
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

   خارجي استگيري سي سمتبازتابِ 
  1368- 1388 اي خامنه اهللا آيت نوشتارهاي درگفتارها و

  


  1حسين جعفرزاده بهابادي
  2محسن خليلي

  
خارجي، عبارت از ايستارها و تعهدات كلي يك دولت در برابر محيط   گيريِ سياستسمت چكيده:

 هاي خارجي و داخلي و مقابله با تهديدات مستمر براي تحقق هدفخارجي و استراتژي اصلي آن 
يك از   كه مشخص كند كه يك رهبر انقالبي به كدام  است  اينحاضر نوشتار مسئله  است.
وجويِ  خارجي، گرايش دارد. بنابراين، پرسش اصلي مقاله، جست  هاي موجود در سياست گيري سمت

هاي  جي در آثار رهبر كنوني كشور ايران است. فرضيهرست خاهاي سيا گيري چيستي بسامد جهت
گيري در مقايسه با همديگر،  هايي بود كه در بابِ فراتري يا فروتريِ يكي از سه جهت اوليه، گمانه
تعهد، اتحاد/ ائتالف،   گيريِ انزواگرايي، عدم هاي سه سمت گان با توجه به شاخصدشد. نگارن مطرح مي

اول از الگوي تحليل  قهجي است و با تأكيد بر حلست خاري هالستي از سياكه برگرفته از الگوي نظر
پيوند با  هاي هم مضمون با شمارشاند  باشد، كوشش كرده رهبري مي مقام، نهادي هيلزمن كه در ايران

، نشان 1368-1388 اي در بازه زماني خامنه  اهللا گيري، در گفتارها و نوشتارهايِ آيت هاي سمت شاخص
اتخاذ گر سفارش به  نمايان ها، مد رسيد كه فراواني حاصل از اين شاخصاتوان به اين دست مي دهند كه
شده در  بسته كار پايه است. روش به دين جيِست خارتعهد و اتّحاد/ ائتالف در سيا  گيريِ عدم دو سمت

گانه  هاي سه يگير هاي مرتبط با جهت اي از تحليلِ كمي(شمارش بسامد شاخص رو، آميزه نوشتارِ پيش
  دهنده تفسيريِ برآمده از نوشتار، نشان  يافته ها) است. جي) و تحليلِ كيفي(تفسير يافتهست خاردر سيا

ديني، از انزواجويي،   جيِ انقالبيست خارساختنِ يك سيا گرايي براي دور كه نوعي واقع  اين نكته است
  رتبه كشور، چيره است.  بر گفتار و نوشتارِ مقامِ عالي
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 مقدمه

گيرندگان يك  وسيله تصميم است كه به  جي، استراتژي يا مسير طراحي شدهست خارسيا
المللي ديگر، براي رسيدن به اهداف  هاي بين هاي ديگر يا موجوديت دولت در برابر دولت

). 20: 1387 (طاهايي، شود شوند، اخذ مي حسب منافع ملي تعريف مي خاصي كه بر
گرفتن  نظر ها در ارتباط با ساخت اقتصادي و اجتماعي حاكم بر جامعه و با در دولت

كنند و نيز با توجه به نوع و ماهيت نظام  منافع اقشار و طبقاتي كه نمايندگي مي
هاي مختلفي  گيري خويش، از جهتجي ست خارالملل براي دستيابي به اهداف سيا بين

  ).23: 1389 (ازغندي، كنند پيروي مي
عنوان  ها به ها و هدف گيري يا استراتژي در كنار نقش هالستي از سمت

گيري كلي يك از نظر او استراتژي يا سمت برد. مي  جي نامست خاردادهاي سيا برون
تصميمات متوالي معلوم شود، بلكه از سلسله ندرت در يك تصميم نمايان مي دولت به

هاي ها و منافع با شرايط و ويژگيها، ارزششود كه در تالش براي انطباق هدفمي
با بررسي ساختار قدرت و اعمال واحدهاي  اند.محيط داخلي و خارجي اتخاذ شده

گيريِ انزواگرايي،  توان سه سمت كم مي المللي مختلف، دستهاي بينسياسي در نظام
 ).166: 1373 (هالستي، را مشخص ساختاتحاد ايجاد ائتالف و تشكيل  تعهد و عدم

جي مختلفي را به اجرا ست خارهاي متفاوت و سيا گيري ها، سمت رهبران دولت
المللي جهت تأمين اهداف خود در راستاي  ها در مناسبات بين واقع دولت در گذارند. مي

اتخاذ داخلي موجود اقدام به شرايط  گرفتن ساختار نظام و نظر ي، با درلمنافع م
جي خود داراي ست خارايران در سيا  اسالمي  كنند. جمهوري هاي مناسب مي استراتژي

بيني اسالمي است. نظام ارزشي و اسالمي   نظام ارزشي برگرفته از دستورها و جهان
: 1380 (ستوده، جي ايران مبناي رفتار سياست خارجي آن استست خارموجود در سيا

هاي ملي و  ساز دو دسته از مسئوليت ايران سبب  اسالمي  ماهيت انقالبي جمهوري ).164
(ملي  جي جهت تأمين اهدافست خارگيرندگان سيا فراملي در كشور شده است. تصميم
جي را ست خارگيري كلي سيا المللي و داخلي، جهت و فراملي)، با توجه به شرايط بين

 جيست خارنام سيا  اي متمايز به ن فرض كه مقولهترسيم نمايند. نگارندگان با پذيرش اي
هاي  گيري اند نشان دهند كه جهت انقالبي، وجود دارد، خواسته در يك نظام ديني/
  كند. هايي پيدا مي گرا، چه ويژگي جي در دولتي دينست خارممكن در يك سيا

گيري از الگوي نظري هالستي در مورد  در اين پژوهش عالوه بر بهره
اول از الگوي تحليل   دادن حلقه قرار  جي و با مفروضست خارهاي سيا گيري سمت

 جي متمايز ازست خارگيري يك سيا هاي سمت مؤلفه ستا  دهشنهادي هيلزمن، سعي 
د. رهيافت موجود در الگوي شوايران بررسي   اسالمي  جمهوري رهبري  ديدگاه مقام
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است  سوي بازيگران قرار داده شده  شده از  هاي ارائه تحليل نهادي هيلزمن براساس نقش

داند. حلقه اول از  هاي چهارگانه بازيگران مي جي را محصول ايفاي نقشست خارو سيا
ـ اشاره به بازيگران محوري دارد كه در اخذ  كه تمركز نويسندگان بر آن استـ  اين الگو

  ايران، مقامجي نقش اصلي را دارند. در اين ميان در مورد ست خارتصميمات در سيا
هاي  گيري رهبري كه از واالترين جايگاه حاكميتي برخوردار است؛ در كانون تصميم

جي قرار دارد. بر اين اساس، نگارندگان پس از واكاويِ مفهوم ست خاركالن سيا
  اهللا هاي آيت سال از بيانات و نامه20جي با رجوع به متن ست خارگيري سيا سمت
ست هاي سيا گيري ي/كيفي، سعي در شناخت سمتاي، به روش تحليل كم خامنه
  خويانه و انقالبي دارند.  دين جيست خارعنوان الگويي از يك سيا ايران به جيخار

جي ايران ست خارهاي سيا گيري بازخواني سمت استي آن پاين نوشتار در آنچه 
  اين است . پرسش اصلي مقالهاست اي خامنه  اهللا در بازتفسير نوشتارها و گفتارهاي آيت

يك از   گر حضور كدام رهبري ايران، نمايان  كه بازشماريِ گفتارها و نوشتارهاي مقام
واقع، بازتفسير و بازشماري نوشتارها و  است؟ در جيست خارهاي سيا گيري سمت

جي ست خارهاي سيا گيري يك از سمت  ذ كدامخارهبري، توصيه به ات  گفتارهاي مقام
گيريِ  شِ نوشتار، پربسامدبودن برخي از مقوالت مرتبط با سمتنمايد؟ با توجه به رو مي
 جيست خارها در سيا گيري شدن اين سمت  گر هژمونيك حاد و ائتالف بيانتتعهد و ا عدم

رسد در بيانات و  نظر مي  باشد. فرضِ نخستين نگارندگان چنين است: به ايران مي
هاي بزرگ، و اتحاد و  در برابر قدرتتعهد  گيري عدم اي، سمت خامنه  اهللا آيت مكتوبات

ائتالف با كشورهاي اسالمي از بسامد بيشتري برخوردار است. همچنين در اين نوشتار 
تعهد و اتحاد و ائتالف، مورد مقايسه قرار گرفته  گيري عدم هاي سمت بسامد شاخص

  است.
جي از ديدگاه ست خارگيري در سيا ي در مورد سمتلتاكنون پژوهش مستق

اند انجام  گرفته  پيش گان در اين نوشتار درداي به سبك و سياقي كه نگارن خامنه  هللا آيت
هاي اسالمي نوشته  جي دولتست خارها و مقاالتي در ارتباط با سيا نشده است. كتاب

جي از ست خارگيري سيا ها، به بررسي سمت يك از اين پژوهش شده؛ ولي، در هيچ
 )،1376( حقيقت )،1376( نخعي .ته نشده استرهبري ايران پرداخ  مقام  ديدگاه
و  1388( دهقاني فيروزآبادي )،1387( )، طاهايي1385( )، ستوده1389( ازغندي
)، 1381( عيوضي )،1387( صفوي )،1388( زاده )، نقيب1379( القلم )، سريع1390
)، 1390( آبادي ثاني )، رسولي1389( خاني )،1386( زندي )، غراياق1378( يزداني

اند؛ اما،  ايران نشر داده  اسالمي  جي جمهوريست خارسيا  نوشتارهاي مفيدي درباره
ست ها در سيا گيري رو، سبكي ديگر برگزيده و به بررسي سمت پيش  نگارندگان در مقاله
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 گرفتن جمهوري نظر اند. نگارندگان مقاله، با در  متمايزِ ايرانِ انقالبي پرداخته جيخار

 نظر الملل و همچنين با در و بين  عنوان كشورِ تأثيرگذار در سطح منطقه ايران به  اسالمي 
هاي  عنوان يكي از مؤثرترين شخصيت ايران به  اسالمي  جمهوري رهبري  گرفتن مقام

هاي دو استراتژي  اند از خالل شمارش بسامد شاخص جهان اسالم، كوشش كرده
ي ايشان، به اين دستاورد برسند كه تعهد و اتحاد و ائتالف در گفتارها و نوشتارها عدم
ن عنوا را به توان الگويي نظري از خالل مكتوبات و بيانات ايشان، استخراج كرد و آن مي

  جي معرفي نمود.ست خارگيري در سيا سفارش به سمت
  

  جي اسالميست خار. سيا1
ست سيا"جي اسالمي، نيازمند به تعريف مفهوم ست خارپرداختن به مفهوم سيا

ه دربرگيرند كه دانست اقداماتي مجموعه توان مي را جيست خاراست. سيا "جيخار
 ديگر هاي دولت با پيوند در كشور يك دولت گوناگون هاي بخش توسط ملي منافع تأمين

منظور  گيران كشور به مرزي تصميم برون اقداماته دربرگيرند و است المللي بين صحنه در
ست سيا و يا )32: 1377 (هالستي، باشد مدت مي كوتاهدستيابي به اهداف درازمدت و 

ان يك گگيرند كه تصميم شده است ريزي جي يك استراتژي يا رشته اقدامات برنامهخار
اند، در مقابل  كشور با هدف نيل به اهداف خاصي كه بر حسب منافع ملّي تعريف شده

؛ 83: 1386 (پورمحمدي، دگذارن مرحله اجرا مي المللي ديگر به هاي بين كشورها يا پديده
  ).20: 1377 پلينو و التون،
 "كارگرداني منافع متضاد"معناي  جي بهست خاردر مفهوم سيا "سياست"از مراد 

شود كه از تلفيق دانش علمي  اي سياسي محسوب مي عنوان مشي است، يعني سياست به
 آيد نسبت به محيط با انگيزه مادي و معنوي و همچنين مهارت اجرا حاصل مي

مشي اصول و  ). همچنين كلمه سياست در اين مفهوم، عالوه بر خط3: 1376 زاده، (سيف
 ).104: 1370 (مقتدر، گيرد مي را هم دربر ها، راهكارهاي اجرايي و اجراي اهداف هدف
كه چه چيزي   ؛ ولي، واقعاً بر سر اينالملل است اي از روابط بين جي مجموعهست خارسيا

گران مختلف  بايد در مورد اين اصطالح بگنجد توافقي وجود ندارد. تحليل
كه در  تدارند، تصميماتي اس ها اظهار مي هايي است كه دولت هايشان سياست شغوليم دل

يا تصميمي   كه منجر به اتخاذ سياست هايي است فرآيند شود، محافل دولتي اتخاذ مي
ها و نمايندگان  دهند و پيامدهاي رفتار دولت ها انجام مي شود، اعمالي كه واقعاً دولت مي

دولت در نظام جهاني است. برخي از داد  برونجي ست خارسيا هاست. رسمي آن
جي قبل از هر چيز بايد مطالعه خود را ست خاردر مطالعه سيا گران معتقدند كه تحليل

  ).245: 1381 (راست و استار، بر رويدادهايي كه واقعاً اتفاق افتاده متمركز كنيم
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 "مركزيت دين"جي اسالمي قبل از هرچيز بايد به ست خاربراي شناخت سيا

جي دولت ست خار). چارچوب سيا193: 1376 عميقاً توجه داشته باشيم (نخعي،
كه پايبندي به اين اصول كه مستند به  طوري اسالمي، برگرفته از منابع اسالمي است به

 (حقيقت، ها خواهد بود قرآن و سنت است، وجه تمايز دولت اسالمي از ديگر دولت
هاي ديني خود، داراي  بودن آرمان  شمول دليل جهان دولت اسالمي به. )72: 1385

دولت  ).144: 1376 (حقيقت، تمايز از ديگر كشورهاستكه م  وظايف و اهدافي است
جي خود و تعاليم اسالمي و مكتبي پايبند ست خاراسالمي  به اصول ارزشي سيا

يابي به اهداف آن، ابزارها و  جي دولت اسالمي براي دستست خارباشد. اصول سيا مي
 نمايد تعيين مي كند و حدود استفاده از هر ابزار و شرايط آن را استراتژي را مشخص مي

  ).23: 1385 (حقيقت،
هاي  جي دولت اسالمي نقش مكتب اسالم و ديدگاهست خاربنابراين در سيا

هاي فرهنگي و ايدئولوژيك  گونه كه خصلت كننده است، همان موجود نسبت به آن تعيين
جي هر كشوري تأثيرگذار باشد، دولت اسالمي نيز ست خارممكن است در سيا

 (حقيقت، بيند جي  حاكم ميست خارخود را بر چارچوب و اهداف سياهاي مكتبي  ارزش
گر  منطق رفتار كنش است. "محور تكليف"جي اسالمي ست خار). يك سيا21: 1385

گيرد  جي دولت اسالمي بر پايه آن شكل ميست خاراسالمي كه تصميمات و رفتار سيا
زيرا انگيزه رفتار، ميزان سازگاري با اهداف الهي و مشروعيت آن بر  ،منطق، تكليف است

كه   طوري به )20: 1390 (دهقاني فيروزآبادي، باشد اساس وظايف و تكاليف شرعي مي
(طرد و نفي  كردن اصولي از جمله نفي سبيل يك دولت اسالمي پيادهوظيفه و تكليف 

ت از مستضعفين جهان، دفاع از سلطه امپرياليسم)، مبازره با مستكبران و حماي
اي در اين  خامنه  اهللا آيت باشد. ارچگي سياسي داراالسالم ميپهاي اسالمي، يك ارزش

وليت خود و در پى ئدنبال تكليف و مس ملت ايران فقط به"دارند:  زمينه چنين بيان مي
مقابل پردازد و در  كند و با شياطين به مبارزه مى ادامه راه نورانى خود حركت مى

  ترين مبارزه با استكبار و با شياطين استكبار اين است ايستد. بزرگ خواست شياطين مى
ها نشود. امروز ملت ايران اين مبارزه بزرگ را دارد  كه انسان تسليم خواست و تحميل آن

كه امام بزرگوار ما در مقابلمان باز كرد و ملت ايران از اين راه پيش  و اين راهى است
كت نمود و بحمداللَّه به عزّت رسيد؛ امروز هم همان راه را با قوت و شدت رفت و حر
  ـ الف).14/11/1376اي، خامنه  اهللا (آيت "دهد ادامه مى

دارند:  همچنين ايشان در حمايت از مظلومان و مبارزه با مستكبرين بيان مي
اندازى و  كه ملت ايران، در مقابل كيد و تعرّض و دست مقصود از مبارزه اين است"

كند تا دوباره كشور ايران را به  هاى سياسى دشمن و انواع و اقسام كارهايى كه مى تالش
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 ،يكى از اقمار خود تبديل نمايد، با شدت و قدرت خواهد ايستاد و مقاومت خواهد كرد

مبارزه، يعنى اين. مبارزه با استكبار، يعنى هر جا كه در سطح جهان، دستمان برسد، 
كبار، افشاگرى خواهيم كرد. هر جايى كه مظلومى، از ظلم استكبار دچار نسبت به است

 "طور بتوانيم، طرف آن مظلوم را خواهيم گرفت آمده، ما هر  جان  آسيب است و به
هاي اسالمي چنين  و در دفاع از اسالم و ارزش ـ ب)؛09/08/1375 اي، خامنه  اهللا آيت(

اسالم دفاع كنند، بايد خودشان قوى بشوند. ما  اگر مسلمين بخواهند از"كنند:  عنوان مي
  دست فرزند پيامبر و سالله  دين و به  در ايران اسالمى و در نظام مقدسى كه بر پايه

نيروى   توان و با همه  پديد آمد، بنا داريم كه با همه -عليه)  اللَّه  امام امت(رضوان -عترت 
تدار واقعى و حقيقى اسالم پيش برويم و سمت اق ى و ذاتى و ايمانى مردم خودمان، بهلم

  ـ ج).04/03/1369 اي، خامنه اهللا (آيت "مطمئنيم كه خداوند به ما كمك خواهد كرد
  
  جيست خارگيري سيا. سمت2

مشي كلي يك كشور است كه روش يا سياست  گيري يا  استراتژي، درواقع خطسمت
اداره كشور وظيفه "كند. بنابراين،  هاي معين را مشخص مي ي براي نيل به هدفلك

جمهوري، وزرا و   هاست، رؤساي رهبران و سردمداران نيست، وظيفه استراتژي
كنند نشانه  ها زياد كار ميمداران نبايد پركارترين مردم كشور باشند؛ اگر آن سياست

توانند كشور را اداره ها هستند كه ميژيضعف يا فقدان استراتژي است. تنها استرات
كه  اند، نه آنهاي خوب انتخاب شدهكنند. اگر كشوري خوب اداره شود، استراتژي

ها براي مداران به عدم توانايي آن  مديران خوبي انتخاب شده باشند. ضعف سياست
ابخشي و (آق "شود ها منحصر و محدود ميها و يا تبليغ آن استراتژيتدوين استراتژي

گيري را ايستارها و تعهدات كلي يك دولت در ). هالستي، سمت661: 1383 راد، افشاري
هاي خارجي و داخلي و برابر محيط خارجي و استراتژي اصلي آن براي تحقّق هدف

ندرت در  گيري كلّي يك دولت بهداند. استراتژي يا سمتمقابله با تهديدات مستمر مي
شود كه در تالش ، بلكه از سلسله تصميمات متوالي معلوم ميشوديك تصميم نمايان مي

هاي محيط داخلي و خارجي ها و منافع با شرايط و ويژگيها، ارزشبراي انطباق هدف
المللي هاي بينبا بررسي ساختار قدرت و اعمال واحدهاي سياسي در نظام اند.شدهاتخاذ 

و ايجاد ائتالف و تشكيل تعهد  ايي، عدمگيريِ انزواگر توان سه سمت كم ميمختلف، دست
ها چهار وضعيت يا متغير  حاد را مشخص ساخت. در انتخاب هركدام از اين استراتژيتا

  تواند تأثيرگذار باشد. مي
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الملل است. در ساختار دوقطبي و يا  ها ساختار نظام بين نخستين آن

ل متفاوت خواهد بود. المل شده از طرف واحدهاي بين مراتبي استراتژي انتخاب سلسله
مراتبي اين امكان وجود ندارد كه  عنوان مثال براي يك واحد سياسي در نظام سلسله به

وجود آورد. دوم ماهيت ايستارهاي داخلي و نيازهاي  تالشي براي ائتالف عليه مركز به
ي آن پيوند داشته باشد. سوم، لتواند با استراتژي ك اجتماعي و اقتصادي يك دولت مي

را شان  منافعها و  گذاران از يك خطر خارجي مستمر كه ارزش ان درك سياستميز
گيري آنان در مقابل محيط خارجي خواهد داشت.  كند، تأثير زيادي بر سمت تهديد مي

سرانجام، موقعيت جغرافيايي و خصوصيات پستي و بلندي و موهبت برخورداري از منابع 
 (هالستي، يري يك دولت مربوط گردندگ توانند به انتخاب سمت طبيعي، اغلب مي

1373 :167-165.(  
  

  . استراتژي انزواگرايي2-1
جي خود در رابطه با ديگر ست خارهايي كه ممكن است كشورها در سيا يكي از استراتژي

