراييف تفسيريراييف تکوين يرايي و برساخت  ب  در اارسي با عناوين سازی ه 0سازه ای ارد     

ف بلک  بيشتر يک رهياات و چارچوب روديیم؛ تنها يک یظري  ب  شمار روديمب  بار يرايي 

د مسلط ها يیظرب  یابارآم د  0381. اين رهياات ب  ويژه از اواخر ده  شوديمتحليلي تلاي 

ياات بر روابط بين المل  در تبيين و پيش بيني وقايع پيش آم ه آشکار ش ف اهميت واارد 

(. رويکرد مذبور پيش از طرح در روابط بين المل ف در جامل  شناسي 10: 0931ييف)صحرا

د آن در جامل  شناسي ی اق  ب  مکتب شيکايو و پ ي ارشناسي هاش يرملرات مطرح بوده و 

سازه ای ارد قاب  ملایظ  ترين دي ياه در روابط بين المل  (. 90: 0931 )یمزه پورف يردديمبر 

. يکي از مبایث مهم براد سازه ای ارد در سطح ده يم یظر قرار است ب  جهان اجتماعي را م

هستي شناختي مسال  هويت بنش ران استو اين ب ان ملني است ب  ساختارهاد اکرد و 

د با ملنا هستن  ب  تلريف هایظا هنجارد یيز ب  ای ازه ساختارهاد مادد اهميت داری ؛ زيرا 

لذا قب  از ورود ب  (. 018: 0989 اسميتفيربنن  )تفسبنش ران چ وی  محيط خود را  بنن يم

اين یکت  را خاطریشان برد ب  اصولًا يکي از مهمترين دلاي  اهميت دي ياه  ستيبايمبحث 

: 315است ) هادولتسازه ای ارد در روابط بين المل  وابست ي اين رهياات ب  مسال  هويت 

2001 :Zehfussاد یسبتًا ثابت و مبتني بر یاش خاص ( و هويت یيز ي  ملناد درك و اهم ه

                                                                 
1. constructivism 
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خود و ایتظارا  از دي ران است. بلبار  دي ر در چهارچوب  اين هويت است ب  يک بازي ر 

عرص  بين الملليف تصورا  خود از دي ران و اه اف خود را مشخص برده و ب  ایجا  بنش 

ن المل  ب  هويت (. در مااب  جريان اصلي در روابط بيAdler, 2005:74) ورزديممبادر  

« برساخت  بودن»ف سازه ای اران بر پن ارديمبنش ران را در یظا  بين المللي مفروض و ثابت 

مطرح  هابنشهويت بنش ران تابي  داری  و اهميت هويت را در خلق و شک  ييرد منااع و 

 (.081:0989 مشيرزادهفبنن  )يم

از  هاآن« تلريف»محور  هادولتب  هويت  بن يمآدلر با محور قراردادن ماول  هويت اشاره      

و برساختن مسائلي چون ق ر ف منااع مليف دوستف دشمنف امنيت وغيره و دریهايت « واقليت»

ب  بشورها ماین  ااراد تا ی د  بن يمتصميم ييرد و بنش بر اساس آیهاست. او عنوان 

د ارزشيف بنش را از هاقضاو  زی ایيان هويت و دست  بن د ارزشي خود از جهان هستن . اين

 ريتأثتحت  هاایتخابطريق تحت یفوذ قرار دادن درك ما از موقليت خاص در جهت دهي ب  

 ابن ييممنظر ب  شک  اجتماعي قوا   (. بنش ران از اينAdler, 2005:78-79دهن  )يمقرار 

ين دي ياه هر هويتي و هويت و منااع آیها محصول ساختارهاد اجتماعي بين الاذهایي است. از ا

د دربارهيي دارد ب  بنش ران ب  شک  جملي ها يیظرتلريف اجتماعي بنش ر است و ريش  در 

 (.081: 0989 مشير زادهفبخشن  )يمخود و دي ران داری  و ب  ساختار جهان اجتماعي قوا  

ب  ارتباط  تهاسای اره( و هاارزشتوج  سازه ای ارانف هنجارها ) يکي از مفاهيم مورد     

يا دولت( هستن  و در تليين  يروه اردفباريزار )یزديکي با هويت دارد. هنجارهاف مبایي راتار 

ب  شک  ماهودف يلني  توانيیمرا  هاتيهو(. delanty, 1997:51داری  )هويت یاش اساسي 

د امجموع عنوان و باي  ب   ای دارابط ذاتاً امورد  هاآنج ا از بستر اجتماعي آیها تلريف برد. 

 در بستر تاريخي و اجتماعي و از طريق جامل  پذيرد هامجموع از ملایي تلاي شوی . اين 

 (.031: 0980 دوئرتي و االتزيرافف) ابن ييمدرویي ش ه و قوا  

يکي از اب اعا  مهم از دي ياه سازه ای اردف عطف توج  ب  ماول  يفتمان است. در      

ان در رويکرد سازه ای ارای  مناسب است دربي از سازه ای ارد داشت  بازشناسي جاي اه يفتم

. رويکرد سازه ای ارد در روديمباشيم ب  ضمن در برييرد عناصر تحلي  يفتمایيف از آن اراتر 

د پساساختاريرا و پسام ریيستي از يک طرف و های رشروابط بين المل  اساساً در وابنش ب  

يرايي و یوواقع يرايي از سود دي ر مطرح ش . ب  عبار  دي ر واقع  تريميق د کردهايرو

د ذهني مطلق هاسازهيي ب  هم  چيز را های رشرويکرد سازه ای ارد ب  مثاب  پلي ميان 
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يي ب  بر واقليت عيني مستا  از دهنيت تابي  داری  یوعي راه سو  را در های رشو  ن يبيم

: 0988 عس رخایي و دي رانفبش  )يململ  ب  پيش جهت تحلي  مسائ  مربوط ب  روابط بين ا

31.) 

يفتمایي است و امور « دبرساخت »در رويکرد يفتمایي تابي  بر اين است ب  هم  چيز      

بيرون از يفتمان وجود ی ارد. هر آیچ  ب  عنوان قاع ه يا هنجار در روابط بين المللي مطرح 

د روابط دایش/ ق ر ف ی  اينک  برساخت اوبويي د است ذهني و ب  مفهو  اسازهش ه اساسًا 

د عرص  هادبنش رد عيني و مسلم یظم دهن ه ب  هاتيواقلامورد باش  ب  در برييری ه 

روابط بين المل  است. بر اين مبناف براد مثال اصولي همچون یابميتف یظم و... امورد هستن  

تا  برديمروابط بين المل  بر آن تابي   د تحلي  یظريا  يپاب  يفتمان واقع يرايي ب  مثاب  

: 0981 ديوتياك و دردريانفبن  )د روابط بين المل  بازتولي  عرص یظم مطلوب موجود را در 

در « مرگ واقليت»دایستن هم  چيز و اعلا  « ذهني»اين (. در مااب  برخلاف 39-011

ملتا ی  ب  درست است قواع   رويکردهاد پساساختاريرايای ف سازه ای ارایي چون الکسای ر ویت

د يفتمایي هستن ف اما اين یتيج  هابرساخت و هنجارهاد روابط بين المل  امورد ذهني و 

سازد و راتارها را در محيط  متأثررا  هابنشييرد ب  واقليتي بيرون از يفتمان وجود ی ارد ب  

ت راهي ميای  در پيش بين المللي جهت ده  یيز امرد اغراق آميز است. در مااب  بهتر اس

د يفتمایي و واقليت خاد  واقع يرايای  در شک  دهي سازهيرات  شود تا ديالکتيک موجود بين 

ب  راتار سياسي در محيط بين المللي مورد بازشناسي قرار ييرد. ب  زعم ویتف براد مثال یهادد 

ان وستفاليايي یظم د اجتماعي در درون يفتمابرساخت چون دولت در روابط بين المل  يرچ  

ملت محور استف اما ب  هریال متشک  از مجموع  یهاد هايي است ب  –بين المللي دولت

. ب  همين دهن يمقرار  ريتأثباربرد عيني داری  و مستايمًا راتار سياسي بنش ران را تحت 

 ویتف) بردد بين المللي چون سازمان مل  را یيز با چنين ی رشي تحلي  هاسازمان شوديمیحو 

0981 :901.) 

در تحلي  سازه ای ارای  از بنش رد در محيط سياسي بين « يفتمان»ب  اين ترتيبف جاي اه      

د راتار بازي ران ال وهاد جملي در هاتيذهند ذهني و هابرساخت المللي در اشاره ب  یاش 

جوه بيرویي و سياسي قاب  درك است. رويکرد سازه ای ارد توج  خود را ی  صراًا ب  سود و

د شک  ييرد آن ال وهاد ن يزمد بين الملليف بلک  ب  بستر و عرص رخ ادد يک بنش در 

.  يآيم؛ اينجاست ب  يفتمان و تحلي  يفتمایي ب  بار سازديمراتارد و بنشي ملطوف 
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د همتاات  با دي ر عناصر ارابط در -يفتمان با عطف توج  ب  ملناد واقلي هر ال وراتارد

و  هادبنش راز ماهيت  تر هيچيپو  ترقيعمرويکرد سازه ای ارد را ب  درك  -ي آن يفتماندروی

سازه (. 18: 0981 هاديانف)رسای يمالمللي يارد  ال وهاد مختلف راتارد در عرص  سياست بين

يکرد رو-ای ارد یيز با پذيرش و وا  ييرد وج  بر ساخت ي ملایي ال وهاد راتارد مختلف

بر خلاف -عيني يراتن آن ب  مثاب  ساختي ذهني و یظر و درپساساختاريرايای  يفتمایي و 

تحلي  راتارهاد سياسي بين المللي را متوج  درك بسترها و زمينههاد شک  -رويکرد يفتمایي

 (.331: 0981 متاي و باظميفبن  )يمييرد آن 

د هستن  ب  ب  يک د متل دهايفتماندر هر زمانف در هر جامل  و در سطوح مختلفف      

و مبتکران تغيير براد یي  ب  مواايت  بنش ران .دهن يماعتبار ارهنگ جامل  را تشکي  

با تکي  بر اين ارهنگ ملایظا  خود را در چارچوبي عرض  بنن  ب  براد مخاطبان  تواین يم

