
  

Journal iranian political sociology 

Vol. 5, No.12, Esfand 2023 

 

https://dx.doi.org/10,30510./psi. 2022,286070,1717 

 

 
Abstract 

Revolutionary states challenged the values and norms governing the conduct of foreign after the 

victory because of unfair and Undesirable. They want to change the status quo in domestic and 

international arena and replace it with values that are favorable and fair. Iran's Islamic Revolution 

is also not excluded from this total. Thus, they began to opposed the existing values and norms 

and demanded that they be replaced by Islamic norms. The authors of this article, using 

descriptive-analytical method and library resources, seek to answer why the leaders of the Islamic 

Revolution of Iran oppose the norms governing the international system and in response to the 

hypothesis that the religious attitude of the revolutionary leaders to the international system They 

challenged the constituent elements of the existing international system and its values and 

demanded their replacement with Islamic values and norms. Because these values are based on 

Western and non-religious values. Also, the promoters of these values do not have the necessary 

credibility, and their purpose in raising these issues is to put pressure on other countries. 

Keyword: Iran's Islamic Revolution, international system, Diplomacy, international law, Norms. 
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 چکیده

درعرصهداخلیوخارجیراهاوهنجارهایحاکمهایانقالبیبعدازپیروزیبهدلیلآنکهارزشدولت

هایجدیدموجوددرعرصهداخلیوخارجیوجایگزینیآنباارزشدانندخواهانتغییروضعناعادالنهمی

ازاین انقالباسالمیایراننیزازاینامرکلیمستثنانبودهاست. روانقالبیونایرانازهمانآغازبههستند.

ینمخالفتباهنجارهایموجودپرداختندوخواستارجایگزینیآنباهنجارهایاسالمیشدند.نویسندگانا

بهره با منابعکتابخانهمقاله از تحلیلیواستفاده پاسخگیریازروشتوصیفیـ درصدد گوییبهچراییای،

المللهستندودرپاسخاینفرضیهرامخالفترهبرانانقالباسالمیایرانباهنجارهایحاکمبرنظامبین

بینمطرحمی نظام انقالببه نگرشمذهبیرهبران تشکیلمللسببگردیدآنالسازندکه عناصر دهندهها

هاوهنجارهایهاباارزشهایآنرابهچالشبکشندوخواستارجایگزینیآنالمللموجودوارزشنظامبین

هاهایغربیوغیردینیهستند.همچنینمروجاناینارزشهامبتنیبرارزشاسالمیشوند.چراکهاینارزش

ازطرحاینمسائلتحتفشارقراردادنکشورهایهاهدفآنوردارنیستندوآننیزازاعتبارالزمبرخ ها
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 مقدمه

شوندکهمطابقبانظامهایانقالبیبعدازسرنگونیرژیمپیشیندرعرصهخارجیباشرایطیمواجهمیدولت

دانندکهتوسطبگروناعادالنهمیالمللموجودراغیراخالقی،سرکوهانظامبیناعتقادیمطلوبآنهانیست.آن

سوخواهانتغییربسیاریازهاازیکروآنازاین.هاایجادشدهاستهایمسلطودرراستایمنافعآنقدرت

بینارزش نظام در رفتارهایموجود و هنجارهایها و بازتعریفرفتارها با سویدیگر از و المللهستند

پردازند.المللیمطلوبخودمیالمللیبهارائهنظامبینبین

انقالبعنوانیکانقالبمبتنیبرارزشانقالبایراننیزبه هایاسالمیخارجازاینقاعدهکلینبود.

انقالب ارزیابیارزشایرانهمانندسایر به هنجارهایاسالمیخود مبنایایدئولوژیو وهایبزرگبر ها

هایالمللموجود،مفاهیموارزشختوبانگرشانتقادیبهنظامبینالمللپردانهادهایحاکمبرنظامبین

شودکهرواینسؤالاساسیبهذهنمتبادرمیالمللمطلوبارائهداد.ازاینعنوانمبناینظامبینجدیدیرابه

یرابههاوهنجارهایالمللموجودداشتهوچهارزشرهبرانانقالباسالمیچهنگرشینسبتبهنظامبین

بر مبنایچالشکشیدند. انقالباسالمیبر رهبران استکه استوار اینفرضیه بر ایناساسمقالهحاضر

تشکیل عنصر سه اسالمی، ایدئولوژی و مذهبی بیننگرش نظام نظامدهنده ماهیت یعنی موجود الملل

کشیدند.انقالبیونایرانبرمبناینگرشرابهچالشالمللوسازوکارهایآنالملل،قواعدحاکمبرنظامبینبین

بین نظام بهاسالمی، را آنابرقدرتالمللموجود تعریفکردندکهدر ناعادالنه باعنواننظامیظالمانهو ها

پردازند.اینپژوهشتکیهبرقدرتمادیبهاستثماروسلطهبرمردموکشورهایضعیفوجهانسوممی

تونومنابعدستاولوبااستفادهازروشتوصیفیـتحلیلینگرشانقالبیونایرانتالشداردبااستنادبهم

المللوسازوکارهایآنراتبییننمایدونشاندهدکهایننگرشدرساختارسیاستدرخصوصنظامبین

خارجیایراننهادینهشدهوبهمشخصههویتیجمهوریاسالمیایرانتبدیلشدهاست.

 الملل موجودنظام بین. ساختار 1

هایاروپاییبرمیالدیاست.دولت07و06هایاروپاییدرقرنهامحصولتجربیاتدولتجامعهدولت

به که نهادند نظمیبنا وستفالیا دولتمبنایمعاهده جامعه نماد مرکبازعنوان اینجامعه، شد. شناخته ها

دولت برایحفتعاملگروهیاز تالشمیهایمستقلاستکه افزایشقدرتملتخود ازنظرظو کنند.