اين استراتژي خود متأثر از اتخاذ باشد.  كنند انزواگرايي مياتخاذ واحدهاي سياسي 
گذاران از  اجتماعي و اقتصادي داخلي، درك سياستالملل، نيازهاي  ساختار بين

انزواگرايي در مفهوم عام خود به  باشد. تهديدات خارجي و موقعيت جغرافيايي مي
صورت آگاهانه يا ناآگاهانه روابط خود را  شود كه يك واحد سياسي به شرايطي اطالق مي

هاي علوم  پژوهش اين واژه كه اغلب در رساند. با پيرامون خود به حداقل ممكن مي
شود؛ اشاره به يك بينش يا درك سياسي دارد كه  كار گرفته مي سياسي در آمريكا به

كه بيرون از قاره آمريكا وجود   است شدن در مسائلي گيري دولت از درگير خواهان كناره
  بار در سخنراني واشينگتن، رئيس دارد. بيانيه كالسيك اين بينش سياسي براي اولين

ميالدي مطرح شد.  1776گيري او از مقام خود در سال  ريكا، در هنگام كنارهجمهور آم
تا درگيرشدن اين كشور در  1823جي دولت آمريكا از سال ست خاربه اين ترتيب سيا

و جنگ جهاني دوم بر پايه سياست انزواگرايي استوار 1917جنگ جهاني اول در سال 
  ).198-199: 1384اغصان،  (رحيق بود؛ كه به دكترين مونروئه موسوم است

دنبال تحكيم استقالل خود است و يا   تأسيس كه به   معموالً يك كشور تازه
 جي خود ايجاد كرده،ست خاركشوري كه با انقالب، تغييرات شگرفي در اصول سيا

كه بازيگري كه  ممكن است به استراتژي انزواطلبي روي بياورد. علت اين امر آن است
زمان در دو  است، توان الزم براي فعاليت هم  انقالبي را تجربه كرده يا تازه تأسيس شده

صحنه داخلي و خارجي را ندارد. استراتژي انزواطلبي معموالً در قالب استراتژي 
مشخصات  ).279: 1382 زاده، (سيف شود بلنددامنه حفظ وضع موجود طرح و اجرا مي
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سطح نازل درگيري در بيشتر استراتژي انزواگرايي سياسي و نظامي عبارتند از: 

قلّت مراودات ديپلماتيك يا تجاري با ديگر جوامع و  هاي موضوعي مطرح در نظام، زمينه
هاي گوناگون نفوذ  هاي كشور بر روي شكل تالش براي بستن دروازه واحدهاي سياسي،

م ها با چهار متغير ساختار نظا گيري انزواگرايي نيز مانند ديگر استراتژي سمت خارجي.
 هاي جغرافيايي در ارتباط است. نيازهاي داخلي، تهديدات و ويژگي ،الملل، ايستارها بين

نحو  تواند موفق گردد كه در آن ساختار قدرت به گيري انزواگرايي در نظامي مي جهت
معقولي پراكنده باشد و تهديدات نظامي، اقتصادي يا ايدئولوژيك وجود نداشته باشد و 

). 168: 1373 (هالستي، تحادشان با يكديگر را مرتب تغيير دهندهاي ديگر نيز ا دولت
المللي دوقطبي  كه سيستم بين پذير است همچنين پيروي از سياست انزوا وقتي امكان

ها و  هدف ،نباشد و قدرت و نفوذ پراكنده باشد. در يك سيستم دوقطبي تأمين منافع
  ).146: 1370قتدر،(م هاي ملي با اين استراتژي امكان پذير نيست آرمان

كنند،  گيري انزواگرايي را اختيار مي لحاظ نيازهاي داخلي، واحدهايي كه سمت به
معموالً از نظر اقتصادي و اجتماعي خودكفا هستند و در بسياري از موارد واحد سياسي 

اش متكي به ديگران  مزبور اجبار ندارد جهت برآوردن نيازهاي اجتماعي و اقتصادي
كه استراتژي انزواگرا   تژي انزواگرايي بدين صورت استاهديدات بر استرتأثير ت باشد.

اند تا دولت را از راه  اي براي مقابله با يك تهديد واقعي و بالقوه اتخاذ شده عنوان وسيله به
جاي رويارويي با آن تهديد در  نشاندن در پس مرزها و برپايي استحكامات دفاعي به  عقب

: 1373 (هالستي، ل حمله نظامي يا نفوذ فرهنگي محفوظ بداردميدان مبارزه، در مقاب
هاي  همچنين خصوصيات پستي و بلندي و جغرافيايي يك كشور از راه .)169-168

هاي  يابد. محاط شدن در ميان كوهستان گوناگون به استراتژي انزواگرايي ارتباط مي
واحدهاي سياسي حراست  هاي غيرمسكون از ها و بيابان مرتفع، درياهاي پهناور يا دشت

الملل وسايل الزم براي  كه ديگر واحدهاي واقع در نظام بين خواهد كرد؛ به شرط آن
  ).169: 1373(هالستي، عبور آسان از اين عوارض و موانع را نداشته باشند

  
  تعهد . استراتژي عدم2-2

الملل  روابط بينهاي قدرت در  داري از بلوك عنوان جانب خودداري كشور يا كشورهايي به
اتخاذ اين  ).230: 1378(آشوري، گرفت نظر تعهد در عنوان استراتژي عدم توان به را مي

بازيگران اصلي   گيرندگان اين كشورها نسبت به كليه استراتژي عمدتاً از بدبيني تصميم
جمهور  ). تيتو رئيس278: 1382 زاده، (سيف گيرد الملل نشأت مي نظام در صحنه بين

تعهد شناخته  عنوان رهبران جنبش عدم وزير هندوستان به وي و نهرو، نخستيوگسال
طرفي  با سياست بيتعهد  البته استراتژي عدم ).10: 1377 (پلينو و آلتون، اند شده



 
 
 
 
 
 
 
 

49    1368- 1388اي  اهللا خامنه گيري سياست خارجي در گفتارها و نوشتارهاي آيت بازتابِ سمت

 
طرفي به وضعيت حقوقي يك دولت در مناقشات مسلحانه اشاره دارد.  متفاوت است. بي
يك دولت غيرمتحارب در زمان جنگ داراي  طرفي، المللي مربوط به بي طبق قوانين بين

 (هالستي، يابد هاي متحارب تعميم نمي كه به دولت  حقوق و تعهدات معيني است
موجب قرارداد و با تضمين كشورهاي بزرگ صورت  طرفي معموالً به ). بي172: 1373

بدون تضمين يك كشور خارجي و بر اساس ابتكار تعهد  گيرد، ولي سياست عدم مي
  ).148: 1370 (مقتدر، گيرد ن سياسي يك كشور شكل ميرهبرا

شود كه به ابتكار خود  در ميان كشورهايي ديده ميتعهد  ترين شكل عدم متداول
هاي  هاي ديگر از قبول تعهدات نظامي در قبال مقاصد و هدف  و بدون تضمين دولت

عنوان يك كلّ، نقش  الملل به ها در نظام بين ورزند. اين دولت هاي بزرگ امتناع مي قدرت
اي از لحاظ نظامي، ايدئولوژيك و  مستقلي دارند، گرچه ممكن است در سطح منطقه

همچنين اين استراتژي با نيازها و  ).174: 1373 (هالستي، اقتصادي كامالً متعهد باشند
كه اين  جايي كند. از آن توسعه تطبيق مي شرايط سياسي داخلي كشورهاي درحال

الملل همراه است؛ رهبران اين  هاي اصلي نظام بين ني نسبت به قدرتاستراتژي با بدبي
ي لهاي بزرگ، به ايجاد وحدت م توانند از طريق تأكيد بر خطر توطئه قدرت كشورها مي
لحاظ شرايط اقتصادي داخلي اين كشورها سعي  )؛ به177: 1373 (هالستي، كمك كنند

). از نظر 176: 1373 (هالستي، رسانندهاي خارجي خود را به حداقل ب كنند وابستگي مي
هايي با پراكندگي قواي بيشتر  در سيستمتعهد  الملل، استراتژي عدم ساختار نظام بين

هاي دوقطبي كشورهاي ضعيف تحت فشار رهبران دو  پذير است؛ زيرا در سيستم  امكان
 مزبور، دور  ها را بگيرند. عامل ديگر در توفيق سياست گيرند كه جانب آن بلوك قرار مي

اندركاران  دست ).148: 1370 (مقتدر، بودن از صحنه اصلي برخورد و كشاكش است
  دست شان را از ها با ورود به اتحادها، آزادي عمل عقيده دارند كه دولتتعهد  عدم
را شان  منافعسازد  هاي ضعيف را وادار مي دهند. زيرا اتحاد، در موارد بسياري دولت مي
صورت بحران  عالوه هنگامي كه تشنج به هاي بزرگ فدا كنند؛ و به قدرت خاطر نيازهاي به

آيد، معموالً شركاي كوچك اين اتحاد قادر نيستند بر پيامدهاي اين بحران اثر  در مي
  ).176: 1373 (هالستي، بگذارند

هاي مستقل مجال مانور دارند و ممكن است  عنوان دولت كشورهاي غيرمتعهد به
كنند با اتخاذ اين  قدرت اثر بگذارند. همچنين سعي مي   ر و اعمال دو بلوكبتوانند بر رفتا

استراتژي توانايي ملي خود را براي دفاع از استقالل و تماميت ارضي كشورشان به ديگر 
را انتخاب تعهد  صورت كلي كشورهايي كه استراتژي عدم به دهند. بازيگران نشان 

ها وارد  در اتحادهاي نظامي دوجانبه با ابرقدرت باشند: هايي مي كنند داراي ويژگي مي
هاي خارجي  كنند وابستگي الملل دارند؛ سعي مي شوند؛ نقشي مستقل در نظام بين نمي
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شوند؛  هاي قدرت درگير نمي هاي اصلي بلوك خود را به حداقل برسانند؛ در اختالف

از  و ي بزرگ نيستندها پذيراي تعهدات نظامي يا پيوندهاي نظامي در قبال اهداف قدرت
  كنند. هاي بزرگ به ايجاد وحدت داخلي كمك مي طريق تأكيد بر خطر قدرت

  
  . استراتژي اتحاد و ايجاد ائتالف2-3

كه از طريق ائتالف تعهداتي را در   هاست گيري دولت يا گروهي از دولت نوعي از جهت
برخالف استراتژي ). اين استراتژي 8: 1377 بابايي، (علي پذيرند قبال يكديگر مي

كه منافع ملي از سوي يكي از بازيگران  درواقع، ناشي از اين برداشت استتعهد  عدم
بينند در مقابل اين خطر  گيرندگان الزم مي الملل، در خطر قرار دارد، بنابراين تصميم بين