ب  ن  آیها قاب  اهم و قاب  عرض  باش . دریتيج  باي  بر منابع ارهنگ و یماديني تکي  ب

چن ملناييف بي ثبا  و واج   هايفتمانپذير بن . از آیجا ب   یويني را امکان« ساخت اجتماعي»

ت اخ  داری ف لذا اين امکان وجود دارد ب  ب  اشکال  هايفتمانتناقضا  درویي هستن  و با ساير 

د مختلفف هايفتمانمختلفي ب  يک ي ر پيوی  بخوری  و از درون اين پيوی يابي ميان عناصر 

مشير است )د ج ي  از خود و دي رد هاتيهود یويني خلق شود ب  همراه با تکوين هايفتمان

 (.018: 0981 زادهف

ب ين ترتيب در تحلي  سياست خارجي يک یظا  سياسي از منظر هويت آن باي  در وهل       

د آن را اثبا  برد. در جامل  و تاريخ پرداخت تا زمين  من « خود»هويتي اين « منابع»اول ب  

يي تکي  بنن  ب  یاش هايفتمانبنابراين اير بنش ران خواهان ايجاد تغيير مواق شوی  بر 

د سياسي داشت  باش ف بنش خاص جامل د از ايستردهد هابخشبنيادين هويت سازد براد 

آن  مشخص سازد ب  خود در تضاد با« دي رد»را ضرورد و مشروخ سازد و آماجي را ب  عنوان 

 .شوديمف امکان ايجاد تغيير اراهم بخش يمب  خويشتن هويت 

و منااع یيز سرچشم   دهن يمف منااع را شک  هاتيهوبمين  آن ب  در اين دي ياه      

اد از منااع برم ار و متن شرايط داراد مجموع  هادولتراتارها و اق اما  هستن . از اين روف 

ف بنن يمهايي ب  بازد و یاش هاتيموقلود را در روی  تلريف اجتماعي یيستن ف بلک  منااع خ

 هایاشف با ايجاد آشفت ي براد هويتف هاتيوضلتلريف یموده و از ميان راتن يا شکست در آن 

. در واقع زمایي ب  يک دولت ب  خاطر تحولا  سازديمرا دچار مشک  ساخت  منااع را یامللو  
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ف يکي از شوديمد را از دست داده دچار بحران هويت داخلي يا خارجي هويت پيشين خو

یظرد و است )ف راتارهاد خارجي آن بن يميي ب  اين بحران در آن بروز هاعرص  نيترمهم

ب ين ترتيب سازه ای ارد درص د بوده است تا ب  جاد تابي  بر توایايي (. 30: 0931 صحراييف

د ساختارد یظا  بين المل ف بر هويت هايژييوو يا توزيع ق ر  ب  صور  يکي از  هادولت

و در یتيج  رود  هاتيهورود  تواین يم هاای ارهتمربز یماي . بر اساس اين تحلي   هادولت

ف ب  ملناد هاتيهوب  سود  هاييتوایاب ذاری . چنين تغيير جهتي از  ريتأث هااستيسمنااع و 

ایجا  دهن ؛ ب  دلي  آن یيز ب  واسط   تواین يم هادولتتغيير در جهت آن چيزد است ب  

ساير  ف تا ب ين ترتيب خويشتن را در رابط  باباش يمتبيين موقليت خودشان در ساختار 

 (.01 :0981مشاه ه بنن  )قوا ف 

د از رويکرد سازه ای ارد در اش هب  طور خلاص  چارچوب تحليلي ماال  یاضر شک  تل ي       

 –توسط ساختارهاد ارهن ي  هادولتييرد هويت  ست ب  بر شک المل  ا مطالل  سياست بين

 هادولتمنااع ملي و ب  تبع آن سياست خارجي  هاتيهواين   ييويمو  بن يماجتماعي تابي  

. يکي از عوام  اصلي ه ايت بنن ه سياست خارجي دولتها منااع دهن يمقرار  ريتأثرا تحت 

 ده يمد و ثابت یيستف بلک  هويت دولتها ب  آن شک  ایهاست. لکن منااع چيزد از قب  موجو

یيز در يک اراين  پويا و مورد اختلاف يا منازع  برای يز در طول زمان  هاتيهوو خود اين 

 (.99: 0931 د متل د قرار داری  )قهرمایپورفهاچالشو همواره در ملرض  شوی يمساخت  

 

 به سیاست خارجیمبانی فکري منظومه گفتمانی مقام معظم رهبري 

 ي هستي شناختيف ایسان شناختي و ملرات شناختي ماا  ملظم رهبردمبای -0

عنصر هر منظوم  اکرد مبایي هستي شناختي و ایسان شناختي آن  نيترمهمیخستين و      

د جهان و یظا  هستي بر محور تویي  استوار است و اين ها هيپ است. در ی اه رهبرد هم  

و  هابریام و  هاطرحربن اصلي بينش و ی اه زيربنايي و قاع ه اساسي تما  مبناد اعتااددف 

اعتااد تویي د ی رشي بي  (.91: 0911ف دااست )خامن ااکار عملي و زی يي ساز در اسلا  

 تفاو  و غيرمسئول یيست؛ بلک  شناختي متله ای  و بينشي الال و سازی ه است.

و هستي شناختي در تفکر سياسي یضر   ایسان شناختيرابط  ملنادارد ميان بنيادهاد      

اهم  توانيیمد وجود داردف ب  طورد ب  ب ون اتکاء بر مبایي ایسان شناختي اخامن آيت الل  

و « چيستي ایسان»درستي از ای يش  سياسي ايشان ارائ  داد. بنابراين پرسش اساسي از 
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مبایث السف  سياسي ايشان است.  نيترممه« ارتباط مبناد ایسان شناختي با ای يش  سياسي»

اي یفس   ایسان .0: باش يمد مبنايي ذي  هايژييوب  طور خلاص  ایسان در یظر ايشان داراد 

خودبنياد یيست یياز ب  راهنما و بلثت  ایسان .9مورد تکريم الهي است؛  ایسان .3یرمت دارد؛ 

د مادد و هاق ر منشاء  ایسان .1است؛ ایسان با تخلق ب  اخلاق الهي  بمال .1ایبياء دارد؛ 

یيازمن  تلليمف تزبي  و تربيت  ایسان .8؛ ده يمب  خ ا ب  ایسان ق ر   مانيا .1ملنود است؛ 

الهي در  سنت .3ایسایي در عه  الست با خ ا پيمان عبوديت بست  است؛  اطر  .8الهي است؛ 

ن در دستيابي ب  هر دو بل  مادد ایسا بمال .01ت بير هستي در راستاد سلاد  ایسان است؛ 

پاك  سرشت .03مطابق با هم  یيازهاد ایسان طرایي ش ه است؛  اسلا  .00و ملنود است؛ 

ایسایي در ملرض آسيب و ساوط ایحرافف خوداراموشيف جه ف تجاوزيردف ازخودبي ای يف 

سامن  (. در 880-881: 0931 اسادف هواپرستيف دری ه خويي است. )خسروپناه و دي رانف

د با اشاره ب  استل اد بي پايان ایسان در رش  و تلالي ملنودف اخامن ای يش ي یضر  آيت الل  

 ف پاي  ای يش  ديني و سپهر سياست ملراي ش ه است.«ایسان»ويژييهاد متلالي 

برهان(ف عا  )در ملرات شناسي ايشان باي  يفت ب  دایش از منابع چهاريای  یس )تجرب (ف     

ب  با مليارهاد مختلف تجربيف عالي و یالي ب  در   يآيمود( و ویي )یا ( ب  دست شهقلب )

. بر مبناد ماهيت ملرات و علم در ملرات اب ييمیهايت ب  شناخت ب يهي بازمي يرددف اعتبار 

شناسي اسلاميف یظري  اسلامي سياست خارجي و روابط بين المل ف ماهيتي واقع يراف تکثريرا و 

رد. واقع يرايي متضمن واقع یمايي و باشفيت اين یظري  است. تکثريرايي ملرات مبنايرا دا

شناختي در یظري  اسلامي سياست خارجي ب  ملناد تکثر ه فف منابع و موج  سازد است. 

تکثريرايي از یيث ه فف متضمن تبيينف تفهم و یا  یظم و یظا  بين المل  موجود وترسيم و 

لوب است. از اين روف یظري  اسلامي سياست خارجي و روابط بين تبيين یظم و یظا  جهایي مط

: 0939المل  هويت و ماهيتي تبيينيف تکوينيف ایتاادد و هنجارد دارد )دهاایي ايروزآباددف

911-910.) 