هابهوجودآمدوآنهدلیبولایننظامهنگامیشکلگرفتکهبیندویاچندملتبهقدرکافیتعاملبه

(.Bull, 1977: 9میزانکافیبرتصمیماتورفتاریکدیگرتأثیرگذاشتند)

الملل،موضوعبسیارمناقشهبرانگیزیاستومبینهادرنظاماهیتوموضوعقواعدحاکمبررفتاردولت

هریکازمحققانباتوجهبهمبانینظریمختلفدیدگاهمتفاوتینسبتبهآندارند.اگرچهمحققانروابط

المللیعنواناصولبنیادینحفظنظمبینالمللباتوجهبهنگرشنظریخوداصولوقواعدخاصیرابهبین

المللکهمتأثرازنظاموستفالیااستراهااصولیمانندموازنهقوا،دیپلماسیوحقوقبینآنکنندامامطرحمی

شناسندوبرهمهیایکیازایناصولالمللبهرسمیتمیعنوانسازوکاراصلیمدیریتوحفظنظمبینبه

(.0777:8ورزند)مستقیمی،تأکیدمی

موازنه قوا.1.1

عنوانراهحلیبراینظامالمللتبدیلشد،موازنهقوابهیتبهموضوعاصلیاموربینازآنکهاعمالحاکمپس

المللهادریکنظامبینبرایدرکرفتاردولتترینمفاهیمبهیکیازبنیادیهاتلقیگردید.اینمفهومدولت

ازنظر.(9831:91)لیتل،ردندالمللنامبدرسیاستبینعنوانتنهاقانونعاماستوبرخیازآنبهآنارشیک

هایخودمختارومستقلاستوازنظرگرایانموازنهقواتنهاعاملحفظنظمدردنیایمرکبازدولتواقع
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 ابزاراصلیپیدایشنظامدوقطبیوکشورداریاست)رنگر، قوا 0781والتزموازنه اصلی011: کارکرد .)

ترالمللیموجودوبهعبارتدقیقگرگونیاساسیدرنظمبینموازنهقواحفظوضعموجودوجلوگیریازد

هایبزرگحافظنظمموجودوبهضررطورقطعبهنفعقدرتالمللاست.اینکارکردبهحفظخودنظامبین

کشورهایکوچکوانقالبیاست.

بهعاملاصلیتنظیمرقابتبیندوابرقدرتپیروزدرجنگتبدیل بعدازجنگجهانیدومموازنهقوا

ابرقدرت بود. کشورهایجهانسوم وشورویبر تفوقآمریکا پیامدهایاینرقابت، یکیاز برایشد. ها

مبارزه داخل در سوم جهان کشورهای بهگنجاندن و نظشان سیاسی، کسبنفوذ درصددمنظور ... و امی

آن کنندیا برآمدندکهمتحدانیدرکشورهایجهانسومپیدا ازرقیبشاندورسازند. را هردوابرقدرتها

هاینظامیاستفادهنمودند.هایوابستهازابزارسیاسیانتقالتسلیحاتوکمکدولتایازبرایایجادشبکه



 یپلماسید .1.1

دولتدیپلماسیبهمعنیبرقراریراب ابزارهایمسالمتطهبا از استفاده ازطریقکارگزارانرسمیبا آمیزها

روابطبین نظام در ابزارهایمهم یکیاز دیپلماسیبه وستفالیا، معاهده زمان از سمبلنظماست. المللو

آوریاطالعاتعها،ارتباطبینکشورها،جمنامهجهانیتبدیلشدوکارکردهاییازقبیلمذاکرهدربارهموافقت

(Berridg, 2002: 104)عهدهگرفتواخباردرموردکشورخارجیرابر

دولت اهدافسیاستخارجی تضمین دیپلماسی بههدفاصلی توسل بدون ازها جلوگیری و زور

است؛ جنگ تعارضبه دولتعبارتبهتبدیل تعارضبین تعدیل با دیپلماسی ماهیتدیگر تعدیل و ها

المللتریننهاددرروابطبینعنوانمهمباشد.مارتینوایتدیپلماسیرابهالمللمرتبطمیظامبینآنارشیکن

 ,Wightبرایحفظصلحتوصیفکردوآنرابرایمدیریتوایجادنظمدرنظامجهانیضروریدانست)

1977: 113.)

محوربودندیپلماسیدارد.دولتمحوریومخفیبودنتأکیدایننگرشازدیپلماسیبردواصلدولت

مفروضاست. چند بر دولتمبتنی به منحصراً دیپلماسی افرادنخستآنکه توسط صرفاً و دارد تعلق ها

میحرفه دولتاجرا به دولتایوابسته دیپلماسیبه اینکه دوم سومشود. هایدارایحاکمیتتعلقدارد.

مذاکرهدرموردمسائلخلعسالحیاست.از"سیاستسخت"تمرکزاصلیدیپلماسیبر قبیلموازنهقوا،

بازیگرانغیردولتیبهاگرچهدرسال هایاخیرمسائلیازقبیلمحیطزیستوحقوقبشرمطرحشدندو

ایفاینقشدراینزمینهپرداختندامامسائلمربوطبهسیاستسختهمچنانکانوناصلیدیپلماسیهستند

(Berridg, 2002: 105.)

