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  )9/10/96 پذيرشتاريخ  - 25/7/96تاريخ دريافت ( 
  

  چكيده
       اتويژه با ظهور نظريه ب،ديپلماسي و سياست خارجي  يدر حوزه نقش آن وفرهنگ 

سياست  در .برخوردار شده است زاييسه ب اهميتالملل از ر روابط بينانگاري و انتقادي دسازه
ه ب ؛است نگرپر عاشورايي-فرهنگ شيعي نقش ،ايويژه در موضوع هستهه ايران نيز ب خارجي
      ايستادگي در برابر زور ،نفي سازش و ذلت گرايي،بر حق تأكيدبا  گفتمان اين فرهنگ ،كه طوري

با روش تحليلي و  حاضر ي مقاله .است بودهر گذاتأثير و استراتژي ايران مطالبات بر وضوحه ب ... و
و  شيعي فرهنگ كه است اصلي سؤالاين  گويي بهصدد پاسخانگاري درسازه ي استفاده از نظريه

 در 1384-1392هاي سال اي طيايران در موضوع هسته بر مواضع مقامات يتأثيرچه  عاشورانماد 
بر مواضع  عاشوراو نماد  شيعي فرهنگ تأثير كه مقاله بدين شرح است ي فرضيه ؟غرب داشت رابرب

 در پذيريو سلطه سازشنفي انيت ايران،اثبات حقّ ،در برابر غرب ايستادگي به صورت ايران مقامات
اين  ي اي درصدد مطالعهاين مقاله با استفاده از منابع كتابخانه. نمايان بوده است ،مريكاآ برابر

مواضع مقامات  وراعاشو نماد  فرهنگ شيعي شرح است كه مقاله بدينمهم ّ ي نتيجه. موضوع است
محوري، عدالت :هويتي چون عميق مفاهيم به سمت اي راايران در برابر غرب در موضوع هسته

تصويري  ي ارائه كه با سوق داد ستيزي و نفي سازشاستكبار گرايي،ستيزي، حقطلبي، ظلمشهادت
  .شد منجر اعتمادي به غرببي ترشدنعميق ذاكرات وشدن مي به فرسايشينذه
  

  ها واژهكليد
  .، غربفرهنگ شيعي هويت، ،مواضع مقامات ايران ،ايهسته موضوع
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مهمقد  
رئاليسم در روابط كشورها و عدم امكان آشكارسازي  تسلّط اطوالني بي فرهنگ در يك دوره

الملل و سياست روابط بينعلمي، از زواياي پنهان گرايي هاي فرهنگي در تقابل با اثباتشاخص
رات و رفتارهاي ها، تصوبينشي همهي اينكه شالوده دليله فرهنگ تنها ب .آمده حساب ميخارجي ب

الملل و سياست خارجي بود، ويكردهاي نظري مطالعات روابط بيني رسياسي عيني كشورها و حتّ
ي الملل، مجموعهروابط بين هايدر واقع نظريه. آمدان كشورها به شمار ميبخشي از روابط مي
ها، كي بر اسطورهمتّ كه عمدتاً شدر ميتصو ايي در مورد سياست بين المللهتصاوير و روايت

كمتر به  ،الملليك روابط بينهاي كالسچه در نظريهلذا گر. انديدئولوژي شكل گرفتهفرهنگ و ا
به عناصر ارزشي،  توجهدون كه ب از آنجا اام ،شده توجهخارجي كشورها  نقش فرهنگ در رفتار

به صورت ناخودآگاه بر الملل ، سياست بينپرداخت ريهنظي توان به ارائهاي و فرهنگي نمياسطوره
با مطالعات  ،اساس ينابر  .)119: 1384قوام، ( رهاي فرهنگي، تفسير شده استمبناي متغي

و  الرشتاين، اسكاچپولو ،پاول و آلموند، هاي ورباوبر و با انديشه دوركيم، :چونانديشمنداني 
است ها و بررسي سي، فرهنگ جاي بيشتري در تحليلعلوم سياسيي در حوزه ساموئل هانتينگتون

انگاري، سازهي عي نظريهالملل نيز با مساروابط بيني در عرصه . خارجي كشورها باز كرده است
 شوداستفاده مي سياست خارجي بازيگران عنصر فرهنگ و هويت براي تحليل و شناخت رفتار

)Lapid and Kratochwill, 1996: 3(.  
نسل  ،در هر كشور ديپلماسي بر مؤثّرعامل  به عنوان فرهنگي عناصر سازنده ،در اين چارچوب

دين به عنوان عامل  .است شده تبديل ت كشورشده و به بخشي از هوي به نسل ساخته و پرداخته
 بر آن تأثيربراي بررسي  فرهنگ كشورها است كهي عوامل اصلي سازندهبخش، از اصلي هويت

بر  .بپردازيم آن تاريخي و نقاط عطف اصليعناصر ي د به مطالعه، باييديپلماس و سياست خارجي
 به ،يبعد از انقالب اسالم به ويژه ،ايرانيان هاي فرهنگيهماي اسالم شيعي با نفوذ به ،اين اساس

عاشورا از نقاط عطف تاريخي آن به ي و واقعه است تبديل شده يرانفرهنگ اي ناپذيربخش جدايي
گويي به اين درصدد پاسخ انگاريسازهي نظريه و تحليلي از روش استفادهاين مقاله با  .آيدشمار مي