درواقع فرضشان . )278-279: 1382 زاده، (سيف با بازيگران ديگر پيمان همكاري ببندند
شان  منافعهايشان برسند، از  توانند به هدف هاي خود نمي كه با تجهيز توانايي  اين است

هاي ديگري كه با  رو به دولت دفاع كنند، يا جلو تهديدات تصوري را بگيرند. از اين
مسائل خارجي مشابه رويارو هستند، يا در همان هدف سهيم هستند، تكيه كرده و به 

). همچنين در اين استراتژي نيز مانند 180: 1373 (هالستي، سپارند ها تعهداتي مي آن
دو استراتژي قبلي بايد تأثير متغيرهايي چون نيازهاي داخلي، وضعيت جغرافيايي و 

 الملل را در المللي و باالخره ساختار و عملكرد نظام بين ميزان تهديدات و فشارهاي بين
  گرفت. نظر

مراتبي، عموماً  استثناي نوع سلسله هالملل ب در ميان ساختارهاي نظام بين
حادها مرتباً ظاهر اتشود. در نظام مبتني بر پراكندگي قدرت،  استراتژي اتحاد ديده مي

گيرد،  تر از نيازها و منافع ويژه نشأت مي هاي دولت بيش جا كه هدف گردند. اما از آن مي
ند. در نظام دوقطبي و كن جنبه موقتي پيدا مياتحادها هاي ايدئولوژيك، اين  تا آرمان

گرايش به پيوند تنگاتنگ با ساختارهايي دارند اتحادها نظام مبتني بر پراكندگي قدرت، 
: 1373(هالستي، شوند تر اتّحاد، به سادگي از بلوك جدا نمي ها اعضاي كوچك كه در آن

دي هايي كه با مشكالت اقتصا حاد با نيازهاي داخلي پيوندي نزديك دارند. دولتات). 180
وجود  هاي ديپلماتيك به هاي تجاري يا ائتالف رو هستند احتماالً گروه مشترك روبه

: 1373 (هالستي، آورند كه همبستگي درخصوص موضوعات تجاري را حفظ كند مي
ترين  ). تصورات مشترك از خطر و ايستارهاي رايج در مورد ناامني، احتماالً متداول181

كه همانندي و اشتراك منافع اقتصادي  د. در حاليهستن منشأ تشكيل اتحادهاي نظامي
روند. عوامل ديگري از جمله وابستگي ايدئولوژيك  شمار مي زيربناي ائتالفات اقتصادي به

روند  شمار مي بهاتحادها هاي اقتصادي مشترك نيز از شرايط الزم براي ايجاد  و ارزش
 (هالستي، كند يت نميحادهاي مزبور كفاتخود براي تشكيل يا حفظ ا خودي ولي به
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دخالت دارند، اتحادها ). خصوصيات جغرافيايي نيز اغلب در تشكيل 183-182: 1373

هاي پستي و بلندي يك  گرچه همچون ديگر شرايط نزديكي جغرافيايي و ويژگي
كنند. بنابراين  كفايت نمياتحادها كدام به تنهايي براي تشكيل و حفظ  سرزمين هيچ

تواند عاملّي براي اتحاد باشد؛ چنانچه  از نظر جغرافيايي نميتنها نزديكي دو كشور 
دهد كه دوري  نشان مي 1965و 1815هاي  معاهده عدم تجاوز و توافق نظامي ميان سال

اتحادها با توجه به مواردي كه بر ايجاد  اي ندارند. رابطهاتحاد متحدان با تشكيل يا ادامه 
ها را چنين ذكر كرد: تصور مشترك از  ه آنصورت خالص توان به تأثيرگذار هستند، مي

خطر و داشتن هدف مشترك؛ تأمين نيازهاي داخلي؛ خصوصيات جغرافيايي؛ وابستگي 
  هاي اقتصادي. ايدئولوژيك و ارزش

هاي پيشين مقاله آورده شد و  هاي تمهيدي كه در بخش باتوجه به تمامي داده
ست شي و اسالمي حاكم بر سياهمچنين با توجه به اين مفروض اساسي كه ماهيت ارز

در اين بخش از مقاله  باشد؛ كننده رفتار آن مي ايران، تعيين  اسالمي  جمهوري جيخار
 رهبري  كوشش شده است ضمن آوردن شواهدي از البالي بيانات و مكتوبات مقام

و ايجاد اتحاد و تعهد  گيري عدم هاي مربوط به سمت ايران، بسامد داده  اسالمي  جمهوري
صورت جدول و نمودار نشان  جي اسالمي، بهست خارعنوان الگويي از يك سيا به ائتالف،

  ها آماده گردد. داده شود تا فضا براي تفسير داده
  

گيري  دهنده سمت اي نشان خامنه  اهللا اي از بيانات و مكتوبات آيت نمونه. 3
  تعهد عدم

د كينه دارد و تا ملتى از اصول استكبار جهانى نسبت به اسالم و انقالب، از اعماق وجو"
ها راضى نخواهند شد. خداوند متعال به  و دين خودش دست برندارد و تسليم نشود، آن

. بنابراين، "ولن ترضى عنك اليهود والالنّصارى حتى تتّبع ملّتهم"ها فرمود:  مسلمان
و  "غربىنه شرقى و نه " خواهى و شعار خاطر اعتقادات و استقالل استكبار به  كينه

ما   سياست"). 15/04/1368اي،  اهللا خامنه آيت( "پايبندى عميق مردم ما به اسالم است
و   ماست  و مباني  جزو اصول  نخواهد شد و اين  غرب  و نه  شرق  نه  ركني  هيچ  تابع
مبنا   بلكه  ؛نيست  سياست ، اصالً . اين نيست  و تغييرپذير هم  نيست  در اين  هم  شكي هيچ

بكنيد و   حركت  جهت  در اين  با ارتباط ندارد. آقايان  هم  و منافاتي  است  نظام   پايه و
اي،  اهللا خامنه آيت( "نماييد  ، مستحكم اسالمي  تفكر و اعتقاد و راه  را برمبناي  ارتباطات

گردد.  هاي دور باز مي فرهنگي ميان شما و ما به دهه عالئق تاريخي و ").31/05/1368
سويي  هاي مستقل، اهداف غيرمتعهدانه، عدم وابستگي به شرق و غرب، هم تسياس

هاي  المللي و پشتيباني از نهضت هاي دو دولت در مجامع بين مواضع وهمكاري
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  ويژه در منطقه جنوب آفريقا، ما را قادر ساخته كه فاصله جهان و به  بخش آزادي

 "كرده ايران را پر اسالمي هوريجغرافيايي موجود بين جمهوري متحده تانزانيا و جم
   ").11/03/1368اي،  اهللا خامنه آيت(

هاى بزرگ را ندارد و ثابت هم  دادن به قدرت  ايران قصد باج  اسالمى  مهورىج
كه به هيچ قدرتى باج نخواهد داد و مرعوب هيچ قدرتى نخواهد شد.   كرده است

حق ه هاى زورگوى عالم از مواضع ب گاه براى جلب محبت يا همكارى قدرت بنابراين، هيچ
ايم و امام  خودمان تنزل نخواهيم كرد. ما اين اراده را در طول ده سال گذشته نشان داده

اسالمى و مظهر صالبت و مقاومت در   فقيد عزيز بزرگ ما كه مظهر تبلور نظام جمهورى
ها  د و مرعوب آنايستا هاى دشمن مى خواهي ها بود، قاطعانه در برابر باج مقابل زورگويي

 امام  وسيله هايى كه به يك از آرمان از هيچ ").03/03/1368اي،  اهللا خامنه آيت( "شد نمى
ل ئمسا  پوشى نخواهيم كرد؛ چه در زمينه عليه) ترسيم شده، چشم تعالى اللَّه (رضوان
ها و  ل خارجى، يعنى مقابله با استكبار، خط جدايى از ابرقدرتئمسا  چه در زمينه داخلى،
در آن  "غربى شرقى، نه نه"كننده؛ آن چيزى كه با عنوان افتخارآميز  هاى دخالت قدرت

اي،  اهللا خامنه آيت( "شد بندى شرق و غرب داشت معرفى مى روزى كه دنيا واقعاً بلوك
مريكا آهاى  طور تحميل خاك بر سر آن ملت و دولتى كه زير بار اين ").01/05/1369

گونه  كند، اين ها اندكى ضعف احساس مى نسبت به كسانى كه در آنمريكا آبرود. توقعات 
 ـ   هاى جنگ اعراب و اسرائيل سياست ـ  هايتان گويد كه بايد در سياست است. صريحاً مى

كه كسانى بگويند برويم پشت ميز مذاكره با يك  لوحى است تجديدنظر كنيد! چه ساده
ها، به  مريكاييآالملل بنشينيم.  حقوق بين اعتقاد به اصول انسانى و دستگاه متكبر و بى
   ).12/02/1369اي،  اهللا خامنه آيت( "الملل، اعتقادى ندارند اصول و حقوق بين

هاى بزرگ متكى است، به همان اندازه،  ى كه به قدرتا هر كسبه همان اندازه"
اروپايى ند؛ حتى كشورهاى اروپايى. همين كشورهاى ا همه هم متكي د.وابستگى هم دار

به قدرت برتر   تكشان، وابسته روند، مجموع و تك ابرقدرتى پيش مى كه امروز در جهت
اهللا  آيت( "گيرد مريكا، كارهاى اساسى و حساس انجام نمىآ  اجازه مريكايند و بدونآ

وجود، با وجدان كار، با   اگر كارگر ايرانى با همه امروز ").22/10/1369اي،  خامنه
آورد، كار  جا مى هكه ثوابى را ب خالقيت، و با احساس اين با ابتكار واحساس مسؤوليت، 

آن را در اختيار ملت خود قرار بدهد، ما به آن هدفى كه از اول   كند و نتيجه بكند كه مى
، كه معنايش عدم وابستگى به "نه شرقى و نه غربى"هدف ي اعالم كرديم يعن

اي،  اهللا خامنه آيت( "اهد شدطور نخو اين هاست خواهيم رسيد؛ والّا قدرت
ها اسم آورديم، بتوانند يا  نگذاريد همين دشمنان خبيثى كه از آن ").11/02/1370

بين شما ملت اختالف ايجاد كنند. اميد است به فضل الهى، وحدت و  طمع كنند كه
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اي،  اهللا خامنه آيت( "اقتدار شما، دنياى اسالم را هم بيدار كند يكپارچگى و ايمان و

كه منادى  وحدت را حفظ كنيد. دشمن، بسيار خواستار آن است ").13/09/1370
وحدت را در خانه خودش دچار اختالف و تفرّق كند. همه اين را هميشه به ياد داشته 

هاى مختلف اين را  هاى مختلف، مذاهب مختلف، شهرهاى مختلف و آدم باشند. گروه
اين هم "دارند بگويند  لى دوست مىبدانند. دشمنان اسالم و جمهورى اسالمى، خي

ببينيد! در خانه خودش دچار اختالف ! زد اش دم از وحدت مى اسالمى كه همه جمهورى
خواهد چنين وضعى را پيش بياورند. به فضل پروردگار، تا  دلشان مى "و تفرقه است!
بعد از  اند و به هدايت و كمك الهى و بيدارى و هوشيارىِ شما ملت عزيز، امروز نتوانسته

  ).31/01/1373اي،  اهللا خامنه آيت( "اين هم نخواهند توانست
مستقل است و تحت نفوذ هيچ سياستى  امروز ملت ما عزيز است، سربلند است،"

ريزى براى پيشرفت كشورند.  برنامه كردن و نيست. نيروهاى ملت، آماده براى كار و تالش
يك كشور و بر يك ملت مسلط  ها بر ها براى يك ملت ارزش است. وقتى كه ابرقدرت اين

همچنان كه در طول  گيرند؛ ها را از آن ملت مى باشند، اين امكانات و اين فرصت
  ).30/03/1371اي،  اهللا خامنه آيت( "هاى سياه حكومت طواغيت از ما گرفته بودند سال

هاى سياسى، شاهدند كه نظام  ها و شخصيت امروز همه مردم دنيا و همه دولت"
 "نه"مريكا آها و تقاضاهاى  ها و تحميل اسالمى، در مقابل خواسته  جمهورى مقدس

هاى او از جمله رژيم  مريكا و استكبار و زائدهآهاى  آفريني ها و فاجعه گويد و جنايت مى
اى است و كار كوچكى هم  كند. اين، موضعِ شجاعانه و برجسته صهيونيستى را امضا نمى

فهمند از جمله رؤساى برخى از كشورها و  ئل را مىنيست. كسانى كه در دنيا مسا
هاى مصلح در مقابل اين موضع، سر تسليم فرود  والن بزرگ سياسى و شخصيتئمس
ايران اسالمى تسليم زور و تهديد و  ").08/09/1374اي،  اهللا خامنه آيت( "آورند مى

و مستقل و  شود. ملت و دولت ايران مواضع شجاعانه عبوس استكبار نمى  مرعوب چهره
دانند و از آن دفاع  خمينى عظيم است، قدر مي خود را كه درس ماندگار امام  خردمندانه

هاى رسمى كشور را  وابستگي  انقالب همه ").30/11/1380اي،  اهللا خامنه آيت( "كنند مي
ها را قطع  گوييم وابستگي كه مى هاى بيرون از اين مرز قطع كرد. اين نسبت به دستگاه

شود.  دانيم كه وابستگى اقتصادى يا وابستگى فرهنگى به اين آسانى قطع نمى مىكرد، 
ها، وابستگى سياسى است و با انقالب اسالمى،  اين وابستگي  اما نماى بيرونى همه

كلى از بين  گفتن و رعايت مصالحِ مراكز قدرت جهانى را كردن، به شنوى و تملق حرف
   ).15/11/1381اي،  اهللا خامنه آيت( "رفت

هايش  هاى متمادى سياست كه امروز از ميان كشورى كه سال  له اين استئمس"
  كه به همه مريكا بوده، ملتى سر بلند كرده استآهاى  دربست تسليم سياست
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گفته و با قدرت و شجاعت و  "نه"مريكا و ديگر متكبران عالم آ  ورزانه هاى طمع خواسته

خود، دنياى اسالم را هم به اين حقيقت، مؤمن  ايستادگى و مظلوميت و شعارهاى گوياى
مريكا و تسليم آهاى  ها از ايران اسالمى، تبعيت از سياست و معتقد كرده است. توقع آن

اي،  اهللا خامنه آيت( "المللى در مقابل خواست متكبران عالم است؛ يعنى يك استبداد بين
خصوص شيطان بزرگ،  هب مداران و مستكبران عالم را همه قدرت اين ").19/11/1383
والن كشور حق ندارند از ئمريكا بدانند؛ ملت ايران به هيچ قدرتى باج نخواهد داد. مسآ

نظر كنند. ما چنين حقى نداريم. جايگاه ما، جايگاه دفاع از حقوق ملت  حقوق ملت صرف
ا را ه آن  شان بايد دفاع كنيم؛ جايگاه شايسته است؛ بنابراين از حقوق سياسى و اقتصادى

الملل حفظ كنيم. بحمداللَّه نظام  بايستى در دنياى امروز و در روابط بين
  يى را دارد. ملت ما امروز، هم در صحنهآكه اين كار  اسالمى نشان داده است جمهورى

را   ى دارد و اينا جهانى، و هم در منطقه جايگاه ممتاز و شايسته  المللى و در صحنه بين
  ).12/05/1384اي،  اهللا خامنه آيت( "كرد روز بيشتر خواهد روزبه

، شعار رد و نفى استكبار و مستكبران، شعار استقالل "غربى شرقى، نه نه"شعار "
اى از كشور، شعارهاى زنده  هاى مؤمن در هر نقطه ملت ايران، شعار اعتماد به اين جوان

عالم غيب، با و جاويد ماست؛ هر كدام از دل پرحكمتى برخاسته است كه با ارتباط با 
ها را به ما  ارتباط با خدا، با بندگى خدا، آن مرد بزرگ، آن پير فرزانه، آن حكيم دالور آن

  ).12/02/1387اي،  اهللا خامنه آيت( "ملت ايران آموخت
  
  تعهد گيري عدم ) مربوط به سمت1( . تفسير جدول و نمودار شماره4

تلقي خود از  منافع، اهداف و تصور واسالمي بر اساس ماهيت، هويت، اصول،  جمهوري
رو، اصل  جي خود برگزيد. از اينست خاررا براي سياتعهد  الملل، راهبرد عدم نظام بين

ايران را   اسالمي  جمهوري جيست خارگيري كلي سيا قانون اساسي راهبرد و جهت 152
 براساس...ايران   اسالمي  جمهوري جيست خارسيا"كند:  تعريف و تعيين ميتعهد  عدم
. بنابراين بالفاصله پس از پيروزي "گر... استوار است هاي سلطه در برابر قدرتتعهد  عدم

 (دهقاني فيروزآبادي، ها را لغو كرد انقالب اسالمي تعهدات نظامي ايران به ابرقدرت
1388 :171 .(  

هاي پيشين و رجوع به متن  در قسمتتعهد  گيري عدم پس از واكاوي سمت
 كه در نمودار و جدول شماره ) همچنان1368- 1388( اي خامنه اهللا كتوبات آيتبيانات و م

در بيانات و مكتوبات تعهد  گيري عدم هاي سمت ، برخي از شاخصشود ) مشاهده مي1(
  اي وجود دارد.  خامنه اهللا آيت
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56   1393، بهار 1فصلنامه سياست خارجي، سال بيست و هشتم، شماره 

  
شده در باال نيز  اي از بسامدهاي شمارش ها را در نمونه كه اين شاخص  همچنان

نگارندگان اين  توان مشاهده كرد. با اين وجود تحليل مضمون اين بيانات و مكتوبات، مي
تعهد  گيري عدم پيوند با مقوالت سمت از مضامينِ هم بودن بسياري نوشتار را به پربسامد

را با  اي خامنه اهللا از ديدگاه آيتتعهد گيري عدم توان سمت ساخت. بنابراين مي نرهنمو
هاي  رساندن وابستگي  حداقل  غربي؛ به  شرقي و نه  سياست نه نشان داد.  چهار ويژگي

به ايجاد وحدت از طريق تأكيد  الملل؛ كمك خارجي؛ داشتن نقشي مستقل در نظام بين
در اين  "غربي شرقي و نه سياست نه"تكرار شاخص  .هاي بزرگ بر خطر توطئه قدرت

هاي  رساندن وابستگي  حداقل  به"،  شاخص 21بيانات و مكتوبات با  مجموع فراواني 
كمك به ايجاد وحدت از "هاي  و همچنين  شاخص 101با مجموع فراواني  "خارجي

داشتن نقشي مستقل در نظام "و  "هاي بزرگ بر خطر توطئه قدرت طريق تأكيد
مشخص شده است. مجموع اين  93و  111ترتيب با مجموع فراواني  به "الملل بين

جي ست خاردرصد نشان از اهميت اين استراتژي در سيا33با ميانگين  326ها  فراواني
  توان مشاهده كرد. ميها را در نمودار زير  دارد. نحوه تقسيم فراواني اين شاخص

الملل  ايران در شرايطي استقرار يافت كه ساختار نظام بين  اسالمي  جمهوري
شدت انتقادي نسبت به اين نظام پيدا كردند؛ كه  دوقطبي بود. رهبران انقالبي نگاهي به

 شرقي و نه  نه"جي است. ست خاردر سيا "غربي  شرقي نه  نه"تبلور عيني آن اصل 
الملل و حضور  ايران در برقراري روابط بين  اسالمي  كه جمهوري به اين معناست "غربي 

ابرقدرت شرق را پيش   مشي وابستگي به نه خط عنوان يك بازيگر، الملل به بين  در صحنه
عبارت  به .كند مي  خواهد گرفت و نه سياست تعهد و وابستگي به ابرقدرت غرب را دنبال

. سلطه است  عدم پذيرش اسالمي در ارتباط با ديگر بازيگران،  مشي جمهوري تر، روشن
ايران برآيند ساختار دوقطبي   اسالمي  جمهوري "غربي  شرقي و نه  نه "بنابراين شعار 

كه درواقع سياستي است در مقابل  "غربي  شرقي و نه  نه"الملل بود. شاخصِ  نظام بين
  عدم"معناي  اي به خامنه  اهللا آيتدر بيانات  برخوردهاي ميان بلوك شرق و غرب،

با فروپاشي شوروي  است. بنابراين، "نفي استكبار و مستكبرين"و  "ها وابستگي به قدرت
الملل، با سرگردگي آمريكا ساختاري  هاي قدرت، ساختار نظام بين عنوان يكي از قطب به

هاي  شاخصتعهد، باتوجه به  قطبي استراتژي عدم در اين ساختار تك قطبي شد. تك
  كننده منافع باشد. تواند تأمين فوق،مي

هاي خارجي درواقع حركت در مسير  رساندن وابستگي  حداقل  شاخص به
داشتن نقشي "خودكفايي يك كشور است و از طرفي در پيوند دوسويه با شاخص 

است تعهد  گيري عدم قرار دارد. زيرا كشوري كه  داراي سمت "الملل مستقل در نظام بين
كند و اين موضع مستقل  المللي مستقل عمل مي هاي خود در سطوح بين گيري در موضع



 
 
 
 
 
 
 
 

57    1368- 1388اي  اهللا خامنه گيري سياست خارجي در گفتارها و نوشتارهاي آيت بازتابِ سمت