مخفیبودندیپلماسیدومینویژگیدیپلماسیعصروستفالیااست.برحسبتعریفدیپلماسیمخفیبه

وبی ومردمازمذاکراتوتصمیماتسیاسیحاصلهاست)خبریرسانهمعنیانزوا  :Gilboa, 1998ها

مزیت213 دلیلبرخورداریاز دیپلماسیبه ایننوع قبیلدسترس(. ساختنمذاکراتپذیرهایچندیاز

عادی نارضایتیصلح، از جلوگیری و سابق دشمنان با مذاکرات خارجیسازی فشارهای و سیاسی های

(.Bjola, 2014: 87-9هایمطلوببرایتحققاهدافسیاسیمطرحاست)عنوانیکیازشیوههمچنانبه

هادرتمالوجوددارددولتاست.چراکهایناح"ترسازغافلگیری"مبنایمخالفتبادیپلماسیمخفی

آمیزخودرامتعهدبهاقداماتیسازندکهموجبتنشدرخفاازطریقمعاهداتحاویمفادمخفیوتوطئه
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سازش یا اندازدهایشرمروابطبینکشورها خطر به را حاکمیتملییککشور استقاللو که شود آور

(Watson, 2005: 54.)

 الملل.حقوقبین1.1

ا حقوقبینهسته دولتعنوانمجموعهالمللبهولیه رفتار اصولرفتاریکه قواعدو یکدیگرایاز با را ها

مبنایتفکراتتنظیممی بر گروسیوسو هابز، میالدیتوسطمتفکرانیمانند شانزده و پانزده قرن در کند

(.Kingsbury and Straumann, 2010: 39)فالسفهیونانورومشکلگرفت

هادرابتدابینخودکشورهایاروپاییتریناصولهنجاریحاکمبردولتعنوانعالیالمللبهبینحقوق

می کاپیتالیستیوامپریالیستیآناجرا اینحقوقسهکارکرداصلیدرشدوبیانگرعالئقمسیحیـ بود. ها

حاکمیتدولتزمینهحفظنظمبین شناساییایده نخست، استالمللداشت: اصولاساسیسیاستها که

می تشکیل را کنونی عصر در بینجهانی حقوق حاکمیتدولتدهد. اصل بر تأکید با عنوانالملل به ها

بین نظام هابزی حالت ایده با توانست جهانی سیاست اصلی هنجارهایبازیگران وجود یعنی الملل

سوومفهومدولتجهانیمبتنیبرحقوقازیک"جنگهمهعلیهیکدیگر"هاومحدودکنندهبرروابطدولت

 :Bull, 1985شمولیاحکومتیجهانیمبتنیبرملیت،نژادیامذهبخاصازسویدیگرمقابلهکند)جهان

135.)

هااست.اینکارکرددرهاوسایرنهادهادرنظامدولتآمیزمیاندولتدوم،برقراریهمزیستیمسالمت

می تبلور حوزه سه که دولتعبارتیابد خشونتمیان تحدید به مربوط قواعد از بهاند مربوط قواعد ها،

ها.هاوقواعدمربوطبهاستقاللوحاکمیتدولتهامیاندولتنامهموافقت

المللاست.الملل،حفظوتوجیهسلطهنیروهایاجتماعیموجوددرنظامبینسومینکارکردحقوقبین

اینفراحقوقبین نقشمشروعیتالمللدر حقوقبینیند دارد. عهده بر هایمسلطراالمللایدهبخشیرا

می جلوه بیعقالیی بر و بیندهد نظام بر حاکم قواعد بودن عادالنه و عینی داردطرفانه، اعتقاد الملل

(Chimni, 2006: 15.)

بین روابط شدن سهسکوالر پذیرشکارکرد پیامد الملل سوی از دیپلماسی معاهدهگانه بود. کشورها

یکامرعرفیاستوتکثردینیوفرهنگینه تنهاباجامعهوستفالیامبتنیبرایننگرشبودکهدیناساساً

هاینشأتگرفتهازحقوقطبیعیتأکیدهایمذهبیبایدبرارزشجایارزشالمللیسازگارینداردوبهبین

بایدهاهمچنینمعتقدبودندکهآن(.Watson, 1985: 118نمودکهریشهدرتمدنیونانیورومیدارد)

المللیتنهاازطریقسکوالریسمودوریازمذهبصلحبینشمولراجایگزینمذهبنمودواخالقجهان

(.Hurd, 2004: 241)گرددحاصلمی

عقالنیتوپیشرفتهایمثبتازقبیلصلح،دیگرمعاهدهوستفالیاباایجادایندوگانگیویژگیعبارتبه

سازیخوددیگرنیازیبهدینهابرایمشروعیتایدولتدهد.درچنینجامعهرابهسکوالریسمنسبتمی

مبنایدینتعیینمی بر قبالً هنجارهاییکه عرفیتعیینندارندو طریقمعیارهایعقلیو از اکنون شدند

(.9831:83لر،گردند)فاکسوسندمی

المللراموردانتقادقراردادهحقوقبینگانهسههایجهانسوموانقالبیاینکارکردهایکشورآنکهحال

ازنظرآنبودند برکندوبههاامپریالیسمازطریقاینقواعدبرجهانحکومتمی. جایآنکهقدرتخودرا

(.Cohen, 2004:2)شدبخمبنایاینقواعدمحدودسازد،قواعدمدنظرخودرابرمبنایآنمشروعیتمی

بهکشورهایجهانسوموانقالبیمعتقدبودندآن هدفاینحقوقکهموضوعاینقانونباشندجایاینها
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رعایتقواعدحقوقیمی مکلفبه و ملزم را بههستندوخود دولتدانستندکه آنوسیله هاهایغربیبر

هاهیچنقشیدروضعآننداشتند.شدهوآنتحمیل



المللماهیتنظامبینانقالباسالمیایرانو.2

خمینی به)امام ره( منظرعدالتبه از بینعنوانیکفقیه واحداصلیآنیعنیدولتنظام نگاهالمللو ها