ي بر مواضع مقامات جمهوري اسالمي تأثيرعاشورايي چه -شيعي فرهنگاصلي است كه  سؤال
مقاله بدين ي فرضيه  غرب داشت؟ رابردر ب 1384- 1392هاي سال اي طيهستهايران در موضوع 

در  ياز طرفعاشورايي بر مواضع مقامات جمهوري اسالمي ايران -شيعي فرهنگ تأثير كه شرح است
 در پذيريسازش و سلطهنفي انيت ايران،ديگر در اثبات حقّ طرفايستادگي در برابر غرب و از 
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اي به اين موضوع گيري از منابع كتابخانهاين مقاله با بهره. گذار بودتأثير مريكاآويژه هب ،غرب
  .پرداخته است

  
  چارچوب نظري. 1

 ،پايان جنگ سرد و فروپاشي شورويبا  ،بيستم پاياني قرن هايدهه الملل درت روابط بينتحوال
     هاي تبيين دگرگوني در گرايينوواقع اييتوانبا چالش شدن اقتصاد و فرهنگ، در كنار جهاني

. مراه داشته ها در تبيين سياست خارجي را بههنجارها و ايده انديشمندان به ، اقبالملليالبين
 4و رابرت كاكس 3، ريچارد اشلي2، ديويد كمپل1جيمز دردريان :اي چونان برجستهتفكّرظهور م
. )186-188: 1383خاني،  لهعبدا( فراهم نمود را 5انگاريسازه مانند يهنجار اتبسط نظريي زمينه
-342: 1391مشيرزاده، ( گرايي و ليبراليسم قرار دارداقعوي ميانه در ،محتوا در انگاري كه سازه
 در دولت بو تصلّ تكيه بر مدل بازيگر خردمندكنار نهادن با  ،جريان اصلينظريات برخالف  ،)323

 ,Rittberger( معتقد است اجتماعي خودها بر مبناي نقش ، به رفتار دولتاهداف خودپرستانه

اي اجتماعي نظريه ،انگاريسازه هستند، باب سياست در جريان اصلي كه نظريات خالفبر .)2002
 جهانيي جامعه ، همكاري، رقابت وجنگ، صلح :مانند المللروابط بين مسائل ييهكلّ يدرباره
الملل ماندن اين نكته است كه روابط بينهف انگاري درصددسازه .)Adler, 1997: 322-323( است

در روابط اجتماعي خود  هاجويانه، چيزي است كه انسانرقابتي و چه همكاري و جويانهچه ستيزه
قوام متقابل  )الف: هستندشترك مانگاران در چهار عقيده سازه .)369: 1391مشيرزاده، ( اندساخته

عوامل  عالوه بر قدرت )پ خود هويت خاص ازگيري منافع بازيگران شكل )ب ساختار و كارگزار
ها، منافع و د ساختارها، بازيگران، هويتورو )ت. مبتني است ها نيزها و انديشهبر ايده، يماد

را  الملللگوهاي رفتاري بازيگران نظام بيندر ا الملل، تغييرات مهمروابط بيني ها به عرصهانديشه
  .)187-188: 1383خاني، عبداهللا( نمايدمي تشريح

ونت  .است مبناي رفتار سياسي به عنوان هويت كنشگراني مسأله ،انگاريسازه كانونيي نقطه
ديگري شكل –هويت در روابط خود .كندو انتظارات در مورد خود تعريف ميها هويت را، فهم
 منافع به آنچه كه و به چيستي يا كيستي تهوي .)332: 1391مشيرزاده، ( يابدمي گرفته و تكوين
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در فرآيند تعامل  بلكه نيست؛ ماز قبل مسلّ منافع كشورها .هستند، اشاره دارد كشورها خواهان آن
 شود و كشورهاص ميمشخّ» نقش«با مفهوم  رابطه بين هويت و منافع .گيردمي اجتماعي شكل

         سياست خارجي گيريتصميم و به گرفته بر عهده را منافع خاص ،متناسب با نقش خاص
سياست  ي هويت است كه نظريهيت در واقع با محور .)321-326: 1384ونت، ( پردازندمي

ن است انگاراسازهمورد نظر  مهمي نكته ،بودن هويتمند زمينه .گيردشكل مي ،انگارانهخارجي سازه
 ... فرهنگ و ،تاريخي، جايگاه سرزمينيي اس حافظهكه هويت كشورها بر اسدارد  اشاره به اين و

از دوست و  شانشوند و تعريفاز سايرين متمايز مي هازمينهاين كشورها بر اساس . گيردشكل مي
  .)217: 1386قي و كاظمي، متّ( گيرددشمن شكل مي

ي، امنيت ملّ :از واقعيت و برساختن مسايلي مانند ها را محور تعريفهويت دولت آدلر امانوئل
مورد ديگر ي  نكته .)Adler, 2001( داندگيري در مورد آنها مييمو تصم نقدرت، دوست و دشم

فرهنگ نه تنها به  ،از نظر ونت. ها از هويت استدر تعريف دولت فرهنگ انگاران، نقشسازه نظر
: 1384ونت، ( است مؤثّرنيز  دهي به هويت آنهابلكه بر شكل ،دهدجهت مي هادولت هايانگيزه
مذهبي، فرهنگي، زباني  ل ازمتشكّ(فردي، نوعي  :ي به چهار دسته ