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 های معرفتی وکمربند محافظتی سیاست خارجی ایران سامانه

 *   1وح اهلل اسالمی  ر 

 2زهرا اکبری 

 چکیده 

سططط افکار خاصیت استراتژیک دارند؛ یعنی اگر فکری بتواند شرایط زمانه خود را درک کند و تو

ای معرفتططی سططامانه  توانططدیم،  قابل عرضه به اجتماع وارد نبردهای قدرت شود  مبا مفاهی  نخبگان

های شکل دهد که بر واقعیات اثر بگذارد. سیاست خارجی اغلب کشططورهای دنیططا دارای سططامانه

ای های سیاسططت خططارجی بططه منزططو، سططازع و ب ططته معرفتططیمعرفتی است؛ به این معنا که کنش

ان، مکاتب، مفاهیم،  ت. هر سامانه معرفتی دارای مبانی، اندیشمندین آشکار ند که چنداگردبرمی

ای است که تحلیل آنهططا بططه واکططاوی و اوشططش دادن ر نهایت نتیجهکشورهای حامی، تبعات و د

. در ایططن نوشططتار بططا اسططتفادع از چططارچو  کنططدیمنقاط ضعف و قوت سیاست خارجی کمططک 

و   کمربندهای معرفتی الکاتوش، آااراتوس آلتوسططر  ،دایم کوهنریات ااراتئوریکی که از تلفیو نظ

کنیم. ارسش این است که ی ایران را بررسی میاای تمه فوکو به دست آمدع است سیاست خارج

ها قصد داشططتند و دارنططد های معرفتی است و این سامانهاست خارجی ایران دارای چه سامانهسی

این نوشتار اططنس سططامانه معرفتططی شططیعی،  دهند؟ در ایران شکلچه کمربندهای محافظتی اطراف  

ند شد و با واکططاوی هططر یططک از آنهططا انقالبی، ملی و مدرن و ا ت مدرن بررسی خواه  اسالمی،

 شود.مبانی، نهادها، تبعات و آسیب شناسی کاربردی سیاست خارجی ایران تحلیل می

 .رجی ایران، سیاست خاسامانه معرفتی، کمربند محافظتی  : واژگان کلیدی 
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 مقدمه 

ارت بهتر،  مند است یا به عب ز منزو مشخصی بهرعاگر بپذیریم که سیاست خارجی ایران ا

ی مشخصی دارد، این  اع معرفت ذهنی و دستگ  عاگر بپذیریم که سیاست خارجی ایران، ساز

ذهنی و دستگاع معرفتی حاکم بر سیاست خارجی ایران    ع شود که »سازارسش مزرح می

معرفتیاز چه الیه این  های  به  ااسخ  تشکیل شدع است؟«  ای  ارسشای  مهم  ن جهت  از 

که هر   استراتژیذهنی و الیه  سازعاست  دارای خاصیت  آن،  در  نهفته  معرفتی  ک و  های 

اثرگ  بقدرت  الیهذاری  این  از  کدام  هر  بنابراین  است.  خارجی  واقعیت  معرفتی  ر  های 

ظرفیت می سیاست    هاییتوانند  واقع،  در  کنند.  فراهم  کشور  ملی  منافع  تحقو  برای 

گیرد که  در فضایی شکل می  گیرد، بلکهدر خأل شکل نمیخارجی به صورت تجریدی و  

از جامعه و  هر بخش نم  آنسنت    آن فضا، ق متی  بنابراین شناخت    کند.می  ایندگی را 

حاکم بر سیاست خارجی، از این جهت مهم است    منزو  ع دهندهای معرفتی تشکیلالیه

اوالً الیه  که  این  شناخت  همهبدون  درکی  سیها  از  کامل  و  ممکن جانبه  خارجی  است 

ثانیاً و  الیهبی  نی ت  به  بهتوجهی  از  مانع  خارجی،  سیاست  گوناگون  کارگیری  های 

بعدی شود. در واقع شناخت خزی و تکها برای تحقو منافع ملی میآن الیههای  ت ظرفی

نهفته   های معرفتی دیگرهای الیهفیت از سیاست خارجی جلوی کشف و استفادع از ظر

های  کارگیری ظرفیت نع از بهگیرد و ماسیاست خارجی را می  عی سازنددر دستگاع معرفت

گذاری خارجی  اد تغییر و بهبود سی تم سیاست ای ایجمعرفتی بر  هیاشتیبان آن ال  هجامع

 . شودو تحقو بهتر منافع ملی می

گران سیاست خارجی بر این باورند که سیاست خارجی ایران،  برای مثال، برخی تحلیل

انقال از  وجه  1357   اس  و  سویه  بر  دیگر  برخی  است.  آرمانگرایانه  و  انقالبی   ،

حاکم بر آن را   گذارند و منزوال  دست میز انقجی ایران بعد اتئولوژیک سیاست خار

به منزو اسال به ویژع شیعهفقط  به تحوالت اخیر  کنند. عدعمحدود می  م و  با توجه  ای 

ج از  هم ایه  کشورهای  در  ایران  حضور  و  ومنزقه  عراق  خصوصیت    مله  یمن، 

گران  د. همین تحلیلدانناصلی سیاست خارجی ایران معاصر می  هگرایی را خصیصشیعه

نگاع خزی و تک آنها،  این  )که وجه مشترک همه  بر  به سیاست خارجی است(،  بعدی 

بود. اما به   1357گرایی، ویژگی بارز سیاست خارجی ایران ایش از انقال  باورند که ملی
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های معرفتی  الیهگرایانه است و از دیدن وجوع و  ها، تقلیلرسد تمام این دیدگاعنظر می

ست، ناتوان ه تند. حال حاکم بر سیاست خارجی ایران نهفته اذهنی   عری که در سازدیگ

مقال ساز  ایش  هآنکه  که  است  گزارع  این  اثبات  دنبال  به  سیاست    عرو،  بر  حاکم  ذهنی 

دع است. اما در ز چند الیه معرفتی مختلف تشکیل شبعدی نی ت و اخارجی ایران تک

المللی، یکی از  اخلی و بیند   یگروجه به عوامل دسیاست خارجی با ت   هر دورع از تاریخ 

ویژگی است این  کردع  ایدا  برج تگی  دیدگاع  .های  تکهمچنین  بر های  فقط  که  بعدی 

الیهیکی   سازنداز  ای  عهای  خارجی  سیاست  بر  حاکم  معرفتی  دارند،  دستگاع  تأکید  ران 

  می یا عی یا اسالا شیلی یآنانی که با رویکرد همدالنه بر ویژگی م  ایدئولوژیک ه تند. چه

گذارند و چه آنانی که با رویکر انتقادی، یکی از  سیاست خارجی ایران دست می  انقالبی

ویژگی مشخص این  وجه  عنوان  به  را  خارجی  سیاست  خارجی    ههای  سیاست 

همگی  شمابرمی نگاع  رند،  بررسی  هداروانارزشنوعی  مورد  ویژگی  به  دارند.  ذاتی  شان 

ها یا به تعبیر این هیچ کدام از این ویژگی  ست کهه فرض بر این احال آنکه در این مقال

از    های معرفتی صرفاًهای معرفتی، ارزش ذاتی ندارند. در واقع، تمام این الیهمقاله، الیه

می که  اآن جهت  و  تحقو  به  کنندتوانند  کمک  ملی  منافع  و ه تن  ارزشمند  ،یشرفت  د 

ملی لزمه بزند، باید تعدیل   منافعنها به ایشبرد  زمانی که تأکید بیش از حد روی یکی از آ

می مقاله  این  دیگر،  عبارت  به  این  شوند.  به  ارزشی  نگاع  نداشتن  که  دهد  نشان  خواهد 

تدوینالیه روی  ایش  را  امکان  این  معرفتی،  سیهای  قرار  کنندگان  کشور  است خارجی 

حقو  مر  بهت  ار  افع ملی کشورتوان منها میدهد که با کم و زیاد کردن تأکید بر این الیهمی

سی  .کرد که  است  چنین  نوشتار  این  ارسش  چه  بنابراین  دارای  ایران  خارجی  است 

این سامانه است؟  معرفتی  مسامانه  های  چه  اثرگذاریها  و  متفکران  مکاتب،  هایی  بانی، 

ه تند؟ برای اینکه بتوان از همه اتان یل آنها جهت حفظ    رأساند؟ اکنون کدام در  هداشت

 بند امنیتی استفادع کرد چه باید انجام داد؟د کمرافع ملی و ایجامن

 رهیافت مفهومی

اژوهش   این  نظری  مبانی  انبرای  چهار  کردعاز  استفادع  معنای  دیشمند  به  ااردایم  ایم. 

ان نظر  را  اجماع  کوهدیشمندان  توماس  گرفتهاز  ااردایم (Kuhn,2012)  ایمن  مفهوم   .

یافته در  جماع و مشروعیت ورد ا درت است که مق  دهی به آگاهی ه ته سخت برای شکل
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د و  گردنهای محافظتی کنترل میها از سوی الیهشود. ااردایمست خارجی قلمداد میسیا

نمی رقیبی  ااردایم  به هیچ  اصز  تواند  کند.  نفوذ  سخت  حلقهه ته  الیهالح  و  های  ها 

گرفته الکاتوش  از  را  خا  (1398)حیدری،  ایممحافظتی  سیاست  در  شکل  و  به  رجی 

های  کند. سامانهشود که ه ته سخت قدرت را حفظ میمعرفتی نشان دادع می  هایهالی

ب ته معنای  به  فکری  معرفتی  ارهای  گرفتهدر  فوکو  میشل  از  قدرت  با  به  تباط  که  ایم 

نهادهای حکومتی نی ت  نه نشان دهیم قدرت تنها در سازوکار رسمی  رشناساای تباگونه

 دهند ای قدرت جریان دو سویه را شکل میهبکهبا ش   دانای ه تند کههای  بلکه سامانه

(Foucault,2002)از لوئی آلتوسر نیز آااراتوس .  (Agamben,2009)  ای  هیا سازوبرگ

گرفته وام  را  قدرت  و    (Althusser,2014)ایم  ایدئولوژیک  روبنا  دهیم  نشان  تا 

طریو سازوبرگایدئول از  گوناگوژی سیاست خارجی  و خارب  ونهای  داخل  کشو ه  ر  ج 

 گردد. منتقل می
 چارچوب تئوریک  مفاهیم _1 جدول

چارچوب   مبانی 

 فکری 

 تبلور در سیاست خارجی مبانی فلسفی

نظر   پارادایم کوهن  اجماع  و  قدرت  سخت  هسته 

 پیرامون آن 

سیاس خارجیهر  پارادایم    ت  دارای 

است سخت    اصلی  هسته  سوی  از  که 

 گردد قدرت حفظ می

محاف ظتی  کمربند 

 الکاتوش 

نهادی ی مختلف نهادی و معرفتیهایهال هسته    محافظان  که  معرفتی  و 

 کنند سخت را حفظ می

سیاست   روبنای معرفتی و سامانه دانایی  فوکو  اپیستمه کننده  توجیه  معرفتی  دستگاه 

 خارجی 

و  ایدئولوژی اراتوس آلتوسر پآ رسمی  های 

 یوتوپیاهای روشنفکرانه 

کننده  سازوبرگ پخش  ایدئولوژی  های 

خارسیاس خارج  ت  و  داخل  در  جی 

 کشور 

 

سیاست خارجی بدون فکر نی ت بلکه همیشه دارای مبانی فکری است. اغلب افکاری  

گرفته   کار  به  خارجی  سیاست  در  عملی   یهاجنبه  شودیمکه  و  در اتی  کاربردی  دارند. 
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  بزاری ع کرد که ا نگا هاییها به مثابه اای تمهگرا بود و به اندیشهسیاست خارجی باید واقع

. اینگونه برخورد محافظهکارانه و اراتیک امکان  رودیم ر  جهت حفظ منافع ملی به شما

تلف  مقابل بازیگران مخسازد و ایران را در  های معرفتی را فراهم میامانهگیری از س بهرع

ع  رفته شدن جز منابهای معرفتی در صورت شناخته و به کار گ زد. سامانهساتوانمند می

م مح و   آنهاگردیقدرت  دولت  اگر  که  حالی  در  به    ند  تبدیل  نهد  کنار  را 

گردند. بنابراین به لحاظ محتوایی اندیشه ماکیاول و اشتراوس  های آلترناتیو میایدئولوژی

 بر نوشتار حاکم است. 

 تحقیق نهپیشی 

اع است که  ح و تبیین این دیدگ چنانکه در بیان م ئله گفته شد، این نوشتار به دنبال طر

الیه  ذهنی  سازع از  ایران  خارجی  سیاست  بر  حاکم  معرفتی  دستگاع  معرفتی و  های 

الیه این  از  یک  هر  که  است  شدع  تشکیل  خاصیگوناگونی  قدرت ها  و  استراتژیک  ت 

در م یر تحقو منافع ملی کارآمد باشند. اما این  توانند  و می  خود را دارند  اثرگذاری ویژع

سیاست خارجی    در بیشتر آثاری که دربارعی  ارجت خمنابع سیاس   نگاع غیرایدئولوژیک به

دیدگاع و  آثار  بررسی  در  اساس  این  بر  است.  غایب  شدع،  نوشته  با  ایران  مرتبط  های 

د. به عبارت دیگر، آثار راجع به خورسیاست خارجی ایران، سه رویکرد کلی به چشم می

می را  ایران  خارجی  کلی  سیاست  رویکرد  سه  ذیل   افیانهنو    هنقادان،  دالنهمهتوان 

بندی کرد. در ادامه با توضیح هر یک از این رویکردها و آثاری که در ذیل آن قرار  طبقه

میمی سعی  میگیرند،  مقاله  این  که  را  موجودی  کندکنیم خأل  ار  را  آن  نشان خواهد   ،

 دهیم.

از عملکرد چهل  گیرند  جای می  هایی که ذیل این رویکردآثار و دیدگاع  رویکرد همدالنه:

کنند و با آن همراع  سیاست خارجی کامالً دفاع می  جمهوری اسالمی ایران در حوزعساله  

دیدگاع این  درونه تند.  نیروهای  و  روحانیان  به  متعلو  بیشتر  که  ه تند، ها  حکومتی 

وضع موجود را به  دانند،  یدئولوژیک را چارچو  اصلی سیاست خارجی ایران معامل ای

سیاست خارجی جمهوری    گرایانهعد آرمانتند و بر بُار ه ک اسند، محافظهشنرسمیت می

می استدالل  آثار  این  بیشتر  دارند.  تأکید  و    کهکنند  اسالمی  شوروی  فروااشی  از  اس 
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اندتک که  کشوری  تنها  جهان،  شدن  میقزبی  و  دارد  ایدئولوژی  و  برابر یشه  در  تواند 

بنابراین از آنجا که ایران  ست.  مت کند، ایران اداری مقاوغر /سرمایهاستیالی روزافزون  

در   را  امریکا  و  دارد  را  منزقه  اول  روند   منزقهجایگاع  همین  باید  است،  دادع  شک ت 

و زمینه  همین  انقالبی  تمام  در  را  خود  مقاومت  ح ایدئولوژی  ک ها  نمیفظ  و  تواند ند 

ی قرالاام، ایران را  ای محبوس کند. این منابعاهداف ملی و منزقه   خودش را در محدودع

می اسالم  برابر دانجهان  در  م تضعفان  از  دفاع  از  که  اساسی  قانون  از  اصولی  بر  و  ند 

بخش و به طور کلی از اهداف  های آزادی م تکبران، صدور انقال ، حمایت از نهضت 

 گذارند. گوید، انگشت تأکید میسخن می فراملی

، مانند رهبریان  مهوری اسالمی ایرو نهادهای حکومتی در ج  ت یشخصبخش زیادی از  

فرهنگی انقال   عالی  ائمهشورای  تبلیغات    ،  سازمان  سپاع  اسالمی  جمعه،  ااسداران و 

ثار خود های دانشگاهی که در آچنین رویکردی دارند؛ اما در میان چهرعانقال  اسالمی  

کردع دنبال  را  رویکرد  میاین  چو اند  اشخاصی  به  وتوان  محمدی  منوچهر  ا  آثار  ن  ز  او 

سیاست    و کتا   ول سیاست خارجی جمهوری اسالمی؛ اصول و م ائلاص   جمله کتا 
که به طور مشترک با حمید موالنا    نژادخارجی جمهوری اسالمی ایران در دولت احمدی

است  کرد.  ،نگاشته  کتا   ین  همچن  اشارع  در  زنجانی  عمید  و  عباسعلی  اسالمی  انقال  

نیز    های تاریخی آن و ریشه  میانقال  اسالکتا     و محمدرحیم عیوضی در  های آنریشه

کتا  اصول  اندایش گرفته  چنین رویکردی را در  سیاست  . به طور خاص محمدی در 

کند و  ث میاسالم یا ایران به عنوان هدف غایی سیاست خارجی بح  خارجی از دوگانه

انقال    ،ددر کتا  خو   نیز  د. عمید زنجانیداناولی را هدف غایی جمهوری اسالمی می

حادثهممه  را  1357 ج  ترین  حتی  و  ایران  میتاریخ  روحیههان  حفظ  لزوم  بر  و    دانند 

آرمان به  دادن  اولویت  و  خارجی  سیاست  در  اهداف  انقالبی  تدوین  در  انقال   های 

کنند. چنانکه ایداست این آثار از میان تمام  می تأکید می سیاست خارجی جمهوری اسال

گری تمرکز  اسالم و انقالبی  الیهبر دو    ،انسیاست خارجی ایر  حاکم بر  معرفتی  هایالیه

ذهنی حاکم بر سیاست خارجی توجهی   سازع های موجود درو به دیگر منابع و الیه کردع

 ندارند. 
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نافیانه این رویکرد در مقابل  رویکرد  دا:  ایران رویکرد همدالنه قرار  این رویکرد  رد. در 

ای است  به ت لیحات ه ته  ابیکه به دنبال دستیکشوری ایدئولوژیک و تروری تی است  

خزرناکی   سمت  به  میو  منابع  کندحرکت  در  بیشتر  که  رویکرد  این  براساس   .

گزارشانگلی ی اژوهشکدعزبان،  راهبردی  خارجیهای  اژوهشی  ،های  و   مجالت 

انونی به دلیل نفوذ نهادهای نظامی فراق شود، ایران به آن ارداخته می  ای ژورنالی تیهالهمق

های سیاسی و اقتصادی آن و حمایت  سداران انقال  اسالمی در تمام الیهاا  مانند سپاع

گروع برخی  از  نظامی  و  مانند حز مالی  منزقه  نظامی  و حماس،های  اصلی    اهلل  عامل 

و   خوردنناامنی  نگاهی    برهم  که  منابع  این  است.  جهان  و  خاورمیانه  در  توازن 

ایران  تقلیل از صحنه ادیرا محورت شرارت مگرایانه دارند،  ایران  دنبال حذف  به    نند و 

قدرتبین از  جلوگیری  و  آن  کشاندن  انزوا  به  یا  دنباله تند  آنیابی  المللی  کنندگان  . 

ایجاد اجماع جهانی علیه  انند  رهایی م، راهکارسیدن به منظور خود  برای  رویکرد نافیانه

تحریمایران،   فلسوضع  بایج   اقتصادی،  عکنند های  تجهیز  ی،  سیاس   ثباتییاد  و  تحریک 

کنند. امریکا، اسرائیل، های داخلی را مزرح میو طراحی شورش  های ناراضی قومیگروع

اژوهشکدع و  ترکیه  کدی  عرب تان،  نیکی  چون  اشخاصی  و  آنها  به  واب ته  چنین  های 

د که تجربه  فرید زکریا، بابی سعید و الیور روآ متفکرانی ه تنکنند. رویکردی را دنبال می

ایران سی  اسالم در  بین  اسی  و  منزقه  نظم  کنندع  نابود  میرا  این الملل  عقیدع  به  دانند. 

متفکران به خصوص الیور روآ ایران در اواخر قرن بی تم حرکت ارتجاعی را آغاز کرد 

م تعادل  تروری م که  باعث گ ترش  تجربه شک ت خوردع  این  به هم ریخت.  را  نزقه 

ا  جدیدش در با  نظم جهانی  به خصوص کت   و  اهر نیز در مقالهردید. هنری کی ینجگ 

هایی  های خالفت و اسالمگراییایش نظامداری ایران بعد از انقال  را عامل ایدمملکت 

 قبول ندارند.  محور ه تند و نظم دولت ملت راداند که امت می

نقادانه می   :رویکرد  دنبال  را  رویکرد  این  که  باوک انی  این  بر  سیاست  کنند  که  رند 

تا    است   ، هنوز نیازمند اصالح و بازنگریان با وجود دستاوردهایی که داشتهایری  خارج

واقع رویکردبه  این  برسد.  ملی  منافع  تحقو  برای  کافی  م  گرایی  در  دانشگاهیان، که  یان 

بدنه  کارشناسان خارجه  و  امور  سیاسی   وزارت  نیروهای  و   یلاعتدا  رو،میانه  و 

کارگیری  ، بهسازش با هم ایگان  از تنش و  ا  بر ضرورت اجتن  ست،رایس ا   طلب اصالح
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مذاکرع  دیپلماسی منزقه   ،و  تعامالت  به  آوردن  بینروی  و  بر    و  المللیای  تأکید 

  جهانی   به وجهه کشور در جامعهایران برای اعتباربخشی    و تاریخی  های فرهنگی ظرفیت 

می اسالماافشاری  جمهوری  بقای  و  حفظ  گروع  این  گروکنند.  در  را  ایران  عدیل ت  ی 

کمربندهای   برخی  روی  از  حد  از  بیش  آرمان  یمعرفتتأکیدهای  یا  مانند  گرایی 

برج ته  گرایی میگری و شیعهانقالبی  دنبال  به  مقابل،  در  برخی الیهدانند و  های  کردن 

سازعشدع  شفرامو  مانند    در  ایران  خارجی  سیاست  بر  حاکم  و   مدرن  کمربندذهنی 

 ند. ه ت ا امدرن

آبخش   از  دربارعثزیادی  که  دانشگاهی  ایران    ار  اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست 

شدع مین  یهماند،  نگاشته  دنبال  را  نقادانه  مثال رویکرد  برای  در    کنند.  ازغندی  علیرضا 

های غالب بر سیاست  با اشارع به گفتمان  سالمی ایرانسیاست خارجی جمهوری اکتا   

انقال  ابتدای  از  ایران  کتا  خارجی  دنبال  1382)   تا زمان نگارش  نقادانه را  ( رویکرد 

ست  منفی سیا  شصت شم ی را جنبه  گرای دههمحور یا آرمانتمان ارزشکند. او گفمی

می ایران  دههخارجی  در  که  آمدن    داند  کار  روی  با  و  منفعت هفتاد  و  گفتمان  محور 

ا  برسد و  دئولوژیک میطلبی اقتصادی عملگرا به درکی ژئوالیتیک به جای درک ایاصالح

فرهنگ گفتمان  آمدن  کار  سیاست روی  تنشگرای  و  محور،  منزقه  کشورهای  با  زدایی 

اما  تراشی و انزوا میالمللی جایگزین دشمنای و بینهای منزقهجهان و همکاری شود؛ 

معتق آمدعاو  دست  به  امتیازات  تمام  کنار  در  است  تضاد د  نوعی  خارجی    ،  سیاست  در 

 دارد. ایران وجود 

نابع و مراکز تأثیرگذار در سیاست خارجی ایران که قدرتی بیش از رئیس  ماین تضاد به   

کارکن و  عالیجمهور  بازمی  رتبهان  دارند،  خارجه  نهادهای  گرددوزارت  این  واقع  در   .

ه تند، به دنبال تأکید بیش از  مند شدن  نیازمند اصالح و قانون  ند کهفراقانونی و قدرتم

ذهنی حاکم بر سیاست خارجی ایران    موجود در سازع   ی انقالبی و اسالمی هاحد بر الیه

القلم . همچنین محمود سریعهای مدرن است ه تند و وجود آنها منافی به کارگیری الیه

مقاله قدر  »مفهوم  عنوان  با  عای  و  ایران« ملکرد سدرت  و  مقای ه چین  یاست خارجی: 

گوید: می  خارجی  ملی در سیاست منافع  تحقو    مدرن  هایروشضرورت توجه به    دربارع

مفهوم قدرت در سیاست خارجی ایران بیشتر امری تصوری است تا آماری. او با اشارع  
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سیاسی  گذشته از مرزهای کشور و از نظام    نکه سیاست خارجی ایران در چند دههبه ای

عالقگی به  ای و بیاصله، امتناع از ائتالف و همگرایی منزقهایران از طریو تقابل، حفظ ف

»تولید قدرت« که   گویدمیالمللی صیانت کردع است،  ر سیاست و اقتصاد بینداختالط  

 الزمهآید،  امری کمی و مبتنی بر آمار و ارقام است و از م یر تعامل با جهان به دست می

ب خادستیابی  سیاست  است ه  موفو  به    .رجی  که  قدرت  تولید  که  است  باور  این  بر  او 

  یم شدن در اقتصاد جهانی است به خودی خود،هلید ناخالص ملی و سمعنای افزایش تو 

  صیانت از مرزها را نیز به دنبال دارد.

کتا   روح در  رمضانی  جمهوری  اهلل  خارجی  سیاست  بررسی  برای  تحلیلی  چارچوبی 

ایران عقالنی  اسالمی  رشد  دههاز  دو  طی  ایران  خارجی  سیاست  در  از    ت  اس  نخ ت 

 « بینانهجویی واقعسازش»گیری نوعی  شکل  بهید. او با اشارع  گو سخن می  1357انقال   

مقابل   آرمان»در  است گرایانهرویارویی  معتقد  ایران،  خارجی  سیاست  در  از    «  ایران 

انه در منزقه و جهان فاصله گرفته است  گرای جویانه، انقالبی و آرمانهای مواجههسیاست 

ای با در مقاله   همچنین اورکت است.  هان و خروج از انزوا در حو به سمت تعامل با ج

می ایران«  خارجی  سیاست  »درک  غربیعنوان  که  تصویری  برخالف  و  گوید  ها 

میاسرائیلی ایران  خارجی  سیاست  سنت  از  توصیف  ها  »غیرعقالنی«  را  آن  و  دهند 

ریشه  ایش از اسالم    در، ایران از سنت کشورداری محتاطانه برخوردار است که  کنندمی

او  دارد کنار.  به    در  تحریک  است یساشارع  انقال   خارجی  از  اس  ایران  انقالبی  و  آمیز 

را یادآور  هایی  دورع  ،اسرائیل و هولوکاست   نژاد دربارعو اظهارنظرهای تند احمدی  1357

 بودع است.   روانه و سازندعمیانه که سیاست خارجی ایران شودمی

نه و نافیانه(  و رویکرد دیگر )همدالچنانکه ایداست نگاع مندرج در این آثار، برخالف د

ای انقالبی  از سیاست خارجی  انتقاد  با  آثار  این  ایدئولوژیک کمتری دارد.  ران در ماهیت 

تندروی  دهه برخی  و  دهه  هاشصت  گروع  هشتاد،  در  واز  رویکردهای  و  و  اقعها  گرا 

نیت  عقالتقویت  بر ضرورت    کنند و سیاست خارجی ایران حمایت می  محور درعقالنیت 

مکانی م مو  رویههای  و  نهادها  جایگزینی  بر  مبتنی  که  حکومتداری  جای  درن  به  ها 

گر و  می وعاشخاص  تأکید  است،  فشار  همچنانهای  اما  دوگانه  کنند؛  و  واقع  در  گرایی 

ه تنآرمان گرفتار  وگرایی  ظرفیت   د  مانند به  سنتی  معرفتی  کمربندهای  برخی  های 
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ایجاد  شیعه آن در  مگرایی و نقش  با کشورهای  مائتالف  ای قابل متحدان منزقهنزقه در 

 .توجهی ندارند امریکا

های مربوط  براساس آنچه گفته شد، دو رویکرد همدالنه و نافیانه در دو سر طیف تحلیل

گیرد.  ها قرار میاین تحلیل میانهند و رویکرد ناقدانه در به سیاست خارجی ایران قرار دار

ا  رویکرداین   سیاسی  رانظام  افرا  یران  نمی تماماً  انقالبی  و  راطی  آن  و  صحنه   داند    در 

به رسمیت میالمللبین از سویهی  انتقاد  با  اما  آرمانشناسد،  به  های  آن  انقالبی  و  گرایانه 

نیز    انتقادی این رویکرد  با این حال،  آن است.  هبود  ح و ب گرایی و اصالدنبال تقویت واقع

آرمانزقسازی میان دو  گرفتار نوعی سادع گرایی شدع است. در مقابل،  قعگرایی و واب 

این مقاله با استفادع از »مفهوم کمربندهای معرفتی« و »چارچو  تئوریک« که مبتنی بر  

کوهن،   سامانهحلقهااردایم  الکاتوش،  محافظتی  فومعرف  های  سازوبرگ  تی  و  کو 

می است  آلتوسر  غیرایدئولوژیک    خواهدایدئولوژیک  نگاهی  دهبا  سینشان  که  است  د 

از اندیشه    بیشتر  تا  است  کنش  و  عمل  میجنس  تمام و  اثرگذاری  خاصیت  از  توان 

برای  اندیشه کرد. ها  استفادع  ملی  منافع  و  عمومی  مصلحت  بر    تحقو  بیشتر  ما  نوشتار 

عمل کاری  اسگرایامحافظه  اندیشهنه  از  که  است  کتا   توار  خصوص  به  ماکیاول  های 

ر کتا  شهریار اصل اساسی قدرت اساس نظر ماکیاول د  گفتارها استخراج شدع است. بر

اندیشه است  ملی  منافع  حفظ  و  دارد کشور  اصالت  آنچه  اما  ه تند  دولت  یاریگر  ها 

هر ذهنیتی گردد بلکه یا  ژی  قدرت است. یعنی دولت نباید تابع اخالق، اندیشه، ایدئولو 

ر و  تانمندهروندان را تو ند تا بتوان شهای مختلف استخدام دولت ه تها و روایت ذهنیت 

 کشور را آباد کرد. 
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 یمحافظت هایکمربند

 

 سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران کمربندهای محافظتی 

 :کمربند معرفتی تشیع

به ایران  اسالمی  مذهبی  جمهوری  نظام  یک  مردمی    ولد مت  عنوان  انقال   یک  از  شدع 

بار در اندیشه شیعه همراع با ایروزی  است. این نظام مبتنی بر والیت فقیه است و نخ تین

ایران  ا اسالمی  به   هبنقال   اسالمی  انقال   رهبر  است.  شدع  ظاهر  امام خمینی  رهبری 

  شود. میهای ایران مح و   ای از ساختار اقتدار دینی و داور نهایی سیاست عنوان حوزع

همان    ی (، تا حدودهی فق  تی)وال  ی نیامام خم  یاسیس  هیملحوظ در نظر   یعناصر و نهادها

 رانیدر ا  57  یقب انقال  اسالماعه تند؛ که مت  رانیا  یاسالم  یدولت جمهور  ینهادها

استقرار    سیتأس بنابرا  افتهیو  اهم  گاعیجا  هی فق  یاسیس  ت ی وال  دگاعید  نیاست.    ت ی و 

نظر  یاریب  )ف  یاسالم  یرجمهو   یعیش  یهاهیدر  م252:  1382،یرحیدارد  و   توان ی(؛ 

وال جمهور  نیواالتر  هیفق  ت یگفت  همچن  رانیا  یاسالم  ینهاد  از    نی و   نیترمهمیکی 

فقه شیعهدنها در  وال.  باشدیم   ها  توانا  ه یفق  ت یفل فه  وظا  ها ییو  و    ، یو  فیو حقوق 

ح  یبحث در  عمدتاً  که  اسالم   زهیاست  حکومت  فل فه  قلمرو  بنابرا  یو  در    نیاست. 
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از جا  یخارج  است یس م  یی بحث  ما وال  شودیشروع  عنوان    ه یفق  ت ی که  به  از    یکیرا 

س   نیترمهم حکوم   ،یخارج   است یمنابع  بحث  تحو   ت از  اسالم   میریبگ  لیدر 

اسالم109:  1377،یزدی)ا فقه  در  امام خم  ی(.  نظر    ارات یاخت  یدارا  هیفق  ی ول  ی نیمورد 

که امام   یامور  یدر تمام  بت یدر زمان غ  ینیه زعم امام خمو امام معصوم است. ب  امبریا

آنها حو وال در  )ع(  فق  تیمعصوم  ا  ت ی وال  یدارا  هیدارد،  و  ا  نیاست  به    لی دل  نیهم 

برخوردار   ی تگی مراتب تقوا و شا نیتریو علم از عال ی عالوع بر آگاه هیفق ی که ول  ت سا

 (. 32: 1392خمینی،است )

فقیه    آن،    هایت سیاس  کنندع  تعیینولی  بر  نظارت  و  براساس اصل  باشد یمکلی   .110  

یاست خارجی و نظارت های کلی نظام از جمله در حوزع سقانون اساسی، تعیین سیاست 

آبر ح ن   کلی،  اجرای  و چارچو   مشی  بنابراین خط  است.  رهبری  مقام  برعهدع  نها 

جهت لویت وا سیاست ها،  و  استراتژی  درگیری،  اسالمی  جمهوری  کلی  حوزع    های 

م تشخیص  مجمع  با  مشورت  از  اس  انقال   رهبر  را  خارجی  نظام  سیاست  صلحت 

ظارت ی کلی نهایاست بر ح ن اجرای این س  کند. همچنین رهبریتعریف و تعیین می

ایران  (.45:  1394)ازغندی،نماید  می اسالمی  جمهوری  خارجی  محور    حول  سیاست 

  اهداف سیاست خارجی یدع است.  با هدف تغییر در وضع موجود، سازماندهی گرد  شیعی

شوند. در ایگیری می  ایجاد شرایط مزلو و    ای شکل دادن به محیط خارجی مناسب بر

»حفتندگ   ینیخمامام    رابزهاین   ا  یاسالم  کومت :  که    ینزوریهم    خواهد یماست 

با سربازهای دیگر فرق  سرباز م لمان    خواهدیم  یعنی   بشود،   دایا  عالم  در  اهلل   حکومت

ها فرق  زیر م لم با نخ ت وزیر سایر رژیمد، این سرباز الهی باشد. نخ ت وداشته باش

رویم ر جایش ما بی باشد که هاشد. هر جا یک مملکتداشته باشد، این یک موجود الهی ب

 (.436:1378« )خمینی،خواهدیمصدای اهلل در آن باشد. اسالم این را 

گر  از  حمایت  ایران  اسالمی  جمهوری  دلیل  همین  حماس،  وعبه  قبیل  از  اسالمی  های 

به عنوان یکی از اهداف  یها یحوثاهلل،  حز  مهم در   یمن و همچنین دولت سوریه را 

نیروی قدس سپاع ااسداران م ئولیت    مودع است.ت خارجی خود مزرح نرویکرد سیاس

  را بر عهدع دارد. تقریباً   و به عبارتی خط مقدم ایذایی  م تقیم عملیات نظامی برون مرزی

شود که از  میهای برون مرزی ایران در دهه گذشته به نیروی قدس مربوط فعالیت  امیتم
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ال و حمایت مالی از این  یکادهای رو گروع  یعیش  زان اسالمیبا مباررابزه    طریو ایجاد

یا شخصیت گروع خ ها  سیاست  اهداف  و  اصول  به  که  است  اسالمی  دولت  های  ارجی 

های  حیدی، نخ تین فرماندع دفتر نهضت آنکه احمد وکند. اس از  ایران، انجام وظیفه می

ااسداران سپاع  ق  آزادیبخش  نیروی  فرماندع  نخ تین  در  و  ری  دورعدس،  است  اول 

دار جانشینی وزارت دفاع و اشتیبانی نیروهای م لح گردید، اد عهدعنژجمهوری احمدی

در  سلیمانی،  قاسم  گردید.  منصو   قدس  نیروی  فرماندهی  به  سلیمانی  اجتماع    قاسم 

شارع به نبرد  راهپیمایان و نمازگزاران کرمانی که به مناسبت روز قدس صورت گرفته با ا

لبنان  وزع حز ر  33 ارتش اسرائیل که  اهلل  توان ت خاور با  تنها  نوع نه  از  میانه جدید... 

باور بلکه  طیبه    اسالمی  به عنوان شجرع  آن  از  آورد،  به وجود  اسالم  دنیای  در  جدیدی 

یاد   به شیعه  را  مبارزع  سلوک  و  اعتقادی  فراوان  الگوهای  لبنان  از  شدع  موفو  که  کرد 

ی ایفا کند ها به موشک نقش محورسنگ فل زینیدیل شدن  و در تب  صادر کند  ل زینف

 (. 271-273: 1388)نوازنی،

سوریه  بحران  شروع  با  ایفرامنزقه   و  ایمنزقه  کشورهای  آفرینی  نقش  و با  نیز  ایران   ،

سوریه   برای  تمایل   به  میالاس  انقال   ااسداران سپاع  .کرد  آمادگی  اعالم  بحران   حلو 

  این  راهی  م تشاری  های فعالیت   و  نظام  هایراهنمایی برای  نظام  اجرایی  بازوی  عنوان

در  .شد  کشور سپاع  حضور   نیروهای  نظامی  هایمشاورع  از  یگیربهرع  و  منزقه   این با 

باز  ا ب  عمالً  و  زد   دفاعی  بازیابی  به   دست   سوریه  ارتش  ایرانی، قاعدع  شدن  ی،  عوض 

ارتش کالسیک سوریه   ها در ب یاری از مناطو متوقف شد.آسای تروری ت حمالت برق

ب توان ت  برد و  باال  تروری ت  با  برخورد  در  را  دفاعی خود  توان  که  بود  این اس  ا  از 

آموزش شیوعکمک  سپاع  برای  های  در  دفاع  امکان  و  بگیرد  فرا  را  شهری  جنگ  های 

 در عراق  حشدالشعبید  ایجا  تلفات ممکن ایدا کند.ترین  را با کم  هات تروری ایشروی  

 در  ارتش  و برای باالبردن توان نظامی مردم  ایران  اسالمی  جمهوریود که  گام بلندی ب   نیز

ا حدود زیادی ت  عراق  نبحرا  سردرگم  کالف  کور  گرع  شد  باعث   و  برداشت   عشدا  برابر

شدت نقش اتئالف ضد داعش به رهبری  ه  عملیات موفو سپاع در عراق، ب  گشودع شود.

جایگاع ایران را به عنوان هدایت و رهبری محور    آمریکا را در این کشور کمرنگ کرد و

فرماندع کل سپاع،    عالوع بر این،  (.1396/ 7/ 17)و  سایت اارس تودی،  مقاومت باال برد

http://parstoday.com/fa/search--%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87
http://parstoday.com/fa/search--%D8%AD%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%DB%8C
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های ما به جبهه مقاومت بنا  کمکن به یمن گفت: »عفری در رابزه با کمک ایراسردار ج

نمونه از آن است؛  های آنان صورت گرفته و یمن هم یک  به در خواست مردم و دولت 

ی و  های ایران در حد م تشارامروز در یمن حاکمیت به دست انصاراهلل است و کمک

غ  ی ها درن کمکو جمهوری اسالمی هم از ای  ن بیشتر به آنها نیاز داردمعنوی است که یم

با منافع    یعیدارد که به صورت طب  یاصل  ،یانقال  اسالم  .کند و این راع ادامه داردنمی

آمر  اهی بعض و دست نشاندگانشان در تعارض قرار دارد. حرف    لئی و اسرا  کایاز جمله 

تع مردم بر س  تیحاکم  یمانقال  اسال  یاصل آنها است و    شان به وشت سرن  نییرنوشت 

 (. 1396/ 9/ 2)خبرگزاری ت نیم،.« دست خودشان است.

را به    رانیاز کشورها ا  یاریب   زیکه در سزح منزقه ن  دی باعث گرد   هااست یس  نیا  یرویا 

گفت،    انتو یم  یکنند. به طور کل  یتلق  یمل  ت یکنندع امن  دیخزر بالقوع و تهد  کیعنوان  

در    رانیا  یاسالم  یجمهور  یانرم برقدرت    جادیباعث ا  هااین سیاست   درست است که

ا و  است  شدع  سور  رانیمنزقه  عراق،  افغان تان،  در  فل ز  ه،یتوان ته  و   یدارا  نیلبنان 

در اما  باشد  اساس   زین  یموارد  نفوذ  برا  دعیگرد  یدچار چالش  قرائت   یاست.    ی هامثال 

ع است  به وجود آورد  مداراناست ی س  انیم در    یفکر  یهاشیگرا  عیمختلف از اسالم و تش

گاه تئور  یکه  اقدامات  اجرا  مقام  م  یدر  بر   شیب  دیتأک   دهند؛ی انجام  اندازع  از 

موضع  عهیش  یهاشاخص سنت    یاسالم  یکشورها  یمنف  یریگباعث  اهل  آنها  اکثر  که 

نها  رانیا  هیه تند، عل در  منافعاز حد بر و   شیب  دیتأک  ت یشدع است و  جهان    حدت و 

 است.  دعیگرد  رانیا یو منافع مل ت یهو  فیالم باعث تضعاس

 

 اسالم د معرفتینکمرب

یجاد یک نظم جهططانی اسططالم های سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ایکی از جنبه

ب تگی ر است. از نظر امام خمینی بدیل عملی رهایی از وابرای این کا  وحدت م لمین  و

وحططدت نططد تواه خاطر سلزه هژمونیک غر ، میی بماندگ مدن بر عقب به غر  و فائو آ

اهند توان ت خططود را از م لمین باشد. »با وحدت م لمین و احیای هویت خودشان خو 

تمامی مظاهر مثبت تمططدن بشططری   جویانه غر  رها ساخته و در عین حال ازرویه سلزه

عططوت و طریططو د  انی اسططالم ازایجاد نظم جهطط مند شوند«.  بهرع  اندیشه و تجربهدر حوزع  
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بططدین خططاطر رهبططر  کشورها است. رقراری رابزه با سایرم لمین جهان م تلزم ب  وحدت

ها جهت خططدمت بططه منططافع اسططالم و بین دولت ایجاد وحدت و تفاهم انقال  خواستار »

های متفططاوتی اسططت کططه کالت و رقابت و همچنین به عنوان سپری در برابر مش  م لمین

ش ایططران بططا نقطط   ردید. در همین راستا جمهوری اسالمیگ   با آن مواجه بود«  امت اسالمی

نمندسازی دوبططارع امططت اسططالمی و منزلتی همچون توا  هیداعمحوری آن در جهان اسالم  

القططرا، مططالک وحططدت در فل ططفه ام  (.46:  1394القرای م لمانان را داراست )ازغنططدی،ام

ی م ططئول بططا رهبططری در این حاکمیت، امت  وحدت در ادای وظیفه اسالمی است، چرا که

دهند که ی حکومتی را تشکیل میالقرا، ه ته مرکززمینی به عنوان امم ئول جمعاً در سر

القططرا می در اماساس و جوهر تشکیل حکومت اسال  هانی دارد. بنابراین والیت فقیهبُرد ج

قططراردادی و  امت اسالمی، همان رهبری والیت فقیه است؛ مرزهططای  است. عامل وحدت

حیزه م ئولیت آن قابططل تق ططیم بططه   فقیه و  . والیت ی نداردللی اثری در این رهبرالمبین

القرای جهططان شناسد؛ کشوری امکشورها نی ت. م ئولیت رهبری امت اسالم مرزی نمی

دارای رهبری گردد که در حقیقت، الیططو رهبططری جهططان اسططالم باشططد شود که  اسالم می

 (.68-70:  1377)ایزدی،

انان قططرار دادع حدت میان م لمبرای ایجاد و  خود را  تالش  ایران تمام  میجمهوری اسال 

و در این زمینه رسالت و نقش خاصی برای خود قائططل اسططت. در اصططل یططازدهم قططانون 

همططه نّ هذع أمّتکم أمة واحططدع و أنططا ربّکططم فاعبططدون«  اساسی آمدع است: به حکم آیه »إ

خططود   یکلطط   است یموظف است س  رانیا  یاسالم  یلت جمهورو دواند  امت   کیم لمانان  

به عمل آورد تا وحططدت  ریگیقرار دهد و کوشش ا یائتالف و اتحاد ملل اسالم هیرا بر اا

ممکططن (. این  97:  1385)ستودع،  جهان اسالم را تحقو بخشد  یو فرهنگ  یاقتصاد  یاسیس

 نططد،ق تبعیططت کنیگر از شططرای دعدع  ای از م لمانان طرفدار غر  بودع ونی ت که عدع

د. زیرا که رمز ایروزی انوحدت را متذکر شدعدر سخنانشان، ضرورت    بارها  امام خمینی

باشططد. ایشططان در یکططی از ها ناشی از اختالف و تفرقه میوحدت است و تمامی شک ت 

مودنطططد: »وحطططدت از رحمطططان و اخطططتالف از شطططیزان اسطططت« سطططخنان خطططویش فر

وری اسالمی به عنوان یططک دولططت است خارجی جمهاین سیبنابر  (.57:  1365)منصوری،

د بططه دفططاع از حقططوق همططه ساس تعهد برادرانه ن بت بططه م ططلمانان« متعهطط اسالمی، »برا
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شططود؛ حقوق م لمانان در سه سططزح عملططی میم لمانان جهان است. حمایت و دفاع از  

هططای شها و جنبنخ ت، در سزح امت و جهان اسالم بططه صططورت اشططتیبانی از نهضططت 

. دوم، ی اسططالمی عططراقیابد، مانند حمایت از مجلططس اعططالمی تجلی میاسال  آزادیبخش

 ططتند. اشتیبانی و دفاع از م لمانانی که در حال مبارزع با کفار برای احقاق حقوق خود ه

سوم، دفاع اسالمی از م لمانان فل زین است.    جمهوری  بارز این سیاست حمایت   نمونه

 غیر اسالمی مانند م لمانان چچن در روسیه  انان در کشورهایم لمهای  از حقوق اقلیت 

 .(135:  1388دهقانی فیروزآبادی،)

گرایی اسالمی و ایجاد امت در راستای منزقهتالش بودع تا    هموارع در  جمهوری اسالمی 

که به حضور نیروهای نظامی بیگانططه در قلمططرو را متقاعد کند    هکشورهای منزقاسالمی،  

ای زقططهدفططاعی من معاهططدعان بططا انعقططاد واب ططتگی بططه بیگانگطط ایان دادع و به جططای خود ا

اهلل آیططت   بططدین منظططور  ب ططپارند.م لمان منزقططه  های  را به دولت   ت منزقهم ئولیت امنی

قططال  بططه رانی بود کططه اططس از اننخ تین مقام ارشد ای  1376هاشمی رف نجانی در سال  

س جمهططور وقططت ایططران آقای خططاتمی رئططی  1377  خرداددر  عرب تان سعودی سفر کرد.  

را بططرای ای  های دو جانبططهنامططهوافقت ر ایططن سططفر مقزر داشططت. دسفری به عرب تان و  

گذاری، تجارت، ورزشی و گردشططگری بططه امضططا های مختلف سرمایههمکاری در زمینه

ان در تر بططا ایططرگ ایران و عراق خواستار برقراری روابططط نزدیططکاایان جنقزر از    رسید.

بططا ایجططاد روابططط بططین   یتی شدع بود، و باالخرع طططرفیناز جمله دفاعی و امنها  زمینههمه  

با سططفر بططه امططارات  1386در بهار   نژاد نیزاحمدی  می خود موافقت کردند.فرماندهان نظا

و دیگططر ای ایططران  ه ته  برنامهن عراق و  ر مورد بحرامتحدع عربی و عمان برای مذاکرع د

ادامططه هم ایگان جنوبی ایططران  روند بهبود روابط متقابل با  ای به این  تی منزقهم ائل امنی

 (.203-204: 1387لزفیان،داد )

هططا و از مردم فل زین را جططزآ آرمانجمهوری اسالمی همچنین از بدو تأسیس حمایت   

های مططادی و طول حیات خود به حمایت   قلمداد کردع و در  های انقال  اسالمیسیاست 

عططم ادامه دادع است و در این زمینه با هر گونه صلحی کططه بططه زاز مردم فل زین    نویمع

بططا ای نیز  اهلل خامنه. آیت ع است خویش منافع مردم فل زین را نادیدع بگیرد، مخالفت کرد

رمیانططه آنچه که روند صططلح خاو»  گوید:وصیف کردن روند صلح خاورمیانه میذلت بار ت
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آمیز اسططت د خیانت و یک سازش ذلت ح بلکه روننه یک صل  نامیدع شدع است از نظر ما

و غاصططب سططرزمین ه هر شکل ممکن بططا دشططمن صهیونی ططت  و بر م لمانان است که ب

وگوی صططلح خاورمیانططه مخالفت مططا بططا آنچططه کططه بططدان گفططت فل زین مخالفت کنند...  

رع غیر منزقططی خباال  بودن، استکباری بودن، تحقیرآمیز بودن ول ناعادالنه  گویند به دلیمی

 (.508-509: 1395فر،  )موسوی  «آن است  بودن

دت م لمانان و از جمله م لمانان خاورمیانه نشططان ل خود را برای وحاگرچه ایران تمای 

ا خططود را بطط مخالفططت  نه تنها  گراییبا تأکید بر عر   منزقه  دادع است اما کشورهای عربی

ایروزی انقططال  اسططالمی  از همان ابتدای  بلکهایران بر جهان اسالم اعالم کردند؛  رهبری  

با جمهوری اسططالمی بططه تیرگططی گراییططد. در روابط کشورهای حوزع جنوبی خلیس فارس 

حاصططل  1981یس فططارس در فوریططه شططورای همکططاری خلطط حقیقططت اعططالم موجودیططت 

رای حفظ امنیططت کویت، امارات، قزر و عمان ب  های شش کشور عرب تان، بحرین،تالش

وقوع انقال  ایران کططه دیططدگاع تجدیدنظرطلبانططه داشططت، ی نبود، بلکه معلول دسته جمع

هططای دفططاعی و ایمان  انعقاد  و  به ایاالت متحدع  با نزدیک شدن  رها همچنینکشو   این  بود.

 .م را به چالش کشططیدندبا اسرائیل اتحاد جهان اسال و برقراری ارتباطر  نظامی با این کشو 

بی و بحرین در حضططور دونالططد دع عرهای امارات متحکشور  2020سال    دربه طوری که  

صلحی که به ایمان ابططراهیم شططهرت یافتططه   .نددمضا کرح را ااسرائیل ایمان صل  ترامپ با

های گزافی را وحدت اسالم و آزادی فل زین هزینهعالوع بر این حمایت ایران از    .است 

اسالمی های اعالنی جمهوری  سیاست   بران اسرائیل با تأکید بررهایران داشته است.  برای  

اسططرائیلی بعططد از   مقاماتد.  ا آن شدنجهانی ب  مقابلهنابودی اسرائیل، خواستار    ایران مبنی

جمهوری اسالمی ایططران قلمططداد ترین خزر امنیتی خود را نظام  انقال  ایران بارها بزرگ

یططران و ایططاالت های م تمر در تعامالت بططین اتمادی و تنشاعیل بییکی از دالاند.  کردع

ایاالت متحدع به   مشکالت اصلی روابط بین ایران وم ئله اسرائیل بودع است.    نیز  متحدع

سططت و از آنجططا کططه سیاسططت با اهداف و منافع اسرائیل در منزقه مرتبط ا  انحاآ مختلف،

درتمند یهودیان های هویتی با اسرائیل و البی قای آمریکا به دالیلی چون ایوندخاورمیانه

 هاست.فوذ و کنترل اسرائیلیه شدت تحت نکنگرع، بدر 
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 انقالب  کمربند معرفتی

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران با هدف تغییر در وضع   ،یکمربند انقالبظر  من  از

لططه قططدرت در موجود، سازماندهی گردیدع است. این امر بیانگر شططرایزی اسططت کططه معاد

بططه   خمینی  امام(.  57:  1389چی،داند )متقی و اوستینالملل را غیر عادالنه میسیاست بین

. طبططو کننططدیکشورها اشططارع م  ریبه سا  اسالم  غیتبلاشاعه و    سران حکومت در  ت یم ئول

 هاینوع حکومت تالش کنند تا همه حکومت   نیا  یدر معرف  دیهمه با  شان،یا  شاتیفرما

م و رفتططار حکططام باید کوشش کنید تططا طططرز حکومططت اسططال  :شوند  دعیرچب  یاسالم  ریغ

شود که حکومططت   اهمفر  ایم لمان به اطالع دنیا برسانید تا زمینه  یهاملت را با    یاسالم

های استعمارزدع که اسططاس آن بططر ظلططم و چپططاولی عدل و انصاف به جای این حکومت 

هیططت حکومططت اسططالم را ه ه تند مااست، برقرار شود. اگر قشرهای جوان از هر طبقه ک 

ان ایغمبططر اسططالم و در حکومططت ب ططیار کوتططاع جز چند سالی در زمطط   فسکه با کمال تأ

ظالمانه خود به خططود برچیططدع   یهاحکومت شت، بفهمند، اساس  امیرالمؤمنین جریان ندا

 (.346:  1378)خمینی،  شودیم

دهد که دولت کططافری جازع نمیالمی ایران، دین اسالم اگذار جمهوری اسبه اعتقاد بنیان 

عمال نماید. م لمین نباید تحططت سططلزه کططافر باشططند، لمانی سلزه خود را ابر دولت م 

، سلزه بر م لمین قرار ندادع اسططت و نبایططد رای هیچیک از کفار»خدای تبارک و تعالی ب

 طلبانه وزهم لمین این سلزه کفار را قبول کننططد«. رهبططر انقططال  در تبیططین ماهیططت سططل

نگل تان و بعد از او آمریکا »خیال کردنططد غربیان در سابو اگویند:  نه غر  میجویابرتری

دار دنبال این امر د« و با تبلیغات دامنهم را بخورنکه به خاطر ابرقدرت شدن باید همه عال

بودند که به ممالک ضعیف این فکر را تحمیل کنند و باور بیارند که آنان در تمططام امططور 

کنیم کططه دگی می»ما در عصری زن  آید«.نمی  های بزرگ کاری از دستشان بربدون قدرت

خططوی سططبعیت بططر آنططان  که ایشهمشتی جنایت های دربند مظلوم، به دست  مقدرات ملت 

بططه جططای تططوبیخ و تأدیططب،   باشد. ما در عصری ه تیم کططه جنایتکططارانمیغالب است،  

های بططه اصططزالح حقططوق بشططر، بریم که سططازمانشوند. در عصری به سر میتح ین می

جنایتکاران و مدافع ستمکاران آنان و ب ططتگان آنهططا ه ططتند«. بططه گهبان منافع ظالمانه ابرن

های جهططان بططا آن مواجططه ه ططتند موضططوع ای که ملت ترین م ألهانقال  مهم  باور رهبر
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آمریکا است. دولت آمریکا به عنوان قدرتمنططدترین کشططور جهططان بططرای بلعیططدن ذخططایر 

کند. بدین خاطر تا قزع »منططافع آمریکططای روگذار نمیی دیگر از هیچ کوششی فکشورها

زم نااذیر کططردع، البططا آن مبططارزع آشططتی»  تضعفین جهانجهانخوار این دشمن کینه توز م 

های م لمان با همراهی نظام جمهوری اسالمی عططزم خططود را است تمام کشورها و ملت 

 (.47-48:  1394زغندی، )ا «آمریکا را در دهانش خرد نمایند یهادندان»تا جزم کنند 

کارا بططر نفططی هرگونططه سططتمگری و بنابراین در اصططول دوم و سططوم قططانون اساسططی آشطط  

ه و طرد کامططل اسططتعمار و اسططتکبار تأکیططد شططدع کشی، ق ط و عدل، نفی نظام سلزستم

هططای ا جمهوری اسالمی ایران اصل حمایت از م تضططعفان و جنبشتدر همین راساست.  

دسططتور کططار خططود قططرار داد. در حقیقططت ایططن اصططل الزم و مکمططل را در آزادیططبخش 

بططا تباط منزقی و کارکردی بین مبططارزع  ستیزی است، به طوری که اراستکبارزدایی و ظلم

تططوان گونططه میدارد. بططه عبططارت دیگططر، دوم تکبران و حمایططت از م تضططعفان وجططود  

تططرین عامططل کططه مهم گرانینخ ططت، مبططارزع بططا م ططتکبران و سططلزهاستکبارزدایی کططرد.  

هططای م تضططعف کططه معلططول ها ه تند. دوم، حمایت و اشتیبانی از ملت استتضعاف ملت 

ه تند. بنططابراین جمهططوری اسططالمی بططه   و خشونت ساختاری نظم استکباری  لزهنظام س

موازات مبارزع با استکبار و استعمار، خود را موظف به حمایططت از م تضططعفان جهططان و 

)دهقططانی   کننططدن نبططرد میران و اسططتعمارگراداند که با م ططتکبمی  های آزادیبخشجنبش

 (.132-133: 1388فیروزآبادی،  

 شططکاف ایططدئولوژیکی  1357در سططال    اناستا در ابتدای انقال  اسططالمی ایططردر همین ر 

اساس آن ایاالت متحدع و اتحططاد جمططاهیر شططوروی در نگططرش کلططی و مزرح شد که بر

این حططال، سیاسططت خططارجی  شدند. اما بای ایران بد شمردع میرقی و نه غربجهانی نه ش

گرفت. ایران سرانجام تصططمیم گرفططت   تری به خودایران، گرایش عملگرایانه  رانهیگ جبهه

الحططاقی گ ططتردع بططا وابط خود را با کشوری که کمتر شیزان بود با امضای یک اروتکل ر

ر نططه شططرقی نططه غربططی سیاسططت د. جمهوری اسالمی ایران که بططا شططعام کو بهبود بخش

گذاری کردع بود، توان ططت در چططارچو  تفکططر نططوین گوربططاچف، را اایه  خارجی خود

طططی دو دهططه با ایططن وجططود    (.2:  1387د را با شوروی گ ترش دهد )عمادی،روابط خو 

 عمططالًزیططرا    ؛ابتدای انقال  توجهات سیاست خارجی ایران به جانب ارواا معزوف بططود
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هططای یططک قزططب بلیت ایاالت متحدع وجود نداشت و آسیا نیز به تازگی قا  با  رابزهامکان  

مرکططز   ی این دوران، گ ترش روابط با ارواا. لذا طلید قدرت و ثروت را ایدا کردع بودتو 

های تولید قدرت و ثططروت تشططکیل دادع خارجی کشور را در رابزه با کانونثقل سیاست  

رای دولتمردان ما م جل ساخت که ائططتالف بططا وگوهای انتقادی و سازندع باما گفت بود.  

اعزای امتیازات  ریوجز از طیک آن لوژهای اقتصادی و تکنو گیری از ظرفیت ارواا و بهرع

لیل به همین د  (.207:  1389باشد )آدمی،اذیر نمیهای سیاسی امکانینشینفراوان و عقب 

ویت سیاست خططارجی ولدر ا سیاست نگاع به شرقنژاد، با روی کار آمدن محمود احمدی

 (.89: 1394)صادقی؛ لزفی،   ایران قرار گرفت 

با جدیت ایگیری شططد.  چین و روسیهناسبات با ، توسعه مدر قالب سیاست نگاع به شرق 

وند. افططزایش شطط ک مهم در بعد اسططتراتژیک مح ططو  میران و چین به عنوان دو شریای

یططاالت متحططدع ای بططزرگ بططه ویططژع اهتواند چالشی برای قدرتقدرت این دو دولت می

های چین و ایران در منزقه، حضور آمریکططا در افغان ططتان، آسططیا و باشد. یکی از نگرانی

در رابزططه بططا مهططار تأثیرگططذاری   ر را تقریبططاًورمیانه است به نحوی کططه ایططن دو کشططو خا

واشنگتن در مناطو نزدیک به مرزهایشان به تططوافقی رسططاندع اسططت. در ایططن چططارچو  

دانططد، در حططالی کططه خططویش مینفوذ طبیعی    دامنهایران، منزقه خلیس فارس را بخشی از  

دت بلندمطط فارس را نوعی رویارویی میان مدت و  گری آمریکا در منزقه خلیسچین سلزه

در   در حالططت کلططی  (.325-326:  1389،  یصططادق  ؛)شفیعی  کندعلیه منافع چین تف یر می

شرایط تقابلی و رقابت روسططیه بططا غططر  زمینططه بططرای   در  ،توان گفت می  رابزه با روسیه

شططویو متعططددی در تططرویس و ت شططود. عوامططلترش روابططط ایططران و روسططیه مهیططا میگ 

هططای در حوزع  افع مشططترک : نزدیکی جغرافیایی، درک منهای دوجانبه تأثیر داردهمکاری

خالفططت بططا ای، چالش سیاسی ن بی دو کشور بططا غططر  و درک متقابططل نیططاز بططه ممنزقه

 .(Moore,2012: 13)های ایرامونی دو کشور  های بزرگ در حوزعقدرت  حضور و نفوذ

المللططی بططه ر م ائل بینموضع ایران د  دهندعموازنهتواند  میبا روسیه    از نظر ایران، روابط

هططای آنهططا را ای باشططد و تالشهای منزقططهسایر قططدرت  بازدارندعویژع در مقابل غر  و  

 (.74: 1392نقش ایران در منزقه ناکام گذارد )اصولی؛ رسولی، برای حذف 

جی خود اتخاذ نمود ، نگاع به جنو  را در سیاست خارهمچنینجمهوری اسالمی ایران   
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در کنار استراتژی نگاع به شططرق و در راسططتای آن انجططام گرفتططه اسططت. که این استراتژی  

ه ویططژع بططا کشططورهای آمریکططای التططین جنو  بانقالبی    هدف ایران ارتباط با کشورهای

های باشططد. ایططن کشططورها بططا توجططه بططه سیاسططت نططزوئال، بولیططوی و نیکاراگوئططه( می)و

 یی تجططارت آزادبا طططرح آمریکططا  درصدد مقابلههای ضد اقتصاد خود  یدعو اامپریالی تی  

: 1389،  یصططادق  ی م در منزقه به مقابله برخیزند )شفیعی؛تا با گ ترش نئولیبرال  آمدند؛بر

توانططد تططأمین به ارواططا نمیروابط ایران و ارواا در زمان خاتمی نشان داد که اتکا      (.333

ن دو سوی آتالنتیططک یران باشد. زیرا ایوندی ناگ  تنی بیمنافع و امنیت راهبردی ا  کنندع

وجود دارد و اساساً ارواططا از توانططایی الزم بططرای اتخططاذ رفتططاری مغططایر ایططاالت متحططدع 

ا وردار نی ت؛ و در نتیجه ضدیت با آمریکا برای ایران هزینه فراوانی را دربردارد. امطط برخ

و رابزططه بططا  د سیاسططت نگططاع بططه شططرقسازی روابط خو با این وجود ایران درصدد متنوع

و آمریکططای  را بدون اینکه به این نکته توجه داشته باشد که بیشتر کشورهای آسیا   جنو 

چططین و روسططیه   شرایزی فراهم شد کططه  عالوع بر این  برگزید.  ؛التین نگاع به غر  دارند

بگیرند؛ در  ع امتیازبتوانند با استفادع از اهرم روابط با ایران، از غر  از جمله ایاالت متحد

 ای برای رسیدن به اهداف خود در برابر غر  قرار دهند.وسیلهواقع ایران را 

 

 ملی  کمربند معرفتی

دارای جهططات کططه اتحططاد کشططورهای فرمودنططد  ر انقططال  اسططالمیرهبطط ای  اهلل خامنهآیت 

بططر فراوانططی  به دلیل تأکید ایشططان (.1386ای،اهلل خامنه)آیت  ست ا مشترک، راز اقتدار آنها

های آسیای مرکزی از جمله تاجیک تان ایران رابزه با کشورجمهوری اسالمی    ،مشترکات

بططا دیططدار  ای دراهلل خامنططهآیت   ار داد.قر  ویت سیاست خارجی خودرا در اول  و افغان تان

آفرینی گ ططتردع آمریکططا در منزقططه آسططیای میانططه و با رد نقش  آموزان و دانشجویاندانش

شان ساختند که آمریکا با ب یس همه ذ فرهنگ آمریکایی در این منزقه خاطرنگ ترش نفو 

ولو بططه   د خود است منافع و مقاص  نیتأممنابع علمی، سیاسی، مالی و فناوری تنها به فکر  

 نندیبنشطط بططه خططاک سططیاع    -های آسیای میانططهازجمله ملت -های دیگر  قیمت که ملت   این

ها را روابططط های مبططارزع بططا نفططوذ ابرقططدرتی از راع. ایشان یک(1382ای،اهلل خامنهآیت )

 انططد وفرهنگی و توجه به تاریخ مشترک میان ایران و کشورهای آسیای میانه عنوان نمودع
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ارزش و واالی فرهنگططی   بططا  مجموعططهتواننططد یططک  های منزقه میکه ملت أکید بر اینبا ت

هططا میططان وابططط و همکاریجمهوری اسالمی ایططران از تقویططت ر»:  فرمودند  تشکیل دهند،

کند و ایشططرفت و هم ایه که دارای فرهنگ مشترک ه تند، استقبال می  کشورهای منزقه

اهلل )آیت   «ددانا به سود خود و مایه سرافرازی میو ارتقای هریک از کشورهای هم ایه ر

 (.1386ای،خامنه

اهبردهططای سیاسططی سططازی رای مططوارد بططه برج تهاز آنجا که متن قانون اساسی، در اارع 

قططانون  و دوم  صططدوانجاعدر اصططل    تططوانیمکردع اسططت؛  حی اشارع  ای تلویگونهکشور به

چون منزقه آسیای مرکزی را مشخص نمططود. هماساسی نحوع رفتار و جایگاع کشورهایی  

باشد، بر روابططط می ایران میاصل که مبین اساس سیاست خارجی جمهوری اسال  این  در

جمهوری اسالمی ایططران محار  تاکید شدع است. »سیاست خارجی  رآمیز با دول غیصلح

میططت جانبططه و تمااذیری، حفظ اسططتقالل همهجویی و سلزهبر اساس نفی هرگونه سلزه

گر و های سططلزهارضی کشور، دفاع از حقوق همه م لمانان و عدم تعهد در برابر قططدرت

نفططی هرگونططه رابزططه نططابرابر و آمیز متقابل با دول غیرمحار  استوار است«.  روابط صلح

ای متقابل در عرصه سیاست خارجی، امری اسططت کططه از گونهآمیز بهروابط صلح  تأکید بر

مانططدع اسططت )قططانون اساسططی جمهططوری دور ن  ری اسالمی ایططرانجمهو   گذراننظر قانون

 (.1358اسالمی ایران، 

تططاریخی  دورع ریشططه در دو ،ایوندهای مشترک بین ایران و کشططورهای آسططیای مرکططزی 

 و دوران اسالم داشت. بدین ترتیب حططوزع فرهنگططی و تمططدنی  یعنی دورع ایش از اسالم

امل نفوذ و به عبططارتی بهتططر و ع  نیترمهم  عنوان  به  وروززبان اارسی و عید ن  ژعیوبهایران  

-137: 1393)کرمی؛ کططالجی، دنیآیمایران در منزقه آسیای مرکزی به شمار ت ن بی  مزی

ی مختلططف هابه صورتورهای منزقه  مین اساس ایران از ابتدای استقالل کش. بر ه(136

ن مزیططت ن ططبی، بیشططترین کوشید برای افزایش ضریب نفوذ خود در آسیای مرکزی از ای

 یفارسطط ی هططاکتا انتشططار و توزیططع  .(Rocca,2017: 544) ی ممکن را نمایدبرداربهرع

ن برگزاری نمایشگاع کتا  و همکاری میا  موازات  بهدر حوزع شعر و ادبیات    ژعیوبه  زبان

ی مختلططف هططایهمکاری،  شناسطط رانیاو مراکز مختلططف    ی ایرانهادانشگاع،  هافرهنگ تان

ی فرهنگططی، هاشططگاعینمایی نظیر تئططاتر، موسططیقی و سططینما، برگططزاری  هاحوزعنری در  ه
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ی هاینططدگ ینمای رادیویی و تلویزیططونی و در نهایططت ایجططاد مراکططز و  هاشبکهی  اندازراع

م اعی ایران بططرای احیططای جایگططاع فرهنگططی و   نیترمهم  هازجملمتعدد فرهنگی و دینی  

. جمهططوری اسططالمی (304-305:  1390)سنایی،  است   تمدنی خود در آسیای مرکزی بودع

ی دوسططتی، هططاانجمنی سیاسططی و فرهنگططی، هاینططدگ ینما سیتأسطط ی هانططهیزمایططران در 

ی فرهنگططی در اههفتهوزش زبان فارسی و نیز برگزاری ی و مراکز آمشناسرانیا  مؤس ات

 ,Azadi, Maghsoodi) داشططته اسططت  یفراوان هایشی آسیای مرکزی تالهایجمهور

Mehrpouyan, 2015: 665).  گونططه کططه در سططند شتراکات فرهنگططی همانبا توجه به ا

ه آسططیای گاع فرهنگططی ویططژع بطط توان با نقید شدع است می  تحول راهبردی علم و فناوری

 ش با محیط جهانی و فرآیندهای توسعه علم و فنططاوری دربخالهام  تعامل فعال و  مرکزی

های علمی و فرهنگی کشورهای این منزقه در جهت فیت را محقو ساخت و از ظر  نجها

سططند تحططول راهبططردی علططم و )  غنابخشی بططه علططوم گونططاگون در ایططران یططاری گرفططت 

توسططعه های مططرتبط بططا کططو نیططز، یکططی از سططازمان. موس ه فرهنگی ا(20:  1388فناوری،

ی رکططزآسططیای م  منزقططهز کشورهای  ای ایران و برخی اهای فرهنگی میان کشورهفعالیت 

های فرهنگططی و روابططط تحکیم ایوسططتگیکید بر  این سازمان ضمن تأ  اساسنامهاست. در  

گططی بططه و فرهنهططای اجتمططاعی  ای که مردم کشططورهای عضططو را از راعمعنوی و برادرانه

های علمططی، دانشططگاهی، باط فرهنگی از طریططو موس ططه، لزوم ارتدهدیکدیگر ایوند می

)اساسنامه مؤس ه فرهنگی اکططو،   ها خاطرنشان شدع است زعها و مو هنری، ادبی، کتابخانه

انداز دانشگاع فردوسی مشهد، بططه عنططوان دانشططگاع مططادر در قزططب در سند چشم.  (1373

منزقه آسیای مرکزی به به اشتراک زبانی با برخی از کشورهای  شرقی کشور نیز، با توجه  

ری منططدرج در ایططن مططتن هططای محططو از جمله ارزش  اهمیت این منزقه تاکید شدع است.

عتالی المللی« و ای علمی و فرهنگی بینهادر همکاری  مؤثرتوان به »تعامل سازندع و  می

لططی اشططارع کططرد؛ کططه بططا گ ططترش المللمططی بینهای عزبان فارسی در شمار یکی از زبان

 های مختلف علمی با کشورهای منزقه آسیای میانه قابل حصول اسططت زمینه  همکاری در

 .(1390هبردی دانشگاع فردوسی مشهد، )سند را

فرهنگططی،   -واسططزه عوامططل تططاریخیمنزقططه آسططیای مرکططزی، بههمانزور که گفته شد؛   

آفرینططی ایططران بططه رای حضططور و نقشسیاسی، اقتصادی و امنیتی یکی از مناطو مناسب ب
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بر این   شوروی  سلزههای آسیای مرکزی و اایان  رود. اس از استقالل جمهوریمی  شمار

هططای جغرافیایی، تاریخی و فرهنگططی ظرفیت   ران با توجه به ایوندهای گوناگونمنزقه، ای

ایططن  روی خود یافت. امططا تحططوالت گونططاگون در  منافع ملی ایش  نیتأمب یاری را برای  

از سوی دیگططر  اران در توجهی ویژع به این منزقه،گذسو و غفلت سیاست کشورها از یک

خوردع معرفططی ایران در ایگیری منططافع ملططی ناکططام و شک ططت   خارجیسبب شد سیاست 

ایران از این امر غافل شدع است که این کشورها اس از استقالل از اتحططاد جمططاهیر شود.  

راهططی بططا ایططران بنابراین تمایل چنططدانی بططرای هماند؛  عشدشوروی، دارای هویت م تقل  

ته را در خود بار دیگططر روشططن ی فرهنگ و تمدن ایرانی گذشهاشعلهندارند که بخواهند 

 -ایران بططر تمططدن ایرانططی  دیتأک بنابراین  ؛  کنند و به دنبال هویت م تقل از دیگران ه تند

یت محدودی داشته اسططت. ایططن، ی جذابامنزقهعامل وحدت و همکاری    مثابهبهاسالمی  

یک کشور انقالبططی و اسططالمی و همچنططین یططک   عنوانبهت به اهداف ایران  کشورها ن ب

مهططم  تازگیبططه منزقططهغفلططت از ایططن عططالوع بططر ایططن، ی مشکوک ه تند. امنزقهدرت  ق

 را تجربه کنططد؛ وضعیت ب یار دشواری روسیهدر کار رقابت با   ایران  شدع، سبب شدتلقی

 ،، آمریکاچینروسیه،  چون  ای همامنزقهای و فرهای منزقهتقدررقابت با    ین درچنو هم

 .نفوذ برخوردار شود  یزان نابرابررب تان سعودی از مع و  ترکیه

 

 مدرن و پست مدرن  کمربند معرفتی

انتخا     598اذیرش قزعنامه   بازنگری قانون اساسی و  ایران،  اایان جنگ عراق علیه  و 

ر هاشمی  اکبر  عو آقای  از جمله  جمهوری  ریاست  به  روند   املیف نجانی  بر  که  بودند 

گیری و اجرایی نخبگان در خصوص  نظام و چگونگی تفکر و شیوع تصمیم  هایسیاست 

کشور   عمدع  بودند  م ائل  تأثیرگذار  خرابی(Haji-Yousefi,2010: 5)شدیداً  های . 

نابودی  مهاجران و اس  م ألهمالی و معنوی ناشی از آن،    جنگ و مشکالت رای جنگی، 

تولید،   ناب امانی  محاصرعمالی،    هیاسرم کاهش  مراکز  کلی  طور  به  و  های  اقتصادی 

جاقتص موجودیت  داخلی،  سیاست  تنگناهای  و  تهدید  ادی  شدیداً  را  اسالمی  مهوری 

سیاست می تعقیب  اینکه  بی   کرد. ضمن  بینمفرط  ترتیبات  به  هشت اعتنایی  طی  المللی 

ان را تأمین نکردع بود.  المللی ایربین دنظرطلبانهیتجدهای واستهک از خسال جنگ، هیچ ی
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دول تدریس  به  عوامل  این  تأثیر  اک تحت  با  واقعیت ت  اجبار  و  بین راع  نظام  و  های  الملل 

ایران در  در واقع خ شرایط داخلی و بحرانی را اذیرفت.    صحنهط مشی عملی رفتاری 

ای  جه به منافع ملی و ترتیبات منزقهبا تو توان سیاست خارجی در دهه دوم انقال  را می

از   ارهیز  عادیو  سیاست  قالب  در  دیگران  روابط تحریک  )ازغندی،   سازی  داد  قرار 

1381 :15 .) 

در این دورع  با شتا  بیشتری ادامه ایدا کرد.    با روی کار آمدن محمد خاتمی این روند 

تنشصلح گفت گرایی،  اعتمادسازی،  چندجانبهزدایی،  و  اهداف  وگو  عنوان  به  گرایی 

ااسخ   ها را خاتمی دروگوی تمدنگفت   هینظر  .جه قرار گرفت سیاست خارجی مورد تو 

تمدن   هینظربه   کنفرانس برخورد  سران  نش ت  هشتمین  در  هانتینگتون،  ساموئل  های 

ها به جای منازعه  تمدن   یوگو گفت مزرح نمود.    1376آذر ماع    18اسالمی در تهران در  

مفاه منزو  میبر  تأکید  ویژگیمه  این  دارای  که  و  ورزد  منزو  ها  است:  رفتاری  اصول 

به را  دیگری  می  مفاهمه وجود  م تقل  رسمیت  و حقوقی  ارزش  واجد  را  او  و  شناسد 

تمدنی را رد کردع و به تکثرگرایی فرهنگی اعتقاد دارد؛ در  -نگری فرهنگیداند؛ مزلومی

نیز به  عین محو دان تن خود حقوق دیگران   ک ب هویت    وعیششناسد؛  رسمیت میرا 

کند دیگران تعریف نمیرا دگرگون ساخته و آن را در تقابل و تعارض با  فردی و ملی  

فیروزآبادی، دست 452:  1388)دهقانی  برای  خاتمی  به  (.  ها، تمدن  یوگو گفت یابی 

تنش معاهدات، سیاست  دیپلماسی،  متقابل،  واب تگی  همکاری،  معنای  به  که  را  زدایی 

  نشانه زرح کرد؛ که در واقع  . بود، مزنی، مصالحه، همکاری اقتصادی و..رات، چانهمذاک 

نخ ت،  آگاهی و   بود:  ایران  روابط خارجی  در  اصلی  به وجود دو مشکل  اشراف وی 

این امر به زیان ایران تمام   ادامهای خارج دچار تشنس است که  اینکه روابط ایران با دنی

ید رفع  دیپلماسی ایران است که با  عهدع این تشنس بر  حداقل بخشی از  خواهد شد؛ دوم،  

)اسدی، کلی  155:  1387شود  طور  به  در  تنش(.  ایران  که  است  معنی  این  به  زدایی 

تفاهم رفع سوآ  درصدد  تالش سیاست خارجی خود  در  و  گذشته  از  انباشته شدع  های 

امنیت خود    المللی است و برای تأمینجهت اایان دادن به هر نوع تنازع و کشمکش بین

 (.1044-1045: 1378توجه دارد )ازغندی، المللیهای موجود بینبه واقعیت 
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ای خارجططه همططوارع نقططش تعیططین کننططدعوزارت امور    تعامل سازندع با جهان  در راستای 

تعامل سازندع با جهان شططامل محورهططایی همچططون   دعیااصول و محورهای    داشته است.

، ت و تدبیر در عرصه سیاست خارجی، اعتمادسططازیزدایی، عقالنیدوری از تنش و تنش

نی، دیپلماسی فعططال و اویططا، تططالش بططرای متططوازن جها  عرصهبهبود تصویر و ارستیژ در  

یکططی از   (.133:  1392؛یترابطط   شود )رضائی،نمودن و بهبود روابط با کشورهای جهان می

لیت ترین تحططوالت در سیاسططت خططارجی جمهططوری اسططالمی ایططران، سططپردن م ططئو مهم

لططی، ود. تا قبل از آن شططورای عططالی امنیططت مای به وزارت امور خارجه بمذاکرات ه ته

داد و ای امنیتططی مططیای وجههم ئولیت مذاکرات برعهدع داشت که خود به موضوع ه ته

 .کططردامکططان ایشططبرد م ططیر مططذاکرات بططه صططورت دیپلماتیططک را مشططکل می

(Duncombe,2016: 623) دولت روحانی به دنبططال خططارج کططردن  جا کهدر واقع از آن

تی به یک وضعیت عادی و متعارف بططود، ای ایران از وضعیت بحرانی و امنیتهه   اروندع

موفططو دیپلماتیططک بططود. بططه همططین خططاطر  سططابقه، انتخا  افرادی مناسب با اولین م ئله

ای ه ططته  کننططدعخارجططه و رئططیس تططیم مططذاکرع    محمدجواد ظریف به عنوان وزیر امططور

 Jenkins a)لمللططی داشططت ابینزیططادی در مططذاکرات  سططابقهرگزیططدع شططد کططه ب

Dalton,2014: 2)ها بیش از هر چیزی بططه مططردم عططادی . ظریف نیز معتقد بود: »تحریم

شان صططرف نظططر زند و همین مردم عادی هم حاضر نی تند که دولت از حقوقضربه می

دیگران   نهیهزتوان در دنیای امروز به  یکند... طرف مقابل هنوز به این فهم نرسیدع که نم

مندیم دیگران را به درک این واقعیت وادار کنیم که تنها فاع و ایشرفت رسید... ما نیازبه ر

 (.97: 1395؛یجعفر  توان به نفع جمعی رسید« )غیور،بُرد می-از راع بازی بُرد

وگو از جایگططاع گفت تعامل سازندع و مؤثر براساس تعامل و    از نظر وزارت امور خارجه 

زدایططی متقابططل و اعتمادسططازی تنشها و  ابل، کاستن از خصومت برابر، احترام و منافع متق

متقابل باید در صدر اهداف سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران قرار گیرد؛ زیططرا در 

الملل، دوران انزواجویی ارادی و داوطلبانططه عصر جهانی شدن و دوران گذار در نظام بین

ای و قططههای منزو یا غیا  در عرصططهآفرینی الملل سپری شدع و عدم نقشروابط بین  در

شططود )دهقططانی الملل نه یک امتیاز کططه نططوعی نقزططه ضططعف و کاسططتی مح ططو  میبین

توان گفت، ویژگی رویکرد تعاملی آن است که نططه (. در نهایت می21:  1393فیروزآبادی،
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به صورت همکاری و تفططاهم دوسططویه و سططازندع   منفعل و نه فعال )تهاجمی( باشد بلکه

خواهی و ای همططه منططافع داشططته و در مقابططل زیططادعکند؛ زیططرا تعامططل مشططترک بططر  عمل

زورگویی، رویکردی ایشگیرانه به صورت کنشی دارد. اما در شرایط متعادل و متوازن بططا 

: 1394فططام،نمایططد )زلفعلیبُرد و حداکثرسازی منططافع طططرفین تططالش می-روش بازی بُرد

گذاری سیاسططت ی و سیاسططت گیراندارند که تصططمیمب یاری از عامه مردم نیز می    (.397

گططردد. اذیرد و توسططط آن نیططز اجططرا میخارجی تنها در وزارت امور خارجه صورت می

آفرین در فرایند و ذی ربط و نقشقط یکی از نهادهای  درحالی که وزارت امور خارجه ف

 رود.شمار می گیری بهساختار تصمیم

جه تنها سازمانی اسططت کططه بططر دیدع که وزارت امور خاردر برنامه سوم توسعه تأکید گر 

ها و واحدهایی که به نحوی در کلیه روابط خارجی نظارت خواهد داشت و سایر دستگاع

خارج از کشور فعالیت دارند و یا فعالیت و اقدامات آنان در روابط خارجی اثططر گططذاردع 

 ارجه ه تند؛ اما در عملهای ابالغی توسط وزارت امور خه اجرای سیاست است، ملزم ب

های های متفاوت و متناقض توسط ارگانگیر و سیاست های تصمیمتعدد مراکز و سازمان

مختلف در رابزه با سیاست خارجی و همچنین اقدام م تقیم نهادهای مختلف دولتططی و 

سیاسی کشورهای خارجی در زمرع عططواملی ها و مراکز  غیر دولتی به مذاکرع با شخصیت 

امور خارجه در روابط خططارجی را مططورد تردیططد قططرار ه کارکرد عقالئی وزارت  ه تند ک 

های اتخاذ شدع خواهد بود، دهد و طبیعتاً ادامه آن نه تنها باعث کندی اجرای سیاست می

ارمنططدان های وزارت امور خارجه، شخص وزیططر و ک تواند در خنثی کردن تالشبلکه می

جاری، نظامی و امنیتططی های فرهنگی، تی سازمانعالی رتبه نقش بازی کند. عدم هماهنگ

با دستگاع وزارت امور خارجه، ناهماهنگی و دخالت در امططور سیاسططت خططارجی توسططط 

های غیرمعمول، اقدامات موازی و بعضاً مخالفت سیاست خططارجی ها و دستگاعشخصیت 

تخانططه را در های وزارشود، بلکه هزینططهامنیت کشور تلقی می  کنندعکشور، نه تنها تهدید  

مجر   ای افزایش دادع است و همچنین بعد از مدتیسابقهط خارجی به طرز بیبخش رواب

 .شودیمبه عدم استقالل وزارت امور خارجه  
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 گیرینتیجه 

 اسططت یس یوکمربنططد محططافظت یمعرفتطط   یهاسططامانهدر این اژوهش نگارندگان به بررسی  

سططت. رهبططر انقططال  تنی بر والیت فقیه اکمربند معرفتی تشیع مبارداختند.    رانیا  یارجخ

های ایططران ای از سططاختار اقتططدار دینططی و داور نهططایی سیاسططت اسالمی به عنططوان حططوزع

 یاسططالم  یجمهور  یقدرت نرم برا  جادیا  منجر بهد با اینکه  این کمربن  شود.مح و  می

 نین و فل ططزلبنططا  ه،یتوان ته در افغان تان، عراق، سور  انریدر منزقه شدع است و ا  رانیا

 انیطط در م یفکططر یهططاشیگرا عیمختلف از اسططالم و تشطط   یهاوذ باشد اما قرائت نف  یدارا

انجططام   یدر مقططام اجططرا اقططدامات تئططور  یبه وجود آوردع است کططه گططاه  مداراناست یس

 یمنفطط ی  ریگ اعث موضططعب  عهیش  یهااز اندازع بر شاخص  شیب  دیتأک و همچنین    دهند؛یم

کمربنططد .  نافع ملی ایران گردیدع است و تضعیف هویت و م  انریا  هیعل  یاسالم  یکشورها

باشد که های مهم سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران میمعرفتی اسالم یکی از جنبه

هدف آن ایجاد یک نظم جهانی اسالم و دعوت و وحدت م ططلمین اسططت. از نظططر امططام 

مانططدگی بططه خططاطر ب رهایی از واب تگی به غر  و فائو آمدن بر عق  خمینی بدیل عملی

اگرچه ایران تمایل خود را بططرای   تواند وحدت م لمین باشد.زه هژمونیک غر ، میسل

وحدت م لمانان و از جمله م لمانان خاورمیانه نشان دادع است امططا کشططورهای عربططی 

ا با رهبططری ایططران بططر جهططان اسططالم گرایی نه تنها مخالفت خود رمنزقه با تأکید بر عر 

ای ایططروزی انقططال  اسططالمی روابططط کشططورهای حططوزع ؛ بلکه از همان ابتداعالم کردند

جنوبی خلیس فارس با جمهوری اسالمی به تیرگی گرایید. عالوع بر این حمایت ایططران از 

های گزافی را بططرای ایططران داشططته اسططت. رهبططران وحدت اسالم و آزادی فل زین هزینه

ی نططابودی اسططرائیل، ی اسالمی ایططران مبنطط های اعالنی جمهورسیاست   اسرائیل با تأکید بر

بططا هططدف تغییططر در وضططع   انقططال   کمربند معرفتططیجهانی با آن شدند.    مقابلهستار  خوا

موجود، سازماندهی گردیدع است. این امر بیانگر شططرایزی اسططت کططه معادلططه قططدرت در 

ن هزینططه با اینکه ضدیت بططا آمریکططا بططرای ایططرا  .داندمی  الملل را غیر عادالنهسیاست بین

سازی روابط خود سیاست نگاع به شرق و رابزه را دربردارد؛ ایران درصدد متنوعفراوانی  

با جنو  را بدون اینکه به این نکته توجططه داشططته باشططد کططه بیشططتر کشططورهای آسططیا و 

می ایران در کمربنططد معرفتططی جمهوری اسال  آمریکای التین نگاع به غر  دارند؛ برگزید.
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از جملططه تاجیک ططتان و افغان ططتان را در اولویططت  رهای آسیای مرکزیملی رابزه با کشو 

هططای آسططیای مرکططزی و اس از استقالل جمهوری  سیاست خارجی خود قرار دادع است.

شوروی بر این منزقه، ایران بططا توجططه بططه ایونططدهای گونططاگون جغرافیططایی،   سلزهاایان  

ی خططود یافططت. فع ملی ایش رومنا نیتأمهای ب یاری را برای و فرهنگی ظرفیت   تاریخی

گذاران در توجهی ویژع سو و غفلت سیاست اما تحوالت گوناگون در این کشورها از یک

خارجی ایران در ایگیری منافع ملی ناکططام به این منزقه، از سوی دیگر سبب شد سیاست 

ین امر غافل شدع است که این کشططورها اططس از خوردع معرفی شود. ایران از او شک ت 

بنابراین تمایططل چنططدانی اند؛ شدعجماهیر شوروی، دارای هویت م تقل الل از اتحاد  استق

ی فرهنگ و تمدن ایرانی گذشططته را در هاشعلهبرای همراهی با ایران ندارند که بخواهند  

 دیطط تأک بنططابراین  ؛  تندخود بار دیگر روشن کنند و به دنبال هویت م تقل از دیگططران ه طط 

ی جططذابیت امنزقططهعامططل وحططدت و همکططاری    مثابططهبهالمی  اسطط   -ایران بر تمدن ایرانی

بططا توجططه بططه اینکططه تعقیططب   کمربند معرفتی مدرن و ا ت مدرنمحدودی داشته است.  

ک از المللططی طططی هشططت سططال جنططگ، هططیچ یطط اعتنایی به ترتیبات بینسیاست مفرط بی

 هططای نظططامعیت المللی ایران را تططأمین نکططردع بططود؛ واقبین  انهدنظرطلبیتجدهای  خواسته

الملل و شرایط داخلی و بحرانی را اذیرفت. در واقع خط مشی عملی رفتططاری ایططران بین

تططوان بططا توجططه بططه منططافع ملططی و سیاست خارجی در دهه دوم انقططال  را می  صحنهدر  

سططازی روابططط قططرار سیاست عادیای و ارهیز از تحریک دیگران در قالب ترتیبات منزقه

ای با جهان وزارت امور خارجه هموارع نقش تعیططین کننططدعمل سازندع در راستای تعاداد.  

های متفططاوت و گیر و سیاسططت های تصمیمدر عمل تعدد مراکز و سازماناما  داشته است.  

 های مختلف در رابزه با سیاست خارجی و همچنین اقدام م ططتقیممتناقض توسط ارگان

و مراکز سیاسی کشططورهای ها شخصیت  نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی به مذاکرع با

خارجی در زمرع عواملی ه ططتند کططه کططارکرد عقالئططی وزارت امططور خارجططه در روابططط 

دهططد و طبیعتططاً ادامططه آن نططه تنهططا باعططث کنططدی اجططرای خارجی را مورد تردید قرار می

های وزارت امور تواند در خنثی کردن تالشه میهای اتخاذ شدع خواهد بود، بلکسیاست 

توان گفططت، به طور کلی می  وزیر و کارمندان عالی رتبه نقش بازی کند.ارجه، شخص  خ

شططامل خارجی جمهوری اسالمی ایران  دستگاع معرفتی حاکم بر سیاست   سازندعهای  الیه
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د قدرت با خو   ی معرفتیهااین الیهباشد.  های تشیع، اسالم، انقالبی، ملی و مدرن میالیه

های معرفتی نباید یک دسططت و متعصططبانه باشططند ین الیهکنند. اآورند و نهاد ایجاد میمی

 باید از تمام این کمربندهای محافظتی برای حفظ منافع ملی ایران استفادع کرد.

 
 کمربندهای ایمنی سیاست خارجی ایران  _2جدول  

کمربندهای  

 معرفتی

 موانع  و نمودها کارکردها  مبانی وضعیت 

والیت  تشیع  عشری،  اثنی  تشیع 

نهادفق ،  های روحانیت شیعهیه، 

اصلی شیعه،  و  فقه  مبنا  ترین 

سیاستتعیین کلی  کننده  های 

 در مورد جنگ، صلح، مذاکره 

از   دفاع  شیعه،  گسترش 

سوریه،   عراق،  شیعیان، 

بحرین،    لبنان، یمن، 

پاکستان  و    افغانستان 

 الل حزب

فرقه فعال جنگ  و    ای 

و   شیعه  شکاف  شدن 

سنت شدن  اهل  فعال   ،

سیاس اهل  اسالم  ی 

الگوهای  سن و  ت 

 مختلف احیا خالفت 

جهان   اسالمی  وحدت  سیاسی،  اسالم 

اسالم، ایستادن در برابر غرب و  

اسالمی احکام  ،  سکوالریسم، 

با   همنوایی  برای  تالش 

و   منطقه  مسلمان  کشورهای 

، سازمان فرهنگ و  نفوذ در آنها

 ارتباطات اسالمی 

کشورهای   با  همکاری 

مسلمان اهل سنت، نفی  

دفاعائیاسر از    ل، 

سیاست   فلسطین، 

به  شکل دهی 

و  منطقه اسالمی  گرایی 

 ایجاد امت اسالمی 

کشورهای  عرب گرایی 

ارتباط   سنت،  اهل 

برخی   مخفیانه 

با   اسالمی  کشورهای 

ضدیت  اسر ائیل، 

همه   با  اسرائیل 

ایران،  سیاست های 

 زا بودن هزینه

جمعکروی انقالبی  استراتژی  گرایارد  نه، 

سرمایه علیه    داری، اعتراض 

ایستادگی،   و  مقاومت  محور 

به   رسیدگی  بودن،  متفاوت 

مستضعفان،   و  محرومان 

و   احزاب  و  نظامی  نهادهای 

این رویه حمایت   از  توده مردم 

محور   شرق  رویکردهای 

به سمت چین و روسیه،  

با  زاف مناسبات  ایش 

انقالبی   کشورهای 

رابطه  آمریک التین،  ای 

سوریه   عراق،  با  مناسب 

شم کره  الی،  و 

و   چین  سواستفاده 

ارتباط   ایران،  با  روسیه 

دیکتاتوری   با کشورهای 

سقوط   یک  به  یک  که 

با  کنندیم ضدیت   ،

ایران هزینه   برای  امریکا 

است،   داشته  فراوان 
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با  وگفت کنندیم انتقادی  گوی 

 اروپا، ضدیت با آمریکا 

اروپا و آمریکا از هم جدا  

 شوند نمی

کور ملی مزدایی،  وش،  خرد 

مراس نورهخامنشیان،  وز،  م 

فارسجشن زبان  ایرانی،  ی،  های 

حافظ،   فردوسی،  شاهنامه 

کتباستان های  یبهگرایی، 

 باستانی 

کشورهای   به  توجه 

به خصوص   فارسی زبان 

دیپلماسی   بر  تاکید 

بزرگ   ایران  و  عمومی 

با   روابط  در  فرهنگی 

تاجیکستان،   افغانستان، 

پاکستانترکیه،   ،  عراق، 

 ها تمدنگوی وگفت

قومیهویت و  های  تی 

نفوذ  فرقه مخالف  ای 

ایرا هستند،  ملی  ن 

اسالمی   رویکردهای 

دنبال  خالفت به  محور 

نابودی زبان فارسی و از  

ایران   بین بردن فرهنگ 

 هستند

پست   و  مدرن 

 مدرن 

علوم   سکوالریسم،  ملی،  دولت 

جهانی  انسانی اطالعات،  عصر   ،

اثبات از  گرشدن،  حمایت  ایی، 

ن وصل  سوی  دانشگاه،  خبگان 

به   بینجریانشدن  الملل،  های 

علمی وزارت  توسعه  دستگاه   ،

 امور خارجه 

رویکرد   ملی،  منافع 

استراتژی  واقع گرا، 

نداشتن   قوا،  موازنه 

و  واقعی،    دوست  دشمن 

اقتصاد   و  تجارت 

 الملل در اولویت بین

دادن   نشان  واکنش 

ای در  ادبیات  دولت  ران، 

 نسبت به دولت منتقد 

 

 منابع
ها، د نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران: دیدگاهبرراه(، »1389آدمی، علی )

 . 97-126، بهار، صص 7شماره  ، سیاسی مطالعات  فصلنامه«، هاها و فرصت زمینه

-78  رانی ا  یاسالم  یمورد: جمهور  ، یخارج  استیدر س  ییزدا(، »تنش 1378)  رضایعل  ،یازغند

 . 1035-1047ان، صص مست، ز4شماره   زدهم،یسال س ،یخارج استی س«، 1367

 ، تهران: نشر قومس. سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران(، 1381رضا )ازغندی، علی

علی )ازغندی،  چارچوب (،  1394رضا  ایران:  اسالمی  جمهوری  خارجی  و  سیاست  ها 

   ، تهران: نشر قومس.هاگیری جهت

 (. 1373ه فرهنگی اکو ) اساسنامه مؤسس
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، تهران: مرکز  هاو شکست   هات یدولت اصالحات؛ موفق  یخارج  استی س(.  1387)  یژنب  ،یاسد

 انتشارات باز.  ران،ی اسالم و ا یبازشناس

ها و سازوکارهای ها، چالشروابط ایران و روسیه: فرصت (، »1392اصولی، قاسم؛ رسولی، رؤیا )

 . 71-98، بهار، صص  21ماره ، شخارجی سیاست فصلنامه«،  بسط روابط

، قم: دفتر تبلیغات سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایرانبر    درآمدی(،  1377ایزدی، بیژن ) 

 اسالمی حوزه علمیه. 

،  هامصاحبه ،  هاام یپصحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی )بیانات،  (،  1378)  اهللروحخمینی،  

 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.  ، تهران:2جلد ، (هانامه احکام، اجازات شرعی و 

ها، مصاااحبه ها،امیپ انات،ی)ب ینیامام: مجموعه آثار امام خم  فهصحی  ،(1378)  اهللروح  ،ینیخم

 .ینیو نشر آثار امام خم متنظی موسسه: تهران ،8جلد  ،(هاو نامه یاحکام، اجازات شرع

موسسه تنظیم و نشر آثااار ، یم خمینیت فقیه: حکومت اسالمی اماوال،  (1392)  اهللروح  ،ینیمخ

 .امام خمینی )ره(

) دهقان جالل  سید  فیروزآبادی،  ایران(،  1388ی  اسالمی  جمهوری  خارجی  تهران:  سیاست   ،

 سمت. 

گرایی در سیاساات خااارجی جمهااوری گفتمان اعتاادال(، »1393)  دجاللیس  دهقانی فیروزآبادی،

 .1-39، بهار، صص 1، شماره سیاست خارجی«، ایرانمی اسال

تعامل سازنده    ،یدولت حسن روحان  یخارج  استی(، »س1392قاسم )  ،یتراب  رضا؛یعل  ،یرضائ

، تابستان، صص 15شماره    ،یالمللن یب  یاسیس   قاتیتحق گرا«،  در چارچوب دولت توسعه 

161-131 . 

  ران«، ی ا  یاسالم  یجمهور  یخارج  استیا و سگراعتدال   یپلماسی (، »د1394)  نیحس  فام،ی زلفعل

 . 385-410 ز،یی، پا 15شماره   ،یمطالعات افکار عموم

( بین (،  1385ستوده، محمد  نظام  ایرانتحوالت  اسالمی  ،  الملل و سیاست خارجی جمهوری 

 قم: دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم. 

)  ی،سنای  آسیای  (،  1390مهدی  و  ایران  دفتر  ،  اندازهاچشم  و  روندها:  یمرکزروابط  تهران: 

 . وزارت امور خارجه  یالمللنیو ب یاسیمطالعات س

 (. 1388سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور ) 

 (.1390سند راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد )

 نی ، تهران: نشرتوصیف فلسفی علم(، 1398حیدری، غالمحسین )

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-3566/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-3566/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87/
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