کردند.ایشانمحتوایجمهوریاسالمیایرانرابراساسعدلومبناینظامسلطهجهانیرامبتنیبرزور،می

طلبیدراندیشهشیعه(.ایننگرشناشیازاصلمساوات9839:229خمینی،)دانستندعدالتیمیبیواجبار

بین ویژگیاساسینظام دو دولتاستکه نظام–المللیعنیایده ساختار مرزهایملیو ملتمبتنیبر

کند.دوقطبیراانکارمی

 یملتجابه.امت2.9

 دولتمبتنی ایده امام دیدگاه ظالمانهاز سیاسی ازنظر ناقصبشریاستو ذهن مرزهایملیساخته بر

مجموعهمی بر مبتنی دولتکنونی نظام دولتباشد. از بهای استکه سرزمینی توسطهای مصنوعی طور

ودولت شدند ایجاد استعمارگر امامهیچهای ندارند. مشروعیتی و ارزش عقایدگونه گسترش خمینی

هایبزرگبرایناتوانساختناسالموهموارکردنراهاستیالیاناسالمراتوطئهقدرتناسیونالیستیدرجه

(.9831:19نام،یب)دانستندمی“تفرقهبیندازوحکومتکن”خودبراساساصل

دانستند.ایدئولوژیناسیونالیسمراعاملفسادواختالفبینکشورهاوخصوصاًمسلمانمیامامهمچنین

اظهارداشتندکهناسیونالیسمعاملایجاددشمنیبینمسلماناناست9131اساسدرپیامحجدرسالبراین

می مسلمانان و اسالم علیه میو اسالم گسترش از که است بیگانگان راهبرد ناسیونالیسم ترسندباشد.

(Marshall, 2003: 13.)

ندکههدفازآنایجادجامعهاسالمیمبتنیبراستفادهکرد"امت"ازمفهوم"ملیت"جایمفهومامامبه

تنهاحکومتیراحکومتحقیقیمی ازنظرامامخرد، ایشانشریعتاسالمبود. باشد. داندکهمبتنیبرخدا

(.چراکهاسالممختص0760:111)خمینی،«هااستقدمهمهقانونهمچنیناظهارداشتندقانوناسالم،پیش

اسالمبرایبشریتآمدهاستوخواهانقراردادنهمهیککشوریاچندکشور وحتیمسلماناننیست.

 (.Ramazani, 2004: 553بشریتتحتلوایعدالتخوداست)

جامعهسیاسیاسالمیعالوهبرمسلمانانشاملهمهغیرمسلمانانیاستکهدرشریعتاسالمبهرسمیت

علیشدهشناخته تهدیدی که کسانی همچنین و نمیاند محسوب اسالمی حکومت سیاسیه جامعه شوند.

ایمتشکلازمردمانیاستکهبهخدااعتقاددارندوتحتاسالمی،مشابهدولتسرزمینینیستبلکهجامعه

(.Rajaee, 1983: 69باشند)رهبریفقیهمی

-تبدیلمیجایملت،تشکیلدولتاسالمیمتشکلازامتمسلمانبهیکضرورتباجایگزینیامتبه

باتوجهبهاینکهایرانتنهاکشوریاستکهخواهانگسترشعدالتدرسراسرجهاناستومنجیشود.

 ,Ramazani)داندکهباعزمخویشاسالمرادرسراسرجهاننشردهدباشد،خودرامکلفمیهامیملت

ازاین20 :1986 وحدتمسلمانانومستضعفانجهانبه(. یکیازشعارهایاصلیسیاستعنوانروایده

خارجیایراندوکارکردعمدهداشت.
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آورد.ازآنجاکهاسالمبراییکنخست،مبناییبرایحمایتازایراندرمقابلدشمنانخارجیفراهممی

روحفظچینیخواهندکرد.ازاینکشوریاگروهخاصینیستودشمناناسالمنیزبرایازبینبردنآنتوطئه

نزاعبین"وحکومتاسالمیوظیفههمهمردماست.برایناساساماممنازعهبینایرانوآمریکارااسالم

0787داند)خمینی،می"کفرواسالم هایمسلمانباخواستاراتحادهمهملتروایشانازاین.(171الف:

ملتایرانبرایمبارزهباآمریکاگردیدند.

خواهمهایاسالمیو...میازهمهمسلمین،ازهمهارتشهایمسلمان،منازهمهملت
ایکهبینکفرواسالماستونهبینایرانوکهباایننهضتماهمراهباشند.بااینمقابله

(.171-7الف:0787آمریکا]بلکه[بینتمامکفروتماماسالماست)خمینی،
 نظم ایجاد برای مبنایی اسالمی وحدت ایده میبیندوم، فراهم اسالمی نظامالمللی در دولت آورد.

تعریفنمیبین قالبدولتسرزمینی در اسالمی استکهالمللی دولتجهانی معنی دولتبه بلکه شود

مأموریتورسالتجهانیدارد.