 
هاي خارجي خود  تري را دربرخواهد داشت كه وابستگي براي يك بازيگر زماني هزينه كم

هاي نظام، توان مقابله و  را به حداقل رسانده باشد؛ تا در شرايط فشار از سوي قدرت
است، دو   شده  ) نشان داده2( كه در نمودار شماره  همچنانباشد.   مقاومت را داشته

هاي  رساندن وابستگي حداقل   به"و "الملل داشتن نقشي مستقل در نظام بين"شاخص 
  از بسامد بااليي برخوردار است.  "خارجي

  
  تعهد گيري عدم هاي سمت شاخص .2نمودار شماره 

 
  
كشور بايد با حركت در مسير خودكفايي اي،  خامنه  اهللا اين اساس، از نظر آيت بر

الملل  هاي خود در نظام بين گيري هاي خارجي در موضع رساندن وابستگي  حداقل و به
الملل،  هاي نظام بين هاي قدرت هاي همسو با خواسته مستقل عمل كرده و از سياست

مد تعهددر بيانات ايشان كه بسا گيري عدم هاي سمت يكي ديگر از شاخص كند. دوري 
تأكيد بر  كمك به ايجاد وحدت از طريق"خود اختصاص داده است، شاخص  بااليي را به
توان گفت اين شاخص يكي از  باشد. درواقع مي مي "هاي بزرگ قدرت  خطر توطئه

اعتمادي به  كه نوعي ناباوري و بي باشد به طوري ميتعهد  گيري عدم هاي سمت ويژگي
 در جهان در حال مديريت آن هستند، وجود داردهاي بزرگ  مناسباتي كه قدرت  كليه

تاريخي ايرانيان با   اعتمادي و ناباوري كه در حافظه ). اين بي85: 1387 (صفوي،
  است، با تأكيد بر خطر توطئه  هاي روس، انگليس و آمريكا شكل گرفته دسيسه

نه شرقي و نه غربي
6%

به حداقل رساندن 
وابستگی  ھای 

خارجی
31%

کمک به ايجاد 
وحدت از طريق 
تأکيد بر خطر 
قدرت ھای بزرگ

34%

داشتن نقشی 
مستقل در نظام 

بين الملل
29%



 
  
  
  
  
  
 
  

58   1393، بهار 1فصلنامه سياست خارجي، سال بيست و هشتم، شماره 

  
 تواند در جهت كمك به ايجاد وحدت داخلي مؤثر واقع شود. هاي بزرگ مي قدرت

هاي بزرگ از جمله  تعهد، با يك نوع بدبيني نسبت به قدرت  بنابراين استراتژي عدم
ملي مهم  هاي  هاي بزرگ، در يكي از نقش . بدبيني نسبت به قدرت آمريكا همراه است

  يابد. بروز مي جي يعني مبارزه با سلطهست خاردرسيا
  

 و ائتالفاتحاد  يگير سمت .5

اي با فراواني بااليي  خامنه اهللا كه در بيانات و مكتوبات آيت يهاي گيري يكي ديگر از سمت
باشد. در اين قسمت از  و ائتالف كشورهاي اسالمي مياتحاد بر آن تأكيد شده است، 
اي،  خامنه اهللا آمده از گفتارها و نوشتارهاي آيت دست  هاي به پژوهش با شمارش داده

از مجموع  مشخص شده است. گيري به صورت جدول و نمودار بسامدهاي اين سمت
  كنيم. عنوان نمونه اشاره مي ها به به تعدادي از آن آمده دست به  داده 255فراواني 

  
 و ايجاد ائتالفاتحاد گيري  سمت .2 جدول شماره

  سال فراواني فراواني نسبي
%18  46  70-68  
%9  22  72-70  
% 8  21  74-72  
% 7  19  76-74  
%10  26  78-76  
% 6  16  80-78  
% 6  15  82-80  
%10  25  84-82  
%11  28  86-84  
%15  37  88-86  
  مجموع فراواني  255  %100

  ميانگين  26  
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60   1393، بهار 1فصلنامه سياست خارجي، سال بيست و هشتم، شماره 

  
اهللا  آيت( "اسالمى است ت ميان آحاد يك كشور و يك ملت: وحدت امتبعد از وحد

  ). 24/06/1371اي،  خامنه
شد.  طور نمى شد. بوسنى آن طور نمى اگر مسلمانان متحد بودند، فلسطين اين"

طور در محنت  شد. مسلمانان اروپا، آن طور نمى شد. تاجيكستان اين طور نمى كشمير آن
اين  لتگرفتند. ع طور مورد زورگويى قرار نمى مريكا، آنآنان در كردند. مسلما زندگى نمى

امروز هم از لحاظ "). 14/06/1372اي،  اهللا خامنه آيت( "كه ما با هم اختالف داريم  است
كنند؛ لذا استنتاج من، فهم و برداشت من و توصيه من  سياسى، حداكثر تالش را مى

كند، به  بيند و حس مى عنوان آدمى كه توطئه دشمن را مى به ،عنوان يك خدمتگزار به
بين مسلمين، براى مسلمين يك ضرورت اتحاد كه امروز  برادران مسلمان اين است

هاى ديگر هم همين  توصيه ما به ملت"). 24/05/1374اي،  اهللا خامنه آيت( "حياتى است
هايى كه بين برادران پيدا  عخواهيم كه در اين اختالفات و دعواها و نزا است. ما مى

شود، مردم مسلمان، دست استعمار را ببينند. شما مالحظه كنيد؛ مسلمانان از نبودن  مى
كه در سرزمين   برند! االن، شايد بيش از دو هفته است وحدت، چه زيان بزرگى مى

آفرينى مجدد رژيم صهيونيستى غاصب، ادامه پيدا كرده است و مردم  فلسطين، فاجعه
گرى غاصبينى هستند كه به  وم فلسطين، در خانه خودشان، دچار سركوب و وحشيمظل

اي،  اهللا خامنه آيت( "كنند خواهند با آن مردم مى مريكا، هر كار مىآپشتيبانى 
18/07/1375.(  

مسلمين را اتحاد مسلمين است. اين قضيه اتحاد له وحدت و ئدر درجه اول، مس"
سنّى، چه مذاهب مختلف اهل سنّت و چه مذاهب چه شيعه و چه  ـهمه فرق اسالمى

اهللا  آيت( "شيعه بايد جدى بگيرند. امروز مسلمانان وحدت اسالمى را جدى بگيرند
هاى ديگر هم در داخله امت بزرگ اسالمى بايد دنبال  ملت"). 01/05/1376اي،  خامنه

فراوان است؛ اى باشند. عناصر قدرت در اسالم  و هماهنگى و همدستىاتحاد يك چنين 
هاى رحمت الهى هم به وفور ديده  ها و مژده فضل الهى هم هست و بحمداهللا نشانه

طور است.  در سطح جهان اسالم نيز همين"). 15/08/1378اي،  اهللا خامنه آيت( "شود مى
وجود آيد. اگر استكبار  ها بايد به هم نزديك شوند؛ بايد احساس قدرت اسالمى به دولت

گر،  هاى فريب هاى اسالمى را با مسائل جزئى و با وعده ها و حكومت ولتتك د بتواند تك
شود كه مالحظه  از بدنه مجموعه دنياى اسالم جدا كند، وضع همين چيزى مى

شعار اسالم ناب و اسالمى كه نظام "). 25/09/1380اي،  اهللا خامنه آيت( "كنيد مى
شان در عقايد و  ان با وجود اختالفكه مسلمان وجود آمد، اين است اسالمى بر پايه آن به

كلمه داشته باشند؛ روى موارد اتفاقى تكيه كنند و از اتحاد در مبانى مذهبى خود، بايد 
داركردن احساسات يكديگر خوددارى نمايند. اين فرهنگ دينى با اين معنا و با  جريحه
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اى اسالم و ساالرى و بسط وحدت در دني اين نگاه كه در آن، آزادى و عدالت و مردم
هاى مجاهدت ماست كه بايد در آن تالش  ميان امت اسالمى وجود دارد، يكى از ميدان

  ).19/06/1382اي،  اهللا خامنه آيت( "كنيم
 و يكدلى و تَمسك به قرآن نيازمنداتحاد امروز دنياى اسالم بيش از هميشه، به "

اقتدار، امروز بيش از  هاى جهان اسالم براى توسعه و عزت و تيى، ظرفياز سو .است
 د و عظمت امت اسالمى، امروز در سراسرِ جهان اسالم،مج شده و بازيابى آشكار گذشته

  باخته  رنگ مستكبران،  انگيزه و خواست جوانان و فرزانگان شده است. شعارهاى منافقانه
اي،  نهاهللا خام آيت( "شده است تدريج، آشكار هاسالمى، ب  براى امت و نيات پليد آنان 

البته اين بيدارى را بايد حفظ كرد؛ برادران شيعه و سنى را بايد به هم "). 29/10/1383
هاى امت اسالمى را بايد به هم نزديك كرد. هدف دشمن را كه ايجاد  نزديك كرد؛ دل

نقاط عالم بايد   چه در عراق و چه در بقيه اى و فتنه و اختالفات مذهبى است طايفه  فتنه
). 08/12/1384اي،  اهللا خامنه آيت( "ها بيان و افشا كرد عمومى مسلمان براى افكار

ماست كه براى   ها هم بدون مجاهدت حاصل نخواهد شد. وظيفه بين مسلماناتحاد "
ها را باز كند؛  تواند بسيارى از گره مياتحاد دنياى اسالم مجاهدت كنيم. اين اتحاد 

را عزيز كند. ببينيد وضع كشورهاى اسالمى  هاى مسلمان تواند جوامع اسالمى و ملت مي
چگونه است. ببينيد وضع مسلمانان كه امروز يك چهارم نفوس بشرى را در دنيا تشكيل 

هاى عالم، حتى در مسائل درون خودشان،  دهند، چگونه است؛ تأثيرشان در سياست مي
هاى داراى  هاى بيگانه و قدرت تر و كمتر است از تأثير قدرت مراتب ضعيف هچگونه ب
  ).25/12/1387اي،  اهللا خامنه آيت( "سوءنيت

  
  و ايجاد ائتالفاتحاد گيري  . تفسير جدول و نمودار مربوط به سمت7

 إنّ هذه امتكم أمه واحده و انا"كند به حكم آيه  اصل يازدهم قانون اساسي تصريح مي
ايران موظف است   اسالمي  اند و دولت جمهوري همه مسلمانان يك امت "ربكم فاعبدون

گير  و ائتالف ملل اسالمي قرار دهد و كوشش پياتحاد سياست كلي خود را بر پايه 
 عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسالم را تحقق بخشد. به

بر آن تأكيد  جيست خاراي در سيا خامنه اهللا استراتژي وحدت و ائتالفي كه آيت
هاي  است؛ يكي تصور از خطر مشتركي است كه توسط قدرت كنند، بر دو پايه استوار مي