 س  يای  عز ف یکمت و مصلحت رهبرد در سياست خارجي: راهبرد -3

عام  محورد و ثابتي یا  برد ب  ب  عنوان س   توانيمرا « عز ف یکمت و مصلحت»     

سياست خارجي جمهورد اسلامي ايران بر مبناد آن شک  يرات  است. س  اص  محورد ب  

د سياست خارجي جمهورد اسلامي ايران ها يپاد يذشت  ب  عنوان هاسالرهبر ایالاب در 

پاي  اين س  مطرح و همچنين تلام  ايران با جهان را در سن  چشم ای از بيست سال  بشور بر 
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ايهشهان در بهيهان اصهول سهيهاسهت خهارجهى مهلهتهاه  به  ادامه  . ای بردهاص  پيش بيني 

است و بر اين یکت  تابي  داری  ب   «ی  شرقىف ی  غربى»خهط امها  و اصه  تغييریاپذير 

اصه  در سهيهاسهت خهارجهى مهاف یهمهايهت از ههويهت یهظها  اسهلامهى و  نيترمهم

را يک  «عهز ف یهکهمهت و مهصهلحهت»ااهشهارى بر اصهول و ارزشهههاسهت و سه  اصه  په

ب  یباي  هيچ  داین يمثلث الزامى براى چارچوب ارتباطا  بين المللى یظا  جمهورى اسلامى م

ن اصول یهظها  را مهنهبهع مهنهااهع مهلى و ههويهت مهلى ايشاب  آن وارد شود.  دايوی  خ ش 

در  «عز ف یکمت و مصلحت»ور دایست  و با تابي  بر یفظ س  اص  اساسى و جملى بش

عهز  و یهکهمهت و مهصهلحتف يک مثلث الزامى » :ن يارمايچارچوب ارتباطا  بين المللى م

لن "ف "لاسهلا  يهلهلوا و لايهلهلى عهليه ا"براى چار چوب ارتباطا  بين المللى ماست. عهز : 

عزتمان را با تکي  بر یژاد و  ميخواهي. ما یم"المؤ منين سبيلا يهجل  اللّ  للکاارين على

ب  متاسفای  هم  دیيا با تکي  ب  آیها دور خودشان يک یصار  ييهایهاسهيهویاليسم و یرف

الف( ملناى عز  اين است ب  جامل  و یظا   0981ف داخامن یسيني )ثابت بنيم.  بشن يم

هاى بهيهن المهللى خهودف یهبهايه  طهورى یهربهت بهنه  اسلامىف در ههيهچ يهک از بهرخهورده

یهکهمهت  (.0918دف اخامن یسيني به  مهنهتهههى ب  ذلي  ش ن اسلا  و مسلمين شود. )

يهلهنهى یهکهيمای  و سنجي ه بار بردن. هيچ يوی  یسنجي يى را یباي  در اظهارا  

ارتباطا  جهایى است راه داد. هم  ديهپهلمهاتهيهک و هر آیچ  ب  مربوط ب  سياست خارجى و 

چيز باي  سنجي ه باش . و امها مهصلحت؛ مراد مصلحت شخص من و شما یيست ب  اير ما اين 

اق ا  را برديمف ممکن است برايمان يران تما  بشودف ی ف يران هم تما  بشود! م ر ما ب  

مصلحت شخص من  هستيم؟ اير بارى ب  مهصهلحهت بشور و ب  مصلحت ایالاب استف ولى ب 

یيستف چ  اهميتى دارد؟ مهصهلحهت يهلهنهى مهصحلت ایالاب و اين مصلحت هم  جایب  

 (.ب 0981فداخامن یسيني )«.شودياست؛ يلنى از راتار شخصى ما ه بخصوص شما ه شروخ م

بهر تهلهامه  بها بهشهورههاى مهخهتهلف دیهيها بهر اسهاس اصهول ماا  ملظم رهبرد      

  یموده و ادام  سياست تنش زدايى را محور اصلى سياست خارجى دایست  و تصريح تهابهيه

اى دست برداشتن از اصول جمهورى ه  با ی  بمابهوليت جهایى بسيار خوب استف ام» :داری يم

 .(0983 فداخامن یسيني ) «اسلامى ب  هويت ملى و جملى ماست!

هبرى مورد تابي  بوده و در واقع ستون اارا  آیهچه  در پيامها و ارمايشا  ماا  ملظم ر     

ف ايهن اسهت ده يسهيهاسهت خهارجهى بهشهور در بهرخهورد بها اسهتهکهبهار را تهشهکهيه  م
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به  در تهلهامه  بها بهشهورهها و یهضهور اهلهال در صهحهنه  سهيهاسهت خهارجهى ههريهز 

 داخ ش  نيتررى اسلامى ايران بوچکیهبهايه  به  اصهول و مهبهایهى ایهاهلاب و یظا  جمهو

عهز ف یهکهمهت و مهصهلحهت یهظها  مهورد تهوج  قرار  وارد شود؛ بهلکه  ههمهواره بهايه 

کر بن  مبایى یظرى و اصولى ى ابس ييرد و بر استالال و عز  اسلامى و اجتماعى تابي  شود:

 ه اينها در سياست خارجى اصلاً یظا  ه ب  پذيرات  ش ه است و پاي  اين یظا  بر آن مبایى است

ايران  خواهن يم دایباي  اثر داشت  باش ف ی ؛ بجاى دیيا اين جورى هست ب  یالا يک ع ه

اسلامى را اين جورى بنن ؟ مبایى ارزشى یهظها  به  در سهيهاسهتهههاى بلى یظا  متجلى 

پي ا  ييهاک ستوناسهت خهارجى بنابراين ييپاي  سياست خارجى ماستف آن وقت ساستف اين 

يکى از اين  .دهن يها بناى سياست خارجى ما را روى خودشان قرار مب  اين ستون بن يم

است. استالال يلنى ع   وابست ى سياسى؛ يلنى اتخاذ مهواضهع مستا .  «استالال»ها ستون

بل  ما ه بر يک امرىف ه مثلاً يلنى اير هم  دیيا هم اتفاق یظر پي ا بنن  در قضي  السطين

ف ما او را صريح رد بن يببينيم ب  اين چيزى ب  مورد اتفاق اينهاست با مبایى ما تطبيق یم

از ديه يهاه رههبهرىف در سياست خارجى جمهورى . (0980 ادفیسيني خامن ؛ )ميبنيم

اسلامى هيچ يوی  يردن بلفتى و ژست ابرق رتى از هيچ بس پذيرات  یيست. بنار یيام ن با 

ت از مظلومان و و یمايت يراتن از زورمن  و زرمن ف پهااشهردن بر یاياشوه یپذظالمف ر

 دهابه  جنجال شوديوب متحکم سياست خارجى محسسطرا ارى از اسهلا ف از جمل  اصول م

 .هوچي رای  دشمنان هم هريز قادر ب  منحرف ساختن آن یخواه  بود

 

 یفي رابط  سلط  ير و سلط  پذير: راهبرد -9

يکي از اه اف مهم استالال در ای يش  ماا  ملظم رهبرد یفي رابط  سلط  يرد و سلط       

پذيرد است. اين مهم در اص  دو  قایون اساسي مورد تابي  قرار يرات  است. يفتمان سياست 

خارجي جمهورد اسلامي از همان ابت اد پيروزد ایالاب داعي  یفي رابط  سلط  يرد و سلط  

است. اساسًا در ی اه اطرد و ايمایي یظا  جمهورد اسلامي بزريترين ستم ب  پذيرد را داشت  

جامل  جهایيف سلط  ق رتمن انف استيلاد یظا  سلط  و تاسيم بشورهاد جهان ب  سلط  ير و 

 خواهن يمد تما  بشورهايي ب  اخامن سلط  پذير است. براين اساس ب  یظر یضر  آيت الل  

شوی  يم  سلط  يرد بنن  با هر یژاد و زبایي دوست ايران محسوب زيرسلط  یباشن  و یخواهن

يکص  و پنجاه و دو قایون اساسي یيزف اص  ع   تله   اص  (.0033:0931 خسروپناه و دي رانف)
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سياست خارجي جمهورد اسلامي : »شمارديمرا سرلوی  سياست خارجي جمهورد اسلامي بر 

و سلط  پذيردف یفظ استالال هم  جایب  و تماميت ايران بر اساس یفي هر يوی  سلط  جويي 

د سلط  ير و روابط هاق ر ارضي بشورف دااخ از یاوق هم  مسلمایان و ع   تله  در برابر 

اص  د اسلامي ايران/)قایون اساسي جمهور« ب استوار استصلح آميز متااب  با دول غير محار

013.) 

: ن يارمايمارساز یبودن تسليم در مااب  دشمن د ضمن تأبي  برباخامن یضر  آيت الل       

د هاملتسال دوران استلمار بر سر  مستايم و غيرمستايم در اين دويست بلايي ب  نيتربزرگ»

د اسلامي آم هف همين مرعوب ش ن و عاب یشيني بردن در مااب  هاملتشرق و ب  ويژه 

در زمين  راه علاج و ماابل  با (. 0988 ادفیسيني خامن « )د غرب استهاهجم تبليغا  و 

ملت ايران يک راه علاج دارد و همان راه علاجي است ب  تا : »ن يارمايمدشمنان و ب خواهان 

ب   بنن يمو تأبي  « ب  امروز دیبال برده و آن ايستاديي و یضور مرد  در صحن  است.

ب  اين همان « یي استعز ف آزادد و استالال ما در ساي  ايستاديي در مااب  استکبار جها»

 .باش يمیشای  اصلي در يفتمان جهاد ببير 

 

 از هويت یظا  اسلامي )یفظ جهت ييرد اسلامي ایالابي(: راهبردیفاظت -1

ب  بارها بر  باش يميکي دي ر از یشای ان يفتمان ماا  ملظم رهبرد یفظ هويت ایالابي      

ن ايشان مطرح ش ه است؛ براد اين دال آن تابي  یموده و ب  عنوان دال مربزد در يفتما

د اساسي اسلا  و ایالاب؛ هاارزشد ب  مبایي و ن يپا .0: ای برشمردهو ويژيي  یشای  1مربزد 

د ب  استالال بن يپا .9د ایالاب وهمت بلن  براد رسي ن ب  آیها؛ هاآرمانييرد  ه ف .3

. تاواد ديني و 1از آن؛  در برابر دشمن و یاش  دشمن و ع   تبليت تيیساس .1بشور؛ 

آن را در ج ول ذي  با ذبر  توانيمب  ب  طور خلاص   (الف 0931 ادفیسيني خامن سياسي. )

 شاه  مثالي ارائ  یمود:
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 آن(عناصر و وقت  هاد شناور ). دال مربزد ایالابي يرد ودال هاد 3شک  

 
در یفظ وج  ایالابي بودن يکي از وجوه بسيار مهم سياست خارجي جمهورد اسلامي      

د م رن هاایالابد خاصي دارد ب  آن را از هايژييوسياست خارجي آن است. ایالاب اسلامي 

ایالاب اسلامي اولين ایالابي بود ب  م يون »؛ براد مثالف اينک  بن يمقرن بيستم متمايز 