یدوگانگیشرق/غربجابهدوگانگیمستضعفین/مستکبرین.2.2

ناعاد جهانیکنونیرا خمینینظام وسلطهامام ماهیتآنگرمیالنه وسرکوبدانستندکه مبتنیبرسلطه

المللیموجودنیزایننابرابریواقداماترامشروعوموجهجلوهضعفابراقویااستوقواعدومقرراتبین

بیندهند.می نظام ترسیم خمینیبه برامام مستکبرینپرداختند. اسالمیمستضعفین/ قالبمفهوم المللدر

"هاییکهالهیهمنیستندآنملت"بندیبسیاریازکشورهایجهانخواهمسلمانخواهمبنایایننوعتقسیم

هافارغازگیرندودوابرقدرتومتحداناصلیآنعنوانقربانیاننظامسلطهدرگروهمستضعفینقرارمیبه

اند.درمقابلمستضعفینایستادهشوندکهعنوانمستکبرینشناختهمیشانبهتفاوتایدئولوژیکی

المللکنونییکنظامسلطهاستومستضعفینبایدباآنمقابلهکنند.برمبنایچنینازاینمنظرنظامبین

بین رویارویی و است صفر جبری جمع حاصل بر مبتنی مستضعفین و مستکبرین بین رابطه نگرشی

 ,Ramazaniناپذیراست)عدالتیاجتنابینعدالتوبیمستضعفینومستکبرینوبهتعبیردیگرمبارزهب

زیانتوده33 :1986 به قدرتجهانرا ابرقدرتهمه دو چراکه وسرکوب(. اختیارهایمحروم در شده

هایالمللتسلطیافتندوبااستفادهازقدرتخودملتعنوانبازیگراننامشروعبرنظامبینهابهگرفتند.آن

 نقشایراندرایناماسرانجاممستضعفینبرمستکبرینغلبهخواهندیافت.کنند؛سرکوبمیمستضعفرا

هایمادیومعنویبرایمسلماناندرتالشبرایایجادحکومتجهانینظمجهانی،فراهمآوردنراهنمایی

(.Philip, 1994: 121هایامپریالیستیاست)حکومتمستضعفانبر

عنواننظامامپریالیستیهاخواهانتغییرنظمجهانیموجودگردیدکهازآنبهگانگیامامبرمبنایایندو

هاراگردد.نظمجهانیاسالمیهمهانسانعنوانشیطانبزرگمظهرونمادآنتلقیمیکندکهآمریکابهیادمی

برایایجادایننظم،احیایکند.هدفازمبارزهگیردوفاصلهجغرافیاییهیچنقشیدرآنایفانمیدربرمی

هایاستکباری،تحققموازینومعیارهایاسالمیوروابطاسالم،آزادیهمهابنایبشر،حذفسلطهقدرت

(.077الف:0788عادالنهاست)دهقانیفیروزآبادی،

نظممبنایایننگرش،ایرانخودراتنهاواجدصالحیتبرایاعمالرهبریوتحققهدفنهاییایجاد بر

روایرانکشورهایجهانرابهکشورهایبرادر،کشورهایدوستوکشورهایداند.ازاینجهانیاسالمیمی

عنوانقدرتشیطانیوظالم،دشمنخودتعریفنمودوبرقراریطرفودشمنتقسیمکرد،آمریکارابهبی
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 :Ramazani, 1983رگرفت)عنوانکشورهایمستضعفدراولویتقرارابطهباکشورهایجهانسومبه

18.)

باتوجهبهنفینفوذمستکبرینبرامورکشورهاوتقسیمکشورهابهمستقلووابسته،تنهاراهبردممکن

نهشرقی"راهبردالمللیمبتنیبرموازیناسالمی،گیریسیاستخارجیبرایتحققیکنظمبینبرایجهت

رقوغرببود.ازنظرانقالبیونایران،حتیراهبردعدمتعهدنیزبهمعنینفیسلطهوحاکمیتش"ونهغربی

گیریسیاستخارجیایرانبعدازانقالبباشد.چراکهاینجنبشاگرچهدرآغازتوانستگویایجهتنمی

باحسننیتتأسیسشدهبودولیبهدلیلنفوذتدریجیدوابرقدرتدرآنازمحتوایاصلیتهیشدهو

(.0764:78ازاصالتخودراازدستدادهاست)والیتیودیگران،ایبخشعمده

توفیقجنبشعدمتعهددرراه0761رووزیرامورخارجهایراندراجالسسازمانمللدرسالازاین

نهضتباقاطعیتخودراازوجود»داندکهاینهارامنوطبهاینمیآزادیمللستمدیدهازسلطهابرقدرت

هاکهدرظاهرادعایعدمتعهددارندامادرواقعدرصددتأمینمنافعاستکبارجهانیاندگانابرقدرتنشدست

(.0761:07)والیتی،«وسیلهحرکتصحیحورشدخودراتضمیننماینددرجنبشهستند،تصفیهوبدین

المللیاستوهمبینراهبردنهشرقیونهغربیمبتنیبراینفرضاستکهایرانهممخالفکمونیسم

خصمانه ابرقدرتجبهه دو چراکه است. آمریکا غربتحترهبری جهانی اسالممخالفسلطه علیه ای

ایدئولوژیاسالمیتشکیلدادندولیبرالیسمغربوکمونیسمشرقبه با عنوانایدئولوژیانسانیدرتضاد

ازنظرامامایرانتحتهیچشرایطRajaee, 1983: 82است) یبهخوداجازهنخواهددادکهبهسمت(.

غربگرایشیابدومی ایرانمیخواهدبهسرمایهشرقیا کند. اتکاء خواهدنظامهایملیومذهبیخود

سازجریانها،مستقلازغربوشرقدرکشورخودایجادکند،آنراگسترشدهد،زمینهجدیدیازارزش

(.0764:78ن،سومیدرجهانگردد)والیتیودیگرا

بین نقش خود برای ایران اساس این میبر تصور والمللی مسلمانان به کمک به مکلف که کند

0881شدهبرایدستیابیبهمنزلتمستقلاست.آقایوالیتیدراکتبرسالهایسرکوبغیرمسلمانانوملت

دساختکهبتوانیمدرمقابلمستکبرینداردکهانقالب،ماراآنقدرقدرتمندرمجمعسازمانمللاظهارمی

رنج افراد به و کنیم قدرتمقابله به حال همان در و کمککنیم سوم کشورهایجهان در خصوصاً دیده

توانیممسلمانانانقالباسالمییعنینهشرقیونهغربیمیترینشعارخارجیاتکانکنیممابااتکابهمهم

ازسلطهآمریکارهاسا زیم.هرچندنبردباامپریالیسمآمریکاوصهیونیسممشکلوطوالنیاستجهانرا

(Hunter,1990:37.)