تصور خطر "كند. فراواني حاصل از  الملل جهان اسالم را تهديد مي بزرگ نظام بين
مورد  150كند در بيانات و مكتوبات ايشان  كه جهان اسالم را تهديد مي "مشترك

ا هم صميمى اگر مسلمين دست در دست هم بگذارند و ب"عنوان مثال: باشد؛ به مي
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عقايدشان مخالف با يكديگر باشد، اما آلت دست دشمن نشوند، دنياى اسالم  باشند، ولو

كنند كه به دنياى اسالم  مريكا جرأت مىآ مريكا و غيرآوقت، مگر  سربلند خواهدشد. آن
هاى مسلمان را  را پايگاه قرار بدهند و منافع كشورهاى اسالمى و ملت جا  بيايند و يك

هاي  بر اين اساس در اثر وحدت ملت ).11/07/1369اي،  اهللا خامنه آيت( "كنند؟تهديد 
رو  يابد. از اين الملل افزايش مي مسلمان، قدرت و نقش جهان اسالم در نظام بين

هاي مسلمان است  ملتاتحاد اسالمي درصدد ايجاد يك بلوك قدرت از طريق  جمهوري
  ).352: 1388 (دهقاني فيروزآبادي، تا بهتر از منافع جهان اسالم دفاع نمايد

هاي  كه بر پايه آموزه و ائتالفي استاتحاد همچنين پايه ديگر اين استراتژي، 
را باتوجه به الگوي هالستي اتحادي دانست كه بر   توان آن نوعي مي اسالمي قرار دارد و به

حادي كه ناشي تگيرد. فراواني حاصل از تأكيد بر ا پايه وجود داليل ايدئولوژيك شكل مي
مورد است. براساس تعاليم دين اسالم، همه  105باشد  هاي اسالمي مي از آموزه

دهند. اسالم مرزهاي جغرافيايي را كه امروزه  مسلمانان امت واحدي را تشكيل مي
تدريج آنان بايد در قالب  پذيرد، ولي به عنوان حكم ثانويه مي مسلمانان را تقسيم كرده به

واحد است.   عنوان يك مجموعه نگاه اسالم به امت به ه متحد گردند.پارچ يك امت يك
اين فرهنگ دينىِ برخاسته از نظام "كنند:  اي در اين زمينه چنين بيان مي خامنه  اهللا آيت

سمت وحدت اسالمى كه  نظام اسالمى هم بوده است و حركت به أاسالمى كه خود منش
دارد، وحدت امت اسالمى است؛ يعنى نگاه در همين تفكر، يكى از چيزهايى كه وجود 

و همچنين پرهيز از اختالفات قومى و  عنوان يك مجموعه واحد اسالم به امت به
آور آن، انقالب اسالمى  كه پيام اى در دنياى اسالم و در جوامع اسالمى، چيزى است طايفه

 اي، خامنه  اهللا (آيت "ها را نبايد فراموش كرد ها نبايد غفلت نمود و اين بود. از اين
  ـ ب).19/06/1382

اي تلقي  ايران نقطه اوج انديشه  انقالب اسالمي ،ر تاريخ معاصر جوامع مسلماند
هاي جغرافيايي  بندي تقسيم  ،هاي عقيدتي ضمن اصالت بخشيدن به مرزبندي  شود كه مي

را تكليف ديني  با آن  ويژه در جهان اسالم را تصنعي دانسته و مبارزه و سياسي موجود به
و اتحاد مبني بر   كيد اسالمأگرفتن از دستورات  تفكري با الهام  چنين شمارد. خود مي

گذشته   صدوپنجاه سال آموزي از تجربيات يك برادري ميان مسلمانان و با درس
است تا   بر آن ها بوده، چندپارگي آن كه محصولِ  هاي اسالمي از نفوذ استعماري سرزمين
بازيابد  رفته ملل اسالمي را مجدداً  دست  تضادها را از ميان بردارد و وحدت ازسو  از يك

  ،گرفته از آن  المللي و تقسيمات نشأت نظم بين  ديگر با نفي چارچوب كنوني  و از سوي
 و "دولت ملي" كه  حالي در نمايد.  الملل اسالمي را فراهم بيننظام تحقق  هاي زمينه

شود  المللي حاضر محسوب مي بين  از وستفاليا بنياد سيستمپس  "سرزميني  حاكميت"
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و ائتالف در طي اتحاد و تعهد  گيري عدم ) بسامد دو سمت5( در نمودار شماره

گيري در مجموعه  مقايسه شده است. تأكيد بر اين دو سمت 1388تا  1368هاي  سال
گيري يا  سمت هاي مورد بررسي وجود داشته است. اي، در تمام سال خامنه  اهللا آيت آثار

المللي برگزينند،  سومي كه ممكن است برخي از كشورها در مناسبات بيناستراتژي 
هاي  هاي اين استراتژي در بيانات و نامه باشد. صفر بودن بسامد شاخص انزواگرايي مي

الملل  كه ايشان پذيراي استراتژي انزواگرايي در روابط بين گر اين مطلب است ايشان، بيان
  نيستند.

  
  گيري نتيجه

اسالمي، جايگاه مهم رهبري در   ز الگوي تحليل نهادي هيلزمن در جمهوريحلقه اول ا
جهت بررسي  باشد. تمركز نگارندگان، جي ميست خارهاي سيا گيري تصميم
اي قرار گرفت. پس  خامنه  اهللا هاي آيت جي بر بيانات و نامهست خارهاي سيا گيري سمت

و ايجاد ائتالف و انزواگرايي حاد اتتعهد،   گيريِ عدم هاي سه سمت شدن ويژگي از مشخص
  اسالمي  جمهوري رهبري  در الگوي نظري هالستي، تحليل گفتارها و نوشتارهاي مقام

در برابر تعهد   گيريِ عدم گر حضور دو سمت نمايان 1388تا  1368هاي  ايران در سال
 شد.با جي ميست خارو ايجاد ائتالف با جهان اسالم در سيااتحاد هاي بزرگ و  قدرت

جي خود سعي ست خاردر سياتعهد  گيري عدم سمت ايران با اتخاذ  اسالمي  جمهوري
برداشتن در مسير   هاي خارجي خود را به حداقل برساند و با گام كند وابستگي مي

هاي  گيري با پيامدهاي حاصل از موضع  خود را در مقابله  خودكفايي توان و مقاومت
داشتن "تعهد،  هاي عدم الملل افزايش دهد. زيرا يكي از شاخص مستقل خود در نظام بين

 اهللا ِآيت است كه بنا به مضمونِ گفتار و نوشتار "الملل نقشي مستقل در نظام بين
خود را جهت جلب محبت يا  حقه ايران تنزل از مواضع ب  اسالمي  جمهوري"، اي خامنه 

مقابله با "و  "ها خطّ جدايي از ابرقدرت"پذيرد و  نمي "هاي زورگو همكاري با قدرت
 "غربي  شرقي و نه  سياست نه"كه   طوري  به ،داند را جزء وظايف خود مي "استكبار

اعتمادي و  است. از طرفي بي "نفي مستكبرين"و  "ها وابستگي به قدرت عدم"معناي  به
ها به ايجاد وحدت داخلي  آن   هاي بزرگ و تأكيد بر خطر توطئه بدبيني نسبت به قدرت

و اتحاد كند،  گيري مهم ديگري كه در بيانات ايشان نمود پيدا مي سمت كند. كمك مي
اين ديدگاه، كشورهاي اسالمي بايد يكي از وظايف  بنا بر ائتالف كشورهاي اسالمي است.

ها و فشارهاي  پارچه در مقابل تهديد خود را تالش در مسير ايجاد يك بلوك اسالمي يك
افزايش جايگاه  در جهت ارتقايو ائتالف اتحاد الملل بدانند و با اين  بين  هاي نظام قدرت

و ائتالفي برآيند تصور از اتحاد  المللي بكوشند. چنين كشورهاي اسالمي در مناسبات بين
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گيري بازگويِ  كند. اين سمت خطر مشتركي است كه كشورهاي اسالمي را تهديد مي

باشد. بسامد حاصل از  هاي اسالمي در جهت ايجاد يك امت واحد اسالمي مي آموزه
ع گر اين موضو اي بيان خامنه اهللا هاي آيت گيري در بيانات و نامه هاي اين دو سمت شاخص

عنوان يك الگويي از  تواند به و ائتالف، مياتحاد و تعهد  گيري عدم دو سمت باشد كه مي
كند با  جي سعي ميست خارالگويي كه در رفتارهاي سيا .جي اسالمي باشدست خارسيا
هاي بزرگ  (خودكفايي) در مقابل قدرت هاي خارجي رساندن وابستگي  حداقل به

الملل مستقل عمل كند و  هاي خود در نظام بين گيري ايستادگي نموده و در موضع
با  و هاي بزرگ به حداكثر برساند وحدت و انسجام داخلي را با تأكيد بر خطر قدرت

ت ها در مناسبا ايجاد يك بلوك قدرت ناشي از ائتالف كشورهاي اسالمي، بر جايگاه آن
  المللي بيفزايد. بين

  
  منابع

، "ايران  اسالمي  جي، مورد جمهوريست خاردر سيازدايي  تنش")، 1378( ازغندي، عليرضا
  .1035-1047، صص2، سال سيزدهم، شمارهجيست خارسيا

  قومس. :، تهرانايران  اسالمي  جمهوري جيست خارسيا)، 1381( ازغندي، عليرضا
 جمهوري جيست خارهاي سيا گيري ها و جهت چارچوب)، 1389( ازغندي، عليرضا

  قومس.، تهران: ايران  اسالمي 
  ، تهران: مرواريد.دانشنامه سياسي)، 1378( آشوري، داريوش

، هاي انتخاب ها و سياست محدوديت :سياست جهاني)، 1381( ي استاروهار وبروس راست 
  تهران: وزارت امور خارجه.ترجمه: علي اميدي، 

ن: حسن پستا، تهرا :، ترجمهالملل فرهنگ روابط بين)، 1375( پلينو، جك سي و روي آلتون
  فرهنگ معاصر.

جي عراق: بررسي نقش خار ستسيا)، 1384( نژاد يار، ماندانا و مهناز ظهيري تيشه
  ، تهران: مؤلفين.جغرافيايي سياسي عراق در روابط با همسايگان

، قم: جي اسالميست خارمباني، اصول و اهداف سيا)، 1385( حقيقت، سيدصادق
  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي.