دام  دادف اين د بزرگ ب  یيا  خويش اهاتيیمااي ئولوژهاد اروپايي یبود و ب ون ق ر  

 صحراييف«)بردی يمد مذهبي بسيار عمياي داشت ب  رویایيون آن را رهبرد هاانيبنایالاب 

ف بي تردي  بن يم(. باتوج  ب  اه اف جهایشمولي ب  جمهورد اسلامي تلايب 311:0983

 هادولتو طبيلي است ب  اين  ای ازديمد بزرگ و مستکبر جهایي را ب  خطر هاق ر منااع 

ابت یخواهن  یشست و سلي خواهن  برد با ب  بارييرد تمامي ابزار اشار و زور ب  طرق س

مختلف آن را ب  زایو در آوری  و از تلايب اه ااش باز داری . چنایک  در ای يش  رهبرد یيز 

با ايران همين مسئل  استف ب  طورد ب   هاابرق ر عام  اختلاف و دشمني  نيترمهم

با ماستف همان موجب پيشرات ديپلماسي  هايدشمنچيزد ب  موجب  همان» :ن يارمايم

ماست؛ يلني همين رویي  اسلاميف تمسک اسلاميف توس  و تمسک ب  اصول اسلامي و 

 (.0981ادف یسيني خامن )...«

ماا  ملظم رهبرد با بيان اينک  اير ما براد جامل  ایالابي و اسلاميف ديپلماسي ایالابي و      

ائ  هستيمف باي  در درج  اول جهت ييرد اسلامي یفظ و ب  شجاعت در مااب  اسلامي ق
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د بزرگ و یيز یابميت عا  ومنطق بر تصميم ييرد ها و هاق ر ته ي هاد دشمنان و 

یربا  توج  شود. اين خط درست ديپلماسي است. همچنينف در راستاد اهميت یفظ هويت 

ما ب  : »ن يارمايمدر سطح بين المل  چنين ديني و اسلامي بشور در یوزه روابط سياسي 

د دیيا داريم ب  بارد هم هایظا د عنصرد و جوهرد با بيشتر هاارقعنوان يک یظا ف 

ع ول بنيمف در غير اين صور ف آن زمان جمهورد  مانيهایرفبردف ما یباي  از  شوديیم

است خارجي امروز ما با اه اف راهبردد و قواره بلي سي«. »اسلامي ااط يک اسم خواه  بود

ساعت اول ایالاب هيچ تفاوتي یکرده است و اين همان یکت  اساسي و اصلي است ب  در ذهن 

 )همان(.« هم  باريزاران سياست خارجي ما باي  وجودداشت  باش 

راهکارها براد یفظ هويت اسلامي در سطح بين المل   نيترياصلو  نيترياساسيکي از      

د هادولتد جهان اسلا  و بهره بردارد از ثمرا  مفي  یاشي از اتحاد با هاتيظرااستفاده از 

یاش اسلا  را »اسلامي است؛ چنایک  ماا  ملظم رهبرد در بيایا  خود خاطر یشان بردی  ب  

براد اسلا   توانيمبني . ب ردي  با ابتکارف ببيني  بجاها  ترریگف پر  يتوایيمدر دیيا هر چ  

 «.بردف ی  ااط براد ايران اسلاميف بلک  براد اسلا یاش آاريني 

ب  طور خلاص  مواضع و دي ياههاد ماا  ملظم رهبرد یسبت ب  ساختار یظا  بين المل  را      

. ارزيابي ایتاادد ب  اراين هاد سياست بين 0چنين ارزيابي یمود:  توانيمب  صور  تيتروار 

و يروه بشور؛ الف: یظا  سلط  )شام  بشورهاد سلط  . تاسيم یظا  بين المللي ب  د3المللي؛ 

.( ب: یظا  ض  سلط  )شام  بنن يمو با آن همراهي   يريپذيمير و بشورهايي ب  سلط  را 

. اجتناب از 1. ماابل  با ته ي  از راه ائتلاف؛ 9(؛ بنن يمبشورهايي ب  با سلط  يرد مخالف 

. برآم ه از هويت ديني و 1ايرایي؛ -ل ود اسلامي. مبتني بر ا1ائتلاف با بشورهاد سلط  ير؛ 

و هنجارهاد اسلامي و  هاارزشد اسلاميف ااهي و منطبق بر هاآموزهداراد عناصر مبتني بر 

 (.031: 0988 یظا  سياسي جمهورد اسلامي ايران )دهاایي ايروزآباددف

 

 ياخامنهنشانگان گفتمان جهاد کبیر در نگاه آيت الله 

ف يفتمان و استراتژد ج ي د در سياست خارجي جمهورد اسلامي ايران «يرجهاد بب»     

ب  اشاره صريح و آشکار ب  آن در سخنرایي ماا  ملظم رهبرد در تاريخ  يردديممحسوب 

علي  السلا ( قاب  مشاه ه است. ) نيیسدر جمع دایش آموخت ان دایش اه اما   19/19/0931

مهورد اسلامي ايران ارائ  بنن ه منطاي ج ي  در ماا  ملظم رهبرد اشاره داشتن  ب  ج
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است. از آن جا ب  براساس « جهاد ببير»د بين المل ف تحت عنوان عرص سياست خارجي در 

د سياست یوزهد بلي یظا  خصوصاً در هااستيسقایون اساسيف رهبرد ایالاب ابلاغ بنن ه 

الاجرا و راهنماد عم  یيز خواه  لاز   رس يمخارجي بوده و تصميماتي ب  ب  امضاد ايشان 

هاد ها و ظرايتهم از یظر ملراتي و هم از منظر يفتمایي واج  ظراات مذبورسخنرایي بودف 

جهاد » ييویايون است. اولاً از وج  ملراتيف رهبر ملظم ایالاب با ب  خ مت يراتن عبار  قرآی

از اصول اساسي ایالاب اسلامي ف تفسيرد ظريف و بلن  از آن ارائ  بردی  ب  ماو  يکي «ببير

پس از پيروزد ایالاب اسلاميف مبارزه با سلط  ير و يلني ماابل  با مستکبران و بااران است. 

 خصوصاً آمريکا ب  يکي از شلارهاد محورد مرد  و مسئولين در ايران تب ي  ش  )متايف

  یمود بارزد (. در موضع ييرد هاد اما  خميني )ره( ض يت با غرب و یظا  سلط1:0988

اص  یفي سبي ف یفي  توانيمو مواضع ايشانف  هايسخنرایب  یحود ب  با مرورد بر  اب ييم

روح الل  دایست )سلط  يرد و سلط  پذيرد را از اصول سياست خارجي اما  خميني )ره( 

(. اصلي ب  ب  خوبي در قایون اساسي و سياست خارجي جمهورد 18-11: 0981 خمينيف

 ان تبلور ياات  است.اسلامي اير

جِهادًا َببيرًاف و در یالي ب  برخي  درباره آي  شريف  اَلا تُطِعِ الکااِرينَ وَ جاهِ ُهم بِ ايشان      

دادی ف در تفسيرد جالبف یوآورای  و بلن یظرای ف جهاد ارجاخ مي« قرآن»را ب  « ب »مفسرانف 

اد ب  مشخص است اهميت بالايي دارد ب  رهببير را ب  ع   اطاعت از بااران تفسير بردی ؛ يزا

 .یيز مج د آن را تکرار برده و ب  شرح و بسط آن پرداختن  31خرداد  01رهبرد در دي ار 

ف خصوصًا در هاد یظا  اسلاميبسط یظرد پاي  علاوه بر اهميت مفهو  جهاد ببير در     

يفتمایي است  «جهاد ببير». ا یيز یباي  از یظر دور داشتي آن ريفتمایسياست خارجيف وج  

  اطريعف در یماز «یفوذ»باربست ادبيا   ای .ب  مي ان آورده« یفوذ»در برابر  ماا  رهبرد ب 

سازد رهبر در يفتمانمهمي اخلي يا  یاآياهان د بریام  دشمن بيرویي وبرابر  در 01/1/0931

ش باورای ف از مکر و عه  در اين زمين  بود. یاآياهان داخلي بسایي ای ب  خو ملظم ایالاب

با عناويني همچون منتا ين خود را ياه شکني دشمنان خارجي ایالاب اسلامي غاالن  و 

رهبر ملظم  .بنن يو... در یوزه ااکار عمومي طرد م« ض  صلح»ف «طلبجنگ»ف «ااراطي»

با اين مفهو  اق اما  دشمن را و را ب  بار يرات  « یفوذ»مفهو   ف در برابر چنين ادبياتيایالاب

« آزادد ملت ايران در تليين سریوشت خود»و آن را مص اق یفوذ و هتک برده « ملنابخشي»

 .ملراي بردی 
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هاد سازدف يا  اول در ماابل  با يفتماندر امر يفتمان« غير»با اين یال ملنابخشي ب       

هاد جبه  لاليتخطریاك استف لذا در بنار آن يفتمایي براد جبه  خودد ب  منظور بسيج ا

يفتمایي است ب  ايشان براد « جهاد ببير»مؤمنف متله  و ایالابي یياز است و بر همين اساسف 

 .ای ب  خ مت يرات « یفوذ»در ماابل  با مرد  و مسؤلينف راستاسازد اازايي و همسازدف همالال

ظرااتف پيچي يي در  دارد و دا« دال طردش ه»آشي  و اصطلایاً هر يفتمان مليوبي پاشن      

« استالال. »شودیمل  مي« یفوذ»آیجاست ب  ب  پاشن  آشي  « جهاد ببير»سازد از يفتمان

جهاد »اد ب  در آن ترين دال طرد ش ه در يفتمان یفوذ است اين در یالي است ب  آي مهم

رابر ها( در بترين تابي ش ضرور  یفظ استالال )در تما  زمين من رج استف مهم« ببير

جهاد »خواه  با ع   اطاعت و پيرود از باارانف دشمن است. در اين آي  خ اوی  از پيامبر مي

يلني اطاعت یکردن از « جهاد ببير»ارماين : بن . رهبر ملظم ایالاب در اين باره مي« ببير

چ ؟ اطاعت يلني . با تو قرار يرات  اطاعت یکن دشمنف از باار؛ از خصمي ب  در مي ان مبارزه