 انقالب اسالمی و دیپلماسی. 8

المللیرابهچالشکشیدوخواهانجهانیعادالنهورهاییهمهکهگفتهشدایرانانقالبی،نظمبینگونههمان

دیپلماسی برایتحققاینهدفبودینابزارترمهممستضعفانگشت. دیپلماسیسنتیبهدلیل؛ یدبرتأکاما

نمی بودن ماهیتمخفی نیز و دولت با دولت باشد.روابط هدف این تحقق برای مناسبی ابزار توانست

پیامیدرحال اصلی مخاطبان انقالب رهبران دید از کهکه هستند ستمدیده و محروم مردم انقالب های

گردند.هایانقالبمیبهپیامهاآنیرمستقلمانعازدسترسیغهایوابستهودولت

هایمرجع،رهبراناحزابیدنمودکهمبتنیبرارتباطباگروهتأکدیپلماسیعمومیبرایناساسایرانبر

گروه ذیسیاسی، های سیاسی نخبگان جهتعنوانبهنفوذ، شهروندان کلیه و عمومی افکار سازندگان

افدهشکل به ی و سازهماهنگکار اذهان هاآنی انقالباست)دهقانی اهداف فبا ب:9833یروزآبادی،
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یتهمهدراجرایاینمهماستمسئولپذیربودنو(.ویژگیایننوعدیپلماسیآشکاربودنوانعطاف101

هدفازینترمهمهایسیاسینیست.وتنهامختصبهنهادخاصمانندوزارتامورخارجهویانمایندگی

درجهتهاآنهایانقالبوکسبحمایتوبسیجایننوعدیپلماسیآشناییمردمجهانبااهدافوارزش

هایرسانیبهمعنیارسالپیامهایانقالباست.ایننوعدیپلماسیمبتنیبرسهاصلاطالعاهدافوبرنامه

ورفتا ایستارها فهمبهمعنیآگاهیازفرهنگ، پیاموتعاملبهمعنیرهایدریافتدرستوصحیح، کننده

(.Kelly, 2009: 73ایجادبسترهایاعتمادوفهممتقابلبینمردماست)منظوربهبلندمدتایجادروابط

دیپلماسیترویجارزش سطحبینهدفاز عمومیهایانقالبیدر افکار در دشمنان محاکمه المللیو

بین برهاآنروینازاالمللیاست. متنمذاکراتو یدولتگذشتهوقراردادهااینشاندادنصداقتخود،

دهند.ایننگرشبهدیپلماسیسببگردیدکهکاسترودربارهبرانجهانراانتشارمیهمچنینمذاکراتخود

رهایجدیزد.شمامحرمانهوغیتوانحرفهانمیشماایرانیبا»الریجانیاظهارداشتمحمدجواددیداربا

«کنیدکشیدوبرایمادردسردرستمیها،رادیووتلویزیونمیچیزرابهروزنامهفهمیدوهمهمحرمانهنمی

.(0774:8)الریجانی،

هایاسالمیواحیایهویتاسالمیایننوعدیپلماسیکهمبتنیبراصلدعوتاستوظیفهترویجارزش

وظیفههمهکسانیمی مسلماندرسراسرجهانرا ارتباطهستند. خارجیاندر درمواجهباهاآنداندکهبا

 رفتار که کنند بایدطوریرفتار طریقهاآنخارجیان از افراد و باشد الگو شوندهاآناقدام جذباسالم

(Ramazani, 1986: 26«.)هاآنداریدباسفرایآنجاباوزرایخارجهبرخوردشمادرخارجکههستید

این همه وضعیتاصلبا کارمندان. با وضعیتسلوکتان با آنجا در خودتان عمل با ... دارید برخورد ها

یجانقالبشماصادربشودبهآنکشوریکهتدربهعمل،سفارتخانهطوریباشدوطوریبکنیدکهباهمین

.(9839:21)خمینی،«درآنهستید

 را تبلیغات انقالبترمهمعنوانبهامام صدور برای مناسبی ابزار و ایران عمومی دیپلماسی ابزار ین

درمی برمبنایاصلدعوتتوجیهنمودندوآنرا ایشانتبلیغاترا اماملقیمیامورترأسدانستند. کردند.

.مخاطبانایندعوتدردرجهباشندهانیزبایدنشریاتتبلیغاتیداشتههمچنینمعتقدبودندحتیسفارتخانه

بخشیدرایننوعدیپلماسیوظیفهآگاهیمسلمانانودردرجهدومعقالیعالمقرارداشتند.دعوتاولعامه

(.هدفازدعوتنجاتهمهمستضعفین9833:981د)فوزی،هارابهعهدهدارهاودولتوبیداریملت

 یخودباورشرایطنامناسبونابسامانمللاسالمیومستضعفینناشیازعدمآگاهیوعدمچراکهاست.