 ،جي دولت اسالميست خارهاي فراملّي در سيا مسئوليت)، 1376( سيدصادقحقيقت، 
  مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري. تهران:
 "بيانات در سالگرد ارتحال حضرت امام خميني(ره)"ـ الف)، 1373( اهللا)، سيدعلي (آيت اي خامنه

  قابل دسترس در: 1373خرداد  14در 
 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2717  
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 19در  "بيانات در ديدار اعضاي مجلس خبرگان"ـ ب)، 1382اهللا)، سيدعلي( (آيت اي خامنه

  قابل دسترس در: 1382شهريور 
 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3192 

 "(ع)بيت اهلبيانات در ديدار اعضاى مجمع جهانى "ـ الف)، 1376( اهللا)، سيدعلي (آيت اي خامنه
  قابل دسترس در: 1376بهمن  14در 

 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2872 
بيانات در ديدار جمعي از دانشجويان و "ـ ب)، 1375( اهللا)، سيدعلي (آيت اي خامنه
  قابل دسترس در: 1375آبان  8در  "آموزان دانش

 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2817 
كنندگان  بيانات در ديدار ميهمانان و شركت"ـ ج)، 1369( اهللا)، سيدعلي (آيت اي خامنه

  ، قابل دسترس در:1369تيرماه  4در  "ع)بيت(   اهل كنفرانس جهانى
 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2314 

بيانات در مراسم بيعت روحانيون و مسئوالن و ")، 1368تير  15اهللا)، سيدعلي ( اي (آيت خامنه
  ، قابل دسترسي در:"اقشار مختلف مردم سراسر كشور

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2129  
وزارت امور  بيانات در ديدار وزير و كاركنان" )،1368مرداد  31اهللا)، سيدعلي ( اي (آيت خامنه
  قابل دسترسي در:، "خارجه

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2167  
اي در ضيافت شام به  خامنه اهللا بيانات آيت")، 1368تير  11اهللا)، سيدعلي ( اي (آيت خامنه

  ، قابل دسترسي در:"افتخار رئيس جمهور تانزانيا
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12069  

هاي  بيانات در مراسم كاركنان و مسئوالن دستگاه")، 1368تير  3اهللا)، سيدعلي ( اي (آيت خامنه
  ، قابل دسترسي در:"اطالعاتي

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2103  
جه والن وزارت امور خارئبيانات در ديدار با مس")، 1369مرداد  1اهللا)، سيدعلي ( اي (آيت خامنه

  ، قابل دسترسي در:"ايران اسالمى و سفرا و كارداران جمهورى
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2337 

سخنرانى در ديدار با گروه كثيرى از ")، 1369ارديبهشت  12اهللا)، سيدعلي ( اي (آيت خامنه
معلم و روز جهانى  والن امور فرهنگى كشور و جمعى از كارگران، به مناسبت روزئمعلمان و مس

  ، قابل دسترسي در:"كارگر
                                      http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2304  

نيروهاى   رتبه بيانات در ديدار با فرماندهان عالى")، 1369دي  22اهللا)، سيدعلي ( اي (آيت خامنه
، "باطى نيروهاى مسلح به رئيس ستاد فرماندهى كل قوانامه انض ينآئ نظامى و انتظامى و اعطاى

  قابل دسترسي در:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2410  
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بيانات در ديدار جمعي از كارگران و ")، 1370ارديبهشت  11اهللا)، سيدعلي ( اي (آيت خامنه
  ، قابل دسترسي در:"معلمان

  http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2449 
، قابل "بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم")، 1370آذر  13اهللا)، سيدعلي ( اي (آيت خامنه

  دسترسي در:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2520  

قابل ، "ارگزاران حجبيانات در ديدار ك")، 1373فروردين  31(اهللا)، سيدعلي  اي (آيت خامنه
   دسترسي در:

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2710 
، قابل "بيانات در ديدار كارگزاران نظام")، 1373خرداد  30اهللا)، سيدعلي ( اي (آيت خامنه

 دسترسي در: 
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2625  

، قابل "بيانات در ديدار جمعي از بسيجيان")، 1374آذر  8اهللا)، سيدعلي ( اي (آيت خامنه
  دسترسي در:

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2775 
  ، قابل دسترسي در:"حج عظيم  پيام به كنگره")، 1380بهمن  30اهللا)، سيدعلي ( اي (آيت خامنه

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3109  
بيانات در ديدار مسئوالن سازمان صدا و ")، 1381بهمن  15اهللا)، سيدعلي ( اي (آيت خامنه
  ، قابل دسترسي در:"سيما

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7227  
بيانات در ديدار جمعي از فرماندهان و ")، 1383بهمن  19اهللا)، سيدعلي ( اي (آيت خامنه

  قابل دسترسي در:، "ركنان نيروي هوايي ارتشكا
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3270  

بيانات در مراسم تنفيذ حكم ")، 1384مرداد  12اهللا)، سيدعلي ( اي (آيت خامنه
  قابل دسترسي در: ،"جمهوري رياست

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3300  
بيانات در مراسم نظامى مشترك ")، 1387ارديبهشت  12)، سيدعلي (اهللا اي (آيت خامنه
  قابل دسترسي در:، "هاى نيروهاى مسلح استان فارس يگان

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3429  
، قابل "بيانات در ديدار جمعي از بسيجيان ")، 1374آذر  8اهللا)، سيدعلي ( اي (آيت خامنه

   دسترسي در:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2775 

  قابل دسترسي در:، "پيام به كنگره عظيم حج")، 1369تير  7اهللا)، سيدعلي ( اي (آيت خامنه
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2332 

كنندگان  بيانات در ديدار ميهمانان و شركت")، 1369خرداد  4اهللا)، سيدعلي ( اي (آيت خامنه
  قابل دسترسي در: ، ")بيت(ع  كنفرانس جهانى اهل

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2314  



 
  
  
  
  
  
 
  

68   1393، بهار 1فصلنامه سياست خارجي، سال بيست و هشتم، شماره 

  
قابل ، "بيانات در ديدار كارگزاران نظام")، 1371شهريور  24اهللا)، سيدعلي ( اي (آيت خامنه

 دسترسي در:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2636  

قابل ، "بيانات در ديدار كارگزاران نظام")، 1372شهريور  14اهللا)، سيدعلي ( آيتاي ( خامنه
  دسترسي در:

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2683  
قابل ، "بيانات در ديدار كارگزاران نظام" )،1374مرداد  24اهللا)، سيدعلي ( اي (آيت خامنه

  دسترسي در:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2761 

قابل ، "بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم")، 1375مهر  18اهللا)، سيدعلي ( اي (آيت خامنه
  دسترسي در:

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2815  
بيانات در ديدار مهمانان كنفرانس وحدت ")، 1376مرداد  1اهللا)، سيدعلي ( اي (آيت خامنه

  قابل دسترسي در:، "اسالمى
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2845  

قابل ، "بيانات در ديدار كارگزاران نظام")، 1378آبان  15( اهللا)، سيدعلي اي (آيت خامنه
  دسترسي در:

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2979  
قابل ، "ت در ديدار كارگزاران نظامبيانا" )، 1380آذر  25اهللا)، سيدعلي ( اي (آيت خامنه

  دسترسي در:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3098  

  بيانات در ديدار اعضاى مجلس خبرگان")، 1382شهريور  19اهللا)، سيدعلي ( اي (آيت خامنه
  قابل دسترسي در:، "رهبري

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3192  
  ، "پيام به كنگره عظيم حج")، 1380دي  29اهللا)، سيدعلي ( آيتاي ( خامنه

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=155  
، "  بيانات در ديدار استانداران سراسر كشور")، 1384اسفند  8اهللا)، سيدعلي ( اي (آيت خامنه

  قابل دسترسي در:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3331  

بيانات در سالروز والدت حضرت پيامبر ")، 1387اسفند  25(اهللا)، سيدعلي  اي (آيت خامنه
  قابل دسترسي در: ،")اعظم(ص

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=6022 
سخنرانى در ديدار با گروه كثيرى از آزادگان و ")، 1369مهر  11اهللا)، سيدعلي ( اي (آيت خامنه

  قابل دسترسي در:، " از هفته وحدت مردم، در اولين روزاقشار مختلف 
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2363  

، تهران: ايران  اسالمي  جمهوري جيست خارسيا)، 1388( دهقاني فيروزآبادي، سيدجالل
  سمت. 



 
 
 
 
 
 
 
 

69    1368- 1388اي  اهللا خامنه گيري سياست خارجي در گفتارها و نوشتارهاي آيت بازتابِ سمت

 
تحليل  جي: چارچوبي برايست خارنظريه اسالمي سيا")، 1390( دهقاني فيروزآبادي، سيدجالل

  .7-47اول، صص  روابط خارجي، سال سوم، شماره ،"ايران  اسالمي  جمهوري جيست خارسيا
  فرهنگ صبا. :، تهراندانشنامه در علم سياست)، 1384( علي اعضان،   رحيق

، ايران اسالمي  جمهوري جيست خارالملل و سيا تحوالت نظام بين)، 1385ستوده، محمد،(
  قم: دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه. 

، تهران: جيست خارگيري در سيا هاي تصميم مباني و مدل)، 1376( زاده، سيدحسين سيف
  المللي. دفتر مطالعات سياسي و بين

  ، تهران: سمت.(الف وب) الملل اصول روابط بين)، 1385( زاده، سيدحسين سيف
، 1368ري اسالمي ايران از آغاز تا سال جي حمهوست خارسيا)، 1386( صدقي، ابوالفضل

  مركز اسناد انقالب اسالمي. :تهران
، تهران: ايران  اسالمي  جمهوري جيست خاركالبدشكافي سيا)، 1387( صفوي، سيدحمزه

  دانشگاه امام صادق.
 اسالمي  جمهوري جيست خارقانون اساسي در سيا جايگاه)، 1387( طاهايي، سيدجواد

  دانشگاه آزاد اسالمي.، تهران: ايران 
  ، تهران: وزارت امور خارجه.الملل فرهنگ روابط بين)، 1383( بابايي، غالمرضا علي

، تهران: جيست خارالملل و سيا مباحثي درباره سياست بين)، 1358( مقتدر، هوشنگ
  انتشارات دانشكده علوم سياسي و اجتماعي.

  ، تهران: مفهرس.جيرست خاالملل و سيا سياست بين)، 1370( مقتدر، هوشنگ
 اسالمي  جمهوري جيست خارگيري در سيا يند تصميمافر)، 1388( زاده، احمد نقيب

  ، تهران: دانشگاه آزاد اسالمي.ها و راهكارها) ها، آسيب  (چالش ايران 
جي ست خارگفتمان سياسي و پويش الگوي رفتار سيا)، تحول 1382( نوروزي، نورمحمد

نامه دوره دكتراي روابط  علوم سياسي دانشگاه تهران، پايان، دانشكده حقوق و در ايران
  الملل. بين

، ترجمه بهرام مستقيمي و لالمل مباني تحليل سياست بين)، 1376( هالستي، كالويجاكوي
  سري، تهران: وزارت امور خارجه. مسعود طارم
امور  ، تهران: وزارتتوافق و تزاحم منافع ملي و مصالح اسالمي)، 1376( نخعي، هادي

  خارجه.