هاد مختلف؛ تبليت در مي ان يلني تبليت؛ تبليت یکن. تبليت یکردن در بجا؟ در مي ان

هاد مختلف از دشمن سياستف در مي ان اقتصادف در مي ان ارهنگف در مي ان هنر. در مي ان

 .(ب 0931ادف )یسيني خامن  «جهاد ببير»تبليت یکن؛ اين ش  

 ف اير ديروز خرمشهرهاد سرزميني و ب  تلبير دي ر همچنایک  رهبر ملظم ایالاب ارمودی     

آزاد ش ی ف امروز خرمشهرهايي در « جهاد صغير»در ميان بودی  و با  (Objective)«عيني»

ييرد شوی  تا بازپس« جهاد ببير»در پيشن  ب  باي  با  (subjective) سرزمين اکر و ای يش 

ربين و در امت اد جهاد اببر و جهاد اصغر  تلبير ملظم ل  ب  عنوان ربن .هزيمت ياب « یفوذ»

 .شوديممطرح 

را « ی  شرقي و ی  غربي»)ره( استراتژد و سياست ا  ملظم رهبرد هماین  اما  خمينيما     

سرلوی  سياست خارجي ايران دایست  و ملتا ی  ب  ماابل  با ق ر  ظالم و ستم ر عالم و 

. ماابل  با یظا  سلط  و استکبار باشن يمبجاد دیيا د از سلط  يرد در هر ایشای ماابل  با هر 

د رهبرد ب  سياست خارجي ها ياهيدستيزد ب  آمريکا ب  عنوان مظهر آن شناخت  ش ه در 

مورد تابي  بوده است. یمايت از مسلمایان جهانف یفي رژيم صهيویيستي و مبارزه دائمي با آنف 

منيت ملي است و تلام  در سياست خارجي بر ماابل  با تهاجم ارهن ي یظا  سلط  ب  مخ  ا

اساس ایترا  متااب  و ب  دور از زوريويي و سلط  يرد و ب  عبار  بهتر تلام  براد ماابل  با 
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د رهبرد یسبت ب  ها ياهيدیظا  سلط  و ی  صراًا تلام  براد تلام ف از یشای ان مهم در 

 .يردديمسياست خارجي محسوب 

سلط  نوا  قب  دال مربزد دي رد تحت عنوان تلام  يرايي ض یظا  البت  ايشان در س     

ب  ی  تنها مناااتي با مفهو  جهاد ببير ی اردف بلک  اين دو مفهو   ای بردههژمویيک( را مطرح )

بام  بنن ه يک ي ری . تلام  يرايي در سياست خارجي جمهورد اسلامي یيز ب ين شک  است 

د اسلامي و آرمان و هاارزشابط بين المل  در عين توج  ب  ب  ايران خواستار تلام  در رو

اه اف ایالاب اسلاميف يلني زيستن و تلام  در جهایي آزاد از ظلم و ستم و بر اساس ایترا  

ب  عبار  بهتر تلام  در  (.038: 0988 )مولایا و محم دف باش يم بشورهامتااب  ب  یابميت 

؛ لذا جمهورد اسلامي یيز بر همين زمين ف ماابل  اب ييمصور  ع   سلط  يرد است ب  ملنا 

با سلط  يرد و يک جایب  يرايي در سياست خارجي خود را بر اساس رهنمودهاد رهبرد مورد 

توج  قرار داده است. یفي سلط  يرد و سلط  پذيرد ب  در چهارچوب سياست تلاملي ض  

ي طورد باش  ب  ماابل  با یظا  یظا  هژمویيک مطرح است از یظر ماا  ملظم رهبرد بايست

 سلط  هوشمن ای  صور  ييرد.

آن آمريکا را سلط  بر هم  عالم خصوصاً  رأسماا  ملظم رهبردف ه ف یظا  سلط  و در      

منطا  یساس خاورميای  دایست  و ملتا ی  تصرف اين منطا  ب  از یظر یظاميف اقتصاددف 

و همين امر امنيت و منااع ملي و  باش يملط  سياسي اهميت والايي داردف ه ف مهم یظا  س

. ب  اعتااد ايشانف عم ه موضوعاتي ب  سلط  ير در بن يماسلامي بشورهاد منطا  را ته ي  

سلط  پذير بر آن تکي  داردف یول س  محور قاب  -یظا  سلط  جهایي براد یفظ رابط  سلط  ير

سلط  علميف و آیان در اين راستا  -9سلط  اقتصادد و  -3سلط  ارهن يف  -0بررسي است: 

د اوق الذبر ب  استالال و خود آياهي هان يزمتلاش داری  تا مل  تحت سلط ف خصوصًا در 

د از امجموع منااع  نيتأمیرسن . یظا  سلط  و هژمویيک از دي ياه رهبرد یظا ف ب  دیبال 

ب  ب  قيمت  باش يم  ير در طرف سلط مؤثرد هايروهبارت  ها و تراست هاف سرماي  داران و 

. اين ساختارف یوعي ديکتاتورد بين شوديمايجاد یاامني و عاب مای يي در مل  زير سلط  تما  

و جمهورد اسلامي  ش يای يیمالمللي ب  وجود آورده ب  ب  جر منااع خودش ب  چيز دي رد 

 (.8: 0983 منصوردفايستاد )یيز در برابر اين ديکتاتورد خواه  

د توسل  در بخش هابریام د بلي یظا  و هااستيسد ها يابلاغ  طور خلاص  مطابق ب     

ف موقليتف اقت ار و یاش جمهورد اسلامي شانياعتلاسياست خارجي و امنيتيف و ب  منظور 
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د اقتصادد در منطا  و یظا  بين المل  اق اما  زير بايستي ایجا  هاارصتايران و استفاده از 

سطح روابط و مناسبا  سياسيف اقتصادد و ارهن ي با بشورهاد داراد  تنظيم -شود: الف

يسترش و تلميق یضور الالف  -و مواضع غير همسو با جمهورد اسلامي ايران؛ ب ها ياهيد

د ارسای د اقتصاددف ارهن ي و هان يزمف راهبردد و الها  بخش جمهورد اسلامي ايران در مؤثر

د منطا  و اسلامي و بشورهاهمکارد و تلام  با  -ن المللي؛ جدر عرص  مناسبا  دو جایب  و بي

د و بين المللي ارسای د اقتصاددف یاوقيف سياسيف ارهن يف هاتيظرایيز استفاده از ساير 

د مظلو  هاملتاز مسلمایان و  مؤثریمايت  -د جهت باهش یضور یظامي بي ای ان در منطا ؛

تلاش براد اازايش هم رايي ميان بشورهاد  -ه و مستضلف ب  ويژه ملت تحت ستم السطين؛

تلاش براد  -همساي  و اسلامي در جهت ارتااء صلحف امنيتف برادرد و مراودا  اقتصادد؛ و

يسترش هم  جایب  همکارد با بشورهاد  -اصلاح ساز و بارها و یظاما  یابم بر جهان؛ ز

توسل  و تلميق ديپلماسي  -منطا  جنوب غربي آسيا در تجار  سرماي  يذارد و ان آورد؛ ح

 ع الت خواهي در جهان.

 

 هستی شناختی( جمهوري اسلامی ايران) هويتیسیاست خارجی جهاد کبیر بر امنیت  ریتأث

از آیجا ب  مطابق رهياات سازه ای ارد با درك چ وی ي تاثيريذارد هنجارها بر هويتف      

ابزار خوبي جهت تبيين  توای يمري  چ وی ي تلريف منااع ملي را درك برد؛ اين یظ توانيم

بر سياست خارجي جهاد ببير و هنجارهاد یابم بر آن را ب  دست ده .  مؤثرد هايژييو

د السفي يا جامل  شناختي اماول صراًا  ای بردههويتف همان يوی  ب  سازه ای اران تابي  

ا يک ي ر بوده و ارتباط د تلام  وای هاد سياسي بیحوهیيستف بلک  متغيرد تليين بنن ه در 

مستايمي با ق ر  دارد. از اين رو امروزه بسيارد از پژوهش ران روابط بين المل  در دولت و 

بخش خصوصي دين را ب  عنوان عاملي توضيح دهن ه در رخ ادهاد جهایي پذيرات  و آن را 

ب  ملناد (. هويت یيز 081: 0983 )متايف بنن يممتغيير مهمي در سياست يذارد قلم اد 

شخصيت و ماهيت یظا  سياسي جمهورد اسلاميف در بایون منظوم  يفتمایي جهاد ببير قرار 

. هويت جمهورد اسلامي ايران را ب  عنوان يک یظا  سياسي تلين ياات  در قلمرو رديييم

در چهارچوب يک مربع هويتي تلريف و  توانيمسرزميني ايران و برخاست  از ایالاب اسلاميف 

برد. اسلاميف ايرایيف ایالابي و غيرمتله  ب  اضلاخ چهاريای  مربع هويت جمهورد  تليين

. اين عناصر در قوا  بخشي ن ب  هويت دهن يماسلامي ب  عنوان يک یظا  سياسي را تشکي  
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جمهورد اسلامي وزن يکسایي ی اری ؛ بي يمانف اسلامي بودن در اين عناصر چهاريای  اهميت 

ادعا برد ب  ايرایيف ایالابي و غيرمتله بودن در ذي  اسلامي بودن  توانيمزيادد دارد. یتي 

. ب  عبار  دي رف اسلامي بودن متضمن ايرایيتف ایالابي يرد و ع   تله  یيز شوی يمبازتلريف 

و داراد  ای قائ هست. علاوه بر اين بشورهايي همچون ايران ب  ارزش یياتي براد هويت خود 

ااصل  ایتاادد خود  تواین يیمد سفت و سخت يا متصلب و یاسازياری ف ا يپا اعتماد و اطمينان

را ب  خودد خود اه اف  هاعاد اين  هاآند جارد یفظ بنن . ها يرود روزمره و هاعاد را با 

مااص  خود. وقتي بشورد ب  اين  نيتأمف ی  ابزارهايي براد تحاق و بنن يمو غايا  تلاي 

يسست موقتي در آیها یيز  نيتربوچکد روزمره خود متله  استف ها يرو و هاعاد ش   ب  

اه اف یظا   نيترياصل. بنابراين دااخ از مباين هويتي ايران از شوديمته ي بنن ه قلم اد 

 (.13-11: 0933 سياسي است. )دهاایي ايروزآبادد و وهاب پورف

د موردیظر هاارزشه ای ارد است. یيز از ماولا  مورد تابي  در تئورد ساز هاارزش     

جمهورد اسلامي ايران مبتني بر اسلا  سياسيف یفي ليبرال دموبراسي غربي و یفي هريوی  

سلط  پذيرد و سلط  يرد بنا ش ه است و ضمن آیک  از یضور هژمویيک امريکا در منطا  ابراز 

ماهيت و مشروعيت خود  ی رایي یموده؛ ب  رسميت شناختن رژيم صهيویيستي را یيز ب  یوعي با

 (.10:0981 تاجيکف) ن يبيمدر تلارض 

هويت جمهورد اسلامي ايران يک موضوخ شناختي مبتني بر اهم مشترك از ايران و      

بشورهاد دي ر است ب  بيای ر ایساس ت او  و استالال درون و تمايز و تفو  بيرویي است. 