هاآن ای»است. زنیمایخوابرفتگان، وانقالباسالمیماستکهدرسراسرجهانصدا وظیفهاولیهما

غفلتزدگان شوید بیدار نگاه اطرافخود به النهکهیدکنو کنار وهایگرگمنزلگرفتهدر اید...آمریکا

(.9839:91)خمینی،«اندوتانابودیکاملتانازشمادستبرنخواهندداشتشورویدرکمیننشسته

درمرحلهنخست زد اقدام جمهوریاسالمیایرانبرمبنایایننوعنگرشبهدیپلماسیدستبهدو

ازسراسردنیابرایآشناییباتحوالتایرانونقشاسالمومندعالقههاوافرادهگرو بهانقالباسالمیرا

برایمثالدرژانویه جهانیائمه9131مذهبدرزندگیسیاسیواجتماعیبهایراندعوتکرد. کنگره

 برگزارشد. تهران وجماعتدر گسترشیکبرگزارکنندگانجمعه روحیهجهانیوتالشدراینکنگره

گیریازروحانیتبرایرهاییجهتپیوستگی،تالشدرجهترجوعبهاسالموقرآنوتالشبرایبهره

(.Dawisha,1983: 3-4)هدفازبرگزاریاینکنگرهاعالمکردندعنوانبههاراملت

یتاندرادعیههاخطبهدر»داشتندائمهجمعهوجماعتاظهارکنگرهامامخمینیدردیداربامهماناندومین

خودتانمسائلاسالمیراطرحکنید،مسائلاجتماعیمردمراطرحکنید...مسائلمسلمینرابگوییدمردمرا
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آقایانائمهجمعه،آقایانائمهجماعت،علمایاسالمدرسراسرعالمتوجه...دعوتکنیدتاقدرتپیداکنید

برضداسالمقیامکردندنهبرضدایران.توجهکنیدکهتکلیفهمهمازیاداستهاکنیدکهامروزهمهقدرت

براینکنفرانسیتحتعنوانایجادجنبشآزادیاسالمیمرکبعالوه(.3-9831:1نام،)بی«دراینزمان

توده طرحشدهسرکوبهایاز شدو جنبشسیاسیبرایبرگزار ایدئولوژیاتبلهاییبرایایجاد نقالبیغ

(.Halliday,1986: 102اسالمیارائهگردید)

شود.امامحجرایکعملعبادیوحجدومینابزاردیپلماسیعمومیایرانبعدازانقالبمحسوبمی

هایعبادیدانستکهحتیجنبهسیاسیآنبرجنبهسیاسی روایشاناززائرانایرانیینازااشبرتریدارد.

هایچپوراسترابهگوشمسلمانانجهانبرسانندوبارفتاروگفتارخوددروطئهکنندکهتدرخواستمی

به بامسلمانانجهانپیامانقالباسالمییعنیحکومتعدلاسالمیرا منتقلکنند)خمینی،هاآنبرخورد

(.21:ب9838

 

المللیقواعدونهادهایبین.انقالباسالمیایرانو1

آمیزاختالفاتبینیجقواعدونهادهاییبرایتنظیمروابطوحلمسالمتتدربهاززمانتشکیلدولتمدرن

هایغربیداشتوکشورهایجهانسومکمتریننقشرادرتدوینآنهاایجادشدکهریشهدرسنتدولت

المللیازدومنظرنظریوعملیینبیاند.ازاینمنظرمخالفتایرانبعدازانقالبباقواعدوهنجارهاداشته

قابلبررسیاست.

هایغربیومسیحیتالمللیموجودرامبتنیبرارزشهاوقواعدبینازمنظرنظری،رهبرانایرانارزش

المللییکمرجعورهبردینی،اسالموقوانیناسالمیرافراترازحقوقوقواعدبینعنوانبهدانستند.اماممی

کردندوخواستارنظمجهانیمبتنیبرشریعتاسالمبودندکهتوسطحاکممسلمانادارهسکوالرتلقیمی

توانندهانمیایرانتأکیدکردکهدربسیاریازمواردکشور(.برایناساسReisam, 1999: 372شود)می

کهکمیسیونحقوقبشرایرانراموردانتقادقرارداد،ایراناعالمبهاینقواعدمتعهدباشند.بنابراینهنگامی

می رفتار اسالمی قوانین با مطابق که شودکرد تعدیل اسالمی قوانین با مطابق باید موجود قوانین و کند

(Bahar, 1991: 170.)

رشدینویسندهکتابآیاتشیطانینمونهعینیبرتریرعایتقواعداسالمیبرفتوایامامعلیهسلمان

المللیموجودشهروندانیکدولتتابعصالحیتقضاییقانونیالمللیاست.برمبنایقواعدبینقواعدبین

دولتسرزمینخودهستند امام؛ دییکفقیهومرجعخواستاراجرایشریعتاسالمیعلیهفرعنوانبهاما

(.Adib-Moghaddam, 2005: 281بخشیازامتاسالمیبودهاست)قبالًاستکه

رامبتنیبرمنطقهاآنداندوالمللوقواعدوهنجارهایآنراناعادالنهمیازمنظرعملیایراننظامبین

هاآنسائلجهانی،ازدربرخوردبامهاآندانستودرتالشبودبانشاندادنمعیارهایدوگانهمی"قلدرها"

هایرفتاریمدافعانحقوقهاییازتناقضمشروعیتزداییکند.برایمثالامامبابیاننمونههاآنومدافعان

بشردرخصوصرفتاررژیمگذشتهبامردمایرانورفتاراسرائیلدرحقمردمفلسطینوهمچنیناقدامات

ینمنافعآمریکابرتأمهاهستندوقوقبشربیشترمدافعانابرقدرتآمریکادرویتنامنشاندادکهطرفدارانح

(.9839:999المللیاولویتدارد)خمینی،قواعدبین

داشتنهادهایبیندرخصوصنهادهایبین موجودالمللیایراناعتقاد ناعادالنه نظام المللیبخشیاز

اکثریت و چنگقدرتهاآنهستند دارندر جهتمنافعقدرتهایبزرگقرار در هایبزرگحرکتدو
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اینسازمانمی کشورهایملتکنندونبایدانتظارداشتکه بهنفعکشورهایجهانسوممخصوصاً هایها

هابرایرساندنحرفخودبهجهاناستفادهحالاعتقادداشتازاینسازمانیندرعاما؛مسلمانحرکتکنند

(.9831:131نام،یدراصولداشتهباشد)بیترینسازشکند،بدوناینکهکوچک

روآقایوالیتیاثباتدیدگاهخودبرحقوتودرشورایامینتسازمانمللاستنادکرد.ازاینایرانبرای

وزیرامورخارجهایراندراولینسالحضورخوددرسازمانمللعلیهآنصحبتکردواعتراضنمودکه

اعدحقوقیامنیتجمعی،موازنهقدرتراپذیرفت.پذیرشحقوتودرحقیقتجایقوچراسازمانمللبه

کهکورتدهد.هنگامیدهندهحاکمیتقانونجنگلدرجهانامروزاستکهاصالترابهزوروظلممینشان

بهکلسازمانمللبرایحلمسئلهگروگانوالدهایمدبیر عاملعنوانگیریبهایرانآمدرادیوایرانویرا

خواهدموقعیتایرانرابررسینمایدتابتواندعالیقاربابانشیعنیآمریکاراحفظشیطانبزرگخواندکهمی

(.0766:07کند)والدهایم،

همیننگرشسببشدکهایرانبعدازحملهعراقبهایرانبهشورایامنیتسازمانمللدرخصوص

هاجنبههااستتابهاعمالآنشورایامنیتمحلظالم"معتقدبودتجاوزعراقبهایرانشکایتنکندچراکه

برهمیناساسشهیدرجاییدرخصوصعلت.تواندحقمظلومانرابگیردشورایامنیتنمی.قانونیبدهد

حضورخوددرشورایامنیتاظهارداشتند:

گذردمنظوربیانواقعیتیاستکهدرحالحاضردرکشورمامیشرکتمادراینشورابه
هایرجاواثقداریمکهشورایامینتباپذیرشحقوتوبرایزورمندانودارابودنوابستگی

قادربهخدمتجدیبهمللمحرومومستضعفنیست.منبهخودحقمی دهمدیگرعمالً
ایننتیجهکهبگویمشایدشو به ما رایامنیتاحتیاجبهیکتجدیدسازمانوقواعددارد.

رسیدیمکهبرایساختنایرانمستقل،آزادومترقیومرتبطبامعیارهایانقالبی،اینانزواتا
 (.06-0738:07نام،)بیناپذیراستحدودیاجتناب

گایرانوعراقبیشترایرانیانرانسبتبهگیریوجنمقایسهرفتارسازمانمللنسبتبهبحرانگروگان

بین نظام نگهساختار ارکان نسبتبهالمللو شورایامینتفوراً یعنیشورایامنیتبدبینکرد. آن دارنده

حالیگیریواکنشنشاندادوقطعنامهآمریکابرایتحریمعلیهایرانراتصویبکرد.ایندربحرانگروگان

ایحتیچندروزبعدازحملهعراقبهایرانجلسهبرگزارننمود.ازسویدیگرقطعنامهبودکهشورایامنیت

بسبودسپتامبریعنییکهفتهبعدازحملهعراقدرشورایامنیتتصویبشدتنهاخواستارآتش18کهدر

عدالتدرجهانوجودنشینیعراقندارد.ایناقدامایرانرابهایننتیجهرساندکهایبهعقبوهیچاشاره

ندارد.

گیرینتیجه

قواعدحاکمبرالمللیعنیساختارنظامبینانقالباسالمیسهعنصراساسیحاکمبرروابطبین الملل،

نگاهارزشیودینیامامخمینیازهارابهچالشکشیدهاست.اینچالشهاوالگوهایرفتاریآنرفتاردولت

بهنظامبین) امامازمنظریکروحانیومذهبیونهبهاتمیالمللنشره( عنوانسیاستمداربهنظامگیرد.

ترینمشخصهنظامموجودراعنوانمهمالمللبهنگریست،درنتیجهماهیتسکوالریستینظامبینالمللمیبین

ذاازنظرامامتقسیمنظامداند.لالمللقدرتمادیرافاقداعتبارمیبهچالشکشیدند.ایننوعنگاهبهنظامبین

نهعدالتمعیارالمللبهدوقطببرترفاقدارزشمیبین ایننوعتقسیمزوروقدرتو چراکهدر باشد.

جایدوگانگیشرقوغربازدوگانگیمستضعفومستکبراستفادهنمودندوروایشانبهبرتریاست.ازاین

هجهانبهمستضعفانتعلقدارد.برمبنایآیاتقرآنیاستداللکردندکهآیند
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بین حقوقبشرفاقدوجاهتبرایناساسبسیاریازهنجارهاینظام المللمانندخلعسالحخصوصاً

هایغربیوغیردینیهستند.ازسویدیگرمروجانآننیزاعتبارندارند.چراکههستندچراکهمبتنیبرارزش

مف این از غربی کشورهای بودند معتقد میامام سوءاستفاده آناهیم هدف و مسائلکنند این طرح از ها

خواهاست.فشارقراردادنکشورهایآزادیتحت

 منابع

وزیربهشورایامنیت،الجزایرولیبیوبیانگزارشسفر:کارنامهسفرچهارروزهنخست(.0738)نام،بی.1
 وزیری.انتشاراتروابطعمومینخست،تهران:دفترتحقیقاتومواضعسیاستخارجیایران

هاوپاسخبهسؤاالتدومینکنگرهجهانیائمهجمعهگزارشجلساتعمومی،کمیسیون(.0764نام،)بی.2
 جا:دفترکنگرهجهانیائمهجمعهوجماعت.،بیوجماعت

 انتشاراتآزادی.:،قماالسرار کشف(.1631،)اهللروحخمینی،.7
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