د ب  در ايوی ؛ ب  رديييمیویي شک  اين اهم مشترك همواره یول يک مفهو  و ارزش با

و مفاهيم مختلف و یتي یاسازيارد در بایون اين اهم  هاارزشد مختلف ممکن است هازمان

مشترك قرار ييری  ب  ب  ملناد تنوخ و تکثر منابع هويت ساز است. بنابراينف جمهورد اسلامي 

)اسلامي ل يک ارزش بایویيود متفاو  و متل دد دارد ب  یهاتيهو« در زمان»و « همزمان»

ف اما در بنن يمد متل دد را ايجاب و بازد هایاشد متکثرف هاتيهو. ابن ييمبودن( تلين 

عين تل د و تکثرف یفاظت از آن براد بشور یياتي است. بنابراين یفاظت از هويتف بخشي از 

ران را در پي داشت  د ايهاوابنش توای يمب  ته ي  آن  روديمامنيت هستي شناختي ب  شمار 

 (.81:0933 باش  )دهاایي ايروزآبادد و وهاب پورف

د اخير توسط هاسالامنيت هويتيف همان امنيت هستي و وجود هست. اين مفهو  در      

یظري  پردازان مکتب سازه ای ارد در یوزه روابط بين المل  و سياست خارجي ب  بار يرات  
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ر مفهو  امنيت هويتي يا امنيت هستي شناختي را باملًا در ش ه است. یظري  پردازان سازه ای ا

. در مکتب واقع يرايي ب  ی رشي سنتي دهن يممااب  مفهو  امنيت در مکتب واقع يرايي قرار 

بر امنيت ايزيکي و مادد و همچنين ته ي ا  یظامي تابي  بسيار  رديييمب  امنيت را در بر 

. اما شوديم  از پيش داده ش ه و ثابت دریظر يرات  و ب ين ترتيبف امنيت يک مفهو شوديم

پيروان مکتب سازه ای اران از جمل  جنيفر ميتزن ملتا ی  ب  بلي  بنش يران اجتماعي یظير 

یيز عاي ه داری  ب  ب  عنوان يک ب   هاآندر پي امنيت از ت او  هويت خود هستن .  هادولت

 ؛ ود از اين یياز ب  عنوان امنيت هستي شناختي وای  در طول زمان داراد ذاتي پاي ار باشن

 (.Mitzen, 2006:34-70بن  يمياد 

دارد ب   هادولتیظري  امنيت هستي شناختي رويکردد غيرمادد ب  راتارهاد ااراد و      

. بخلاف دي ياه روديمد عادد روزمره و هويت از اهم آن ب  شمار هاروالیفاظت و مراقبت از 

ف یظري  دای يمه ف سياست خارجي بشورها  نيترمهمامنيت وجودد را  واقع يرايي ب 

ه ف بنش ران  نيترمهمو اطمينان خاطر از ت او  آن « بودن»پردازان اين دي ياه ملتا ی  

را با خطر  هاآن« بود»از ته ي هايي ب   بنن يمهمواره تلاش  هادولتاجتماعي و دولتي است. 

را از  هادولتب  ااراد و  ری يييماين ته ي ها از اضطرابي یشا   ف دورد بنن .بن يمروبرو 

. بازي ران براد دورد بن يمو راتارها را با چالش روبرو  هاارزشدور و روايت امن از « خود»

يزي ن از یتايج اين روي اد ب  ممکن است شرمسارد و ذلت ب  همراه داشت  باش ف ب  بازسازد 

. سياست خارجي جمهورد اسلامي ايران یيز بر اساس اسن پردازی يم اهارزشيا یفاظت از اين 

یظا  -د اساسي و بنيادين ایالابي و اسلامي مبادر  ورزي ه استهاای ارهمنطقف ب  محااظت از 

اعتماد پاي ف هويت و یيز دورد يزي ن از ذلت و ارتااء عز  در سياست خارجي است. بيشتر 

سلامي ايران در سطح روابط خارجي خود با بشورهاد منطا  روي ادهايي ب  توسط جمهورد ا

د مادد يرا ها يیظرب  با  ای رات يپذ ريتأثيا بين المللي پيکربن د ش ه است از عواملي 

آیها را تبيين برد. براد مثالف ی اه ايران ب  مسال  السطين و یوخ رويارويي با اسرائي   توانيیم

بنن ه سياست خارجي هويت  نيتأمف اقتصادد و مادد باش ف بنن ه اه ا نيتأمبيش از آیک  

يرايای  ود است و درواقع ب  دیبال آن است تا روايت ايران را از مفاهيم اسلامي و ایالابي 

 (.18:0933مشروعيت بخش  )دهاایي ايروزآبادد و وهاب پورف 

قرار ييرد. اين  هادولتياه ممکن است امنيت هستي شناختي در تضاد با امنيت ايزيکي      

ب  چ وی  ب  شکلي ملمايوی  و برخلاف دعود واقع يرايان در مورد امنيت  ده يمتحلي  یشان 
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ممکن است اين امنيت را در راه یفظ و ت او  امنيت  هاآندر سطح ايزيکيف  هادولتجويي 

 هالتدوهستي شناختي يا هويت خودف در ملرض خطر قرار دهن  ب  اين ملنا ب  ممکن است 

براد ت او  تلريف از خود و دي ران و ایساس باريزارد در یظا  بين المل ف امنيت ايزيکي يا 

امنيت سرزميني خود را ب  خطر ای اخت  و ب  استابال منازع  با دي ران بروی  تا از اين طريق 

دي رد ب  دست آوردی  و از شفاايت و وضوح -دشمن و خود-د از دوستاش هتلريف تثبيت 

(. اين 313: 0988 ين مرزهاد هويتي ایساس اطمينان و آرامش بنن  )مشيرزاده ومسلوددفا

ب ان ملناست ب  امنيت هستي شناختي هماین  امنيت ايزيکيف يک محرك و ای يزه راتارد 

 اولي  و مهم بشورها در عرص  سياست خارجي است.

د بر تصميم سازان سياست اعم ه ريتأثاهميت بالاد موضوخ امنيت هستي شناختي سبب      

. جاي اه و یاش تليين بنن ه شوديمآن  نيتأمخارجي جهت اتخاذ راهبردد متناسب براد 

امنيت هستي شناختي در سياست خارجي ايران در چن  بل  قاب  تحلي  است ب  هويت 

. هويت جمهورد اسلاميف شوديمماول  در اين یوزه شناخت   نيترمهمجمهورد اسلاميف 

ايرایي با تابي  -د توسل ف ب  صور  يک یظا  سياسي اسلاميهابریام اس قایون اساسي و براس

 (.133: 0988 بر اسلاميت قاب  تلريف است )دهاایي ايروزآباددف

د سياست بين المللي عرص جمهورد اسلامي هن امي ب  با هويت اسلامي و ایالابي وارد      

يت بن . اين در یالي است ب  هويت و در یتيج  امنيت بايستي الزاما  آن را یيز رعا شوديم

. رديييمهستي شناختي و هويتي اين یظا ف از سود بازي ران بين المللي در ملرض ته ي  قرار 

ب   سازديملذا هويت و ته ي ا  هويتيف اتخاذ رويکردد را در سياست خارجي ايران ضرورد 

از سود دي رف مخاطرا  هويتي آن را خنثي  بن  و نيتأماز يک سو امنيت هويتي ايران را 

 یماي .

. اين رويکرد در سياست خارجيف بن يمسازه مفهومي جهاد ببير دقيااً ه ف اوق را دیبال      

د یاشي از مسائ  هويتي را ب  مخ  امنيت است تالي  داده و باعث هادغ غ بحران هويت و 

. جمهورد شوديممي در جامل  بين المللي یفظ هويت اسلامي ايران ب  عنوان يک یظا  اسلا

اين  نيتأماسلامي ب  با ته ي ا  امنيت هستي شناختي و یر  بسيارد روبرو بوده است براد 

یوخ امنيتف ایواخ خاصي از تلاملا  و راتارها را در سياست خارجي خود ب  اجرا درآورده است 

بن  يممنزل  ته ي  هويت خود قلم اد را ب   هاآند ب  هريوی  ایاطاخ يا وقف  در ايوی ب  

 (.10: 0981 دهاایي ايروزآباددف)
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ال وهاد راتارد عادد ش ه ب  اضطراب وجودد و ته ي  هستي شناختي در  نيترمهم     

ف در قالب موارد زير بن يمایالابي آن را تاويت -سياست خارجي را تخفيف داده و هويت اسلامي

 :شوديمخلاص  

د اسلامي و جهایي و هاسازمانسلمایان و مستضلفان از طريق مشاربت الال در . یمايت از م0

 د آزادد بخش؛هایهضتپشتيبایي از 

 هاآن رأسد سلط  ير و در هاق ر . استکبارستيزد از طريق ماابل  يا مااومت در برابر 3

 آمريکا )اين ال ود راتارد در روابط ايران و آمريکا عينيت ياات  است(؛

ارزه با صهيویسيم و ب  رسميت یشناختن اسرائي  از طريق یمايت از یيروهاد مااومت . مب9

 اسلامي در السطين و لبنان و ...؛

تلاش صلح آميز براد تغيير يا اصلاح یظم غيرعادلای  مستار بين المللي از طريق توسل   .1

: 0981 دولت آباددف)جایب روابط و همکارد با بشورهاد اسلامي و ایالابي ب  صور  دو و چن  

81.) 

امنيت هستي شناختي و داع  نيتأمب  طور خلاص  از منظر جمهورد اسلامي ايرانف      

ته ي  ارهن ي )ب  شاي  بارزترين یموی  آن تهاجم -ته ي ا  علي  هويت و اي ئولوژد اين یظا 

ط  و آمريکا از طرف یظا  سل-ته ي  علي  هويت و مبایي جمهورد اسلامي باش  ( يلنيارهن ي

و در مااب ف جمهورد اسلامي ايران با ايجاد جهت ييرد ض سلط   يردديمطرایي و اجرا 

سبب ت او  هويت ایالابي خود و یيز آياه بردن دي ر مل  ب  اق اما  سلط  يرايای  آمريکا و در 

ن با ب  امنيت یر  و هستي شناسای  خود خواه  ش ؛ لذا یظا  جمهورد اسلامي ايرا نيتأمیتيج  

امنيت هستي شناختي و داع ته ي ا  هويتي خود از  نيتأمبارييرد سياست ض یظا  سلط ف 

. يلني جمهورد اسلامي ايران یفظ و ت او  هويت بن يمطرف یظا  هژمویيک را دیبال 

 .ن يبيمد ض  یظا  سلط  و مبارزه با آمريکا هایربتاسلامي خود را در چارچوب -ایالابي

شکي  دهن ه امنيت هستي شناختي جمهورد اسلامي از جمل  یفظ و یراست از اجزاد ت     

د اسلامي و مبارزه با هژمون آمريکاف هم ي در جهت امنطا اسلا  و ایالاب اسلاميف استالال 

. در واقع مبارز با سلط  ير بخشي از هويت جمهورد اسلامي ای ش هاين هويت طرایي  نيتأم

خارجي جهاد ببير یيز در همين راستا و براد یفظ همين صور   ايران است و اتخاذ سياست

. یکت  مهم در اينجا آن است ب  پي يرد امنيت هستي شناختي در چهارچوب ال ود رديييم

. يلني اير امنيت هستي شناختي با امنيت ايزيکي در تلارض رديييمبازي رد عاق  صور  
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 .رديييمااي ه صور  -اساس برآورد هزين  باش ف تصميم ييرد و ایتخاب يکي از اين دو بر

(. آمريکا تلاش بسيار دارد تا در ساختار مااومت يرا و ض  یظا  019: 0930غراياق زی دف )

هژمویيک جمهورد اسلامي شکاف و خل  ايجاد یموده و عناصر ق ر  ملي ايران ب  با امنيت 

با آن باي  همان عناصر را تاويت ملي آن یيز در ارتباط است را باهش ده ف لذا براد ماابل  

 برد.

همان يوی  ب  در یظري  اوبوف ق ر  یاشي از مااومت استف بشورهاد ض یظا  هژمویي یيز      

د از ایفلال و ضلف ایشای ع   مااومت در برابر سياست آمريکا و یظا  هژمویي را ب  عنوان 

(. در مبایث مربوط 01: 0981 متايفدارد )ب  مخاطرا  بسيارد را با خود ب  همراه  داین يم

ب  امنيت یر  یيز مطرح است ب  جنگ روایي و ديپلماسي عمومي از ابلاد امنيت یر  هستن  ب  

. پس از دي ياه بن يمآمريکا از هر دو ابزار براد یامشروخ سازد ساختار سياسي ايران استفاده 

ر  یر  ايران شام  دين و د ق هاشاخصجمهورد اسلاميف یظا  سلط ف هويت مشروعيت و 

السف  جهاد و شهاد  را یشای  رات  است و تنها راه ماابل  با آنف ايستارهاد تاابلي با یظا  

 سلط  است.

هويتي و  نيتأمف یوعي استراتژد در سياست خارجي است ب  باعث «جهاد ببير»بنابراين      

د جمهورد هاآرمانمشروعيت  هستي شناسای  جمهورد اسلامي ايران ش ه و در یتيج  ت او 

ب  يک عام  مهم در جلوييرد از وقوخ بحران و یيز عنصر مهمي در  يردديماسلامي را موجب 

. یفظ هويت در هم  بشورها خصوصًا در بشورهايي ب  ب  شوديمامنيت ملي محسوب  نيتأم

هاجم ارهن ي قرار دلي  دارابودن مبایي هويتي متفاو  با ساختار یظا  بين المل  الليف مورد ت

و جهاد ببير دقياًا همين منظور را   يآيمد مهم امنيت ملي ب  شمار هاشاخصف جزء ای يرات 

 .بن يم نيتأم

 

 نتیجه گیري

ملني و جاي اه آن « جهادببير»در اين یوشت  بوتاه و موجز پس از بررسي سازه مفهومي      

ت خارجي جمهورد اسلامي مورد بررسي در منظوم  اکرد ماا  ملظم رهبرد و سامای  سياس

قرار يرات. براساس آیچ  يذشتف برخي دستاوردهاد یظرد و روش شناختي اين پژوهش 

 عبارتن  از:
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د مختلفي هاتلاش. در مطالل  و تحلي  سياست خارجي جمهورد اسلامي ايران تا ب  امروز 0

تابي  بر مفهو  هويت( ب  صور  يرات  است. دراين ماال  بر اساس تئورد سازه ای ارد )با

بررسي سازه مفهومي جهاد ببير و سياست خارجي مبتني برآن اق ا  برديم. همان طور ب  

در منااع ملي و یهايتًا  هنجارهاو  هاارزشاشاره ش ف یظري  سازه ای ارد و تابي د ب  بر یاش 

همچون  هويت بخشي سياست خارجي بشورها داردف براد تبيين سياست خارجي بشورهايي

ايران با دارا بودن مبایي هويت دينيف قابليت بيشترد دارد. رهبران جمهورد اسلامي ايران ب  

مبایي اي ئولوژيک اسلامي هستن . رهبران ایالاب اسلامي با  ريتأثد قاب  ملایظ  تحت ايوی 

وده د ارهن ي و ديني خود سرسختای  در برابر وابست ي ب  غرب مااومت یمهاشاخصتابي  بر 

ب  ب   بنن يمو ج ال با آن را ب  عنوان بخشي از رسالت سياسي و اي ئولوژيک خود تلاي 

 .ميبنيمآن را مشاه ه  ريتأث« جهاد ببير»صور  بارز در سياست خارجي مبتني بر 

و مختصاتي از اين دستف از آن جاست ب  مطابق  هايژييو. اهميت و جاي اه هنجارها با 3

چ وی ي تلريف  توانيميذارد هنجارها بر هويت  ريتأثد با درك چ وی ي رهياات سازه ای ار

منااع ملي را ب  اساس سياست خارجي يک بشور استف درك برد. با اين رويکرد ب  یظر 

د متل د هويتي ها يلاد در ميان اژهيوب  هنجارهاد ديني و ااهي داراد وزن و اعتبار  رس يم

. هويت مذهبي يکي از اربان ماو  دو مکون باش يمارا و ارهن ي سياست خارجي مذبور د

در سياست خارجيف  آن اسلا  و دستورا  . در واقعشوديمجمهورد اسلامي ايران شناخت   هويت

هنجار و ارزش اصلي در ت وين سياست خارجي تلاملي ض  یظا  سلط  )هژمویيک( و جهاد 

ارزه با استکبار و ظالمف یفي هريوی  ببير است. در اين يفتمان ب  وضوح عنصر و ويژيي مب

سلط  يردف مخالفت با وضع موجودف و یامي مل  محرو  و مستضلف بودن ب  از یشای ان يک 

دولت اسلامي در سياست خارجي است را دقيااً ب  برآم ه از قاع ه یفي سبي  در متون ديني 

 .مينيبيماست 

د ببير ب  عنوان يک راهبرد سياست . در اين پژوهش تلاش برديم تا یشان دهيم ب  جها9

خارجي جمهورد اسلامي اولاً داراد يک هويت يفتمایي است ب  ب  صور  يک پاديفتمان در 

مااب  يفتمان یفوذ مطرح ش ه و ثایياً داراد يک باربرد هويت بخشي ب  سياست خارجي 

 .باش يمجمهورد اسلامي در سطح یظا  بين المل  

وابنشي یسبت ب  ال وهاد  توانيمطرح سازه مفهومي جهاد ببير را . از جهتي باي  يفت ب  1

راتارد جهان غرب دایست. از آیجا ب  بشورهاد غربي بر اساس ال وهاد راتارد خودف هريوی  
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. بنابراين لاز  است تا یظا  سياسي بر ای زدودهایسجا  و همبست ي هويتي را از جوامع اسلامي 

يي از مااومت در برابر هاجلوهاز هويت اسلامي دااخ یماي  و  ساختارد شک  ييرد ب  بتوای 

 د و بين المللي را بازتولي  یماي .امنطا ته ي هاد 

. همچنين باي  اشاره برد ب  ی اه هستي شناسای  و ملرات شناسای  ديني بر تصميم ييريهاد 1

وده تا جمهورد عمياي دارد. ايشان هميش  برآن ب ريتأثسياست خارجي ماا  ملظم رهبرد 

اسلامي ايران را ی  تنها ب  عنوان يک یکومت شيلي بلک  ب  عنوان يک یکومت اسلامي ملراي 

المل  اطمينان ده  ب  جمهورد اسلامي ايران  یماي  و ب  تمامي وای هاد منطا  و بين

 یبايستي دشمن آیان تلاي يردد.

اسلاميف در بایون منظوم   هويت یيز ب  ملناد شخصيت و ماهيت یظا  سياسي جمهورد -1

. هويت جمهورد اسلامي ايران را ب  عنوان يک یظا  سياسي رديييميفتمایي جهاد ببير قرار 

در چهارچوب يک  توانيمتلين ياات  در قلمرو سرزميني ايران و برخاست  از ایالاب اسلاميف 

ب  اضلاخ چهاريای  مربع  مربع هويتي تلريف و تليين برد. اسلاميف ايرایيف ایالابي و غيرمتله 

. اين همان بل  هويت دهن يمهويت جمهورد اسلامي ب  عنوان يک یظا  سياسي را تشکي  

 .باش يمبخشي سياست خارجي ايشان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ...سیاست -بر زیست«جهادکبیر» تاثیرات هویتی خوانش        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

115 

 منابعفهرست 

 الف( منابع فارسی
ين الملل در عصر نوجهانی شدن سیاست: روابط بین .(0989)اسميتف استيو و جان بيليس 

جل اوّلف  لااسم راه چمني و دي رانفا: ابو[]ين مترجمو اراين (ف  ساختارهاف ها يیظرمين  تاريخيف )ز

 موسس  ارهن ي مطاللا  و تحاياا  بين المللي ابرار ملاصر تهران. :چاپ اوّلف تهران

 الا يو ا رانيا يو اجتماع يروابط دوجایب  ارهن »(. 0938) رضايعل فانيميبر و  ياسماع فدبورديبا

فصلنامه راهبرد  ف«(دلاديم 0833-0383) رانيا يایالاب اسلام دروزياز ابت ا تا پ کايمتح ه آمر

 .13-31 ف صص00ف شماره 9ف دوره یاسیس

 ف تهران: ارهنگ يفتمان.غیريت و هويت در میان ايرانیان روايت .(0981تاجيکف محم رضا )

در  رانيا ياسلام دبر ق ر  یر  جمهور يبتنم دراهبردها(. »0938مسلود ) فيرضا و ملائ فد يجن

ف صص 8ف شماره 9دوره  فیاسیفصلنامه راهبرد س ف«کايمتح ه آمر الا يماابل  با ق ر  هوشمن  ا

11-83. 

 يخارج استيبر س رانيا کيتيژئوپل تيموقل ريتاث يبررس»(. 0938اس الل  )  يس دفاطهر و  يسل دفريجهای 

 .88-11 ف صص1ف شماره 3ف دوره یاسیفصلنامه راهبرد س ف«(ي)قب  و بل  از ایالاب اسلام

در مورد   يو ترب رانيا يخارج استيس س يو ماا يبررس»(. 0938) یاصر فييروس و  يسل فدريجهای 

 .18-90 ف صص8ف شماره 3ف دوره یاسیفصلنامه راهبرد س ف«(کردهاي)ابلاد و رو  يتحولا  سور

ف تهران: نیتی سیاست خارجی جمهوري اسلامی ايرانراهبردهاي ام .(0931یمزه پورف علي )

 پژوهش اه ارهنگ و ای يش  اسلامي.

 0931آبان  91قاب  دسترس در  .(الف 0931ادف سي  علي )یسيني خامن 
http://farsi.khamenei.ir/newspart-print?id=33259&nt=2&year=1395&tid=12938 

 0931آبان  91قاب  دسترس در  .(ب 0931ادف سي  علي )یسيني خامن 
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=12938&npt=7#59354 

 0931آبان  91قاب  دسترس در  .(0988ادف سي  علي )يني خامن یس
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=5703 

 0931آبان  91قاب  دسترس در  .(0983ادف سي  علي )یسيني خامن 
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1022 

 0931آبان  91قاب  دسترس در  .(0980ادف سي  علي )یسيني خامن 
http://www.ensani.ir/fa/content/122631/default.aspx 

 0931آبان  91قاب  دسترس در  .(0981ادف سي  علي )یسيني خامن 
http://www.rasanews.ir/detail/News/136417/13 

http://farsi.khamenei.ir/newspart-print?id=33259&nt=2&year=1395&tid=12938
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=12938&npt=7#59354
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=5703
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1022
http://www.ensani.ir/fa/content/122631/default.aspx
http://www.rasanews.ir/detail/News/136417/13
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 0931آبان  91قاب  دسترس در  .(الف 0981ادف سي  علي )یسيني خامن 
http://farsi.khamenei.ir/newspart-print?id=2471&nt=2&year=1370&tid=1940 

 0931آبان  91قاب  دسترس در  .(ب 0981ادف سي  علي )یسيني خامن 
http://farsi.khamenei.ir/newspart-print?id=2471&nt=2&year=1370&tid=1940 

 0931آبان  91قاب  دسترس در  .(0918ادف سي  علي )یسيني خامن 
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=2259&nt=2&year=1368#4189 

(. طرح بلي ای يش  اسلامي در قرآنف تهران: داتر یشر ارهنگ 0911دف سي علي )اخامن ي نيیس

 اسلامي.

ف تهران: ياخامنهمنظومه فکري آيت الله العظمی  .(0931خسروپناهف عب الحسين و دي ران )

 اه ارهنگ و ای يش  اسلامي.سازمان ایتشارا  پژوهش 

ف ترجم  علي ي متعارض در روابط بین المللهاهينظر .(0981) االتزيرافدوئرتيف جيمز و رابر  

 رضا طيب و ویي  بزرييف تهران: یشرقومس.

نظريه انتقادي، پست مدرنیسم و نظريه مجازي در  .(0981) دردريانديوتياكف ريچارد و جيمز 

 یسين سليميف تهران: يا  یو.ف ترجم  روابط بین الملل

ف تهران: ایتشارا  دایش اه فرانظريه اسلامی روابط بین الملل .(0939ي ايروزآباددف سي جلال )دهاای

 علام  طباطبايي.

 ف تهران: ایتشارا  سمت.سیاست خارجی جمهوري اسلامی ايران(. 0988ي ايروزآباددف سي جلال )دهاای

امنیت هستی شناختی در سیاست  .(0933ان وهاب پور )دهاایي ايروزآباددف سي جلال و پيم

 ف تهران: پژوهشک ه مطاللا  راهبردد.خارجی جمهوري اسلامی

 رانيا ياسلام دق ر  یر  جمهور دهاتيها و ظرامؤلف (. »0938ارزای  ) فيو دشت دمه  فدذولفاار

 .011-038صص  ف3ف شماره 8ف دوره فصلنامه مطالعات قدرت نرم دو ف«يارهن  يپلماسيدر د

پسام ریيت  و واباود دولت ملي » .(0988) زادهعس رخایيف ابومحم ف ديان جایباز و محسن عباس 

 .00 شمارهف فصلنامه سیاستف «د روابط بين المل ها يیظرداراد یابميت در 

 ف تهران: پژوهشک ه مطاللا  راهبردد.امنیت ملی در اسلام .(0930) ودغراياق زی دف دا

 ف تهران: ایتشارا  روزی .هويت و سیاست خارجی در ايران و خاورمیانه .(0931ف ریمن )قهرمایپور

 سمت. :ف تهرانو رويکردها هاهينظرروابط بین الملل:  .(0981) يعب الللقوا ف 

ف مشه : ایتشارا  درآمدي بر سیاست خارجی جمهوري اسلامی ايران .(0931) عليرضا صحراييف

 .دایش اه آزاداسلامي مشه 

http://farsi.khamenei.ir/newspart-print?id=2471&nt=2&year=1370&tid=1940
http://farsi.khamenei.ir/newspart-print?id=2471&nt=2&year=1370&tid=1940
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=2259&nt=2&year=1368#4189
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ف تاريخی پیرامون انقلاب اسلامی ايران-ی جامعه شناختیلیتحل .(0983) عليرضا صحراييف

 تهران: ایتشارا  خرسن د.

 فصلنامه ف«سازه ای اردف هويتف زبان و سياست خارجي» .(0981متايف ابراهيم و یجت باظمي )

 .1ف شماره 98ف دوره سیاست

دانشکده حقوق و علوم  مجله ف«منظر سازه ای ارداز  هاتم نيفت ود » .(0989) یميرا مشيرزادهف

 .19ف شماره سیاسی دانشگاه تهران

ف «تحلي  سياست خارجي جمهورد اسلامي ايران از منظرسازه ای ارد» .(0981مشيرزادهف یميرا )

ب  اهتما  یسرين مصفا و یسين یوروزدف تهران: مربز  سیاست خارجی جمهوري اسلامی ايران

 ار  امور خارج .چاپ و ایتشارا  وز

 .ایتشارا  امير ببيرتهران: ف مهوري اسلامی ايراناصول سیاست خارجى ج .(0911) جوادف منصورى

مهوري اسلامی ايران در دولت سیاست خارجى ج (.0988ف سي یمي  و منوچهرمحم د )مولایا

 .تهران: یشر داديستراحمدي نژاد، 

-شناسي رهياات سازه ای ارد و بازخوایي چشمهستي» .(0931یظردف علي اشرف و عليرضا صحرايي )

ف 30 سال فروش شناسی علوم انسانیف «هاد اکردشناسي مناظره ن يريد ای ازهاد تحليلي آن:

 .89 شماره

ف ترجم  یميرا مشيرزادهف تهران: مربز الملل نظريه اجتماعی سیاست بین( 0981ویتف الکسای ر )

 چاپ و ایتشارا  وزار  امور خارج .

ف خارجی سیاست فصلنامهف «خارجي المل  تا سياست از روابط بين سازه ای ارد» .(0981) یاصر انفهادي

 .1ف شماره 08سال 

ف ترجم  بهرا  مستايمي و مسلود الملل مبانی تحلیل سیاست بین .(0988هالستيف بالود جابودف )

 طار  سردف چاپ ششمف تهران: وزار  امورخارج .

ف ترجم  عليرضا طيب و ویي  بزرييف ماهیت متحول سیاست خارجی .(0988هي ف بريستوارف )

 تهران: پژوهشک ه مطاللا  راهبردد.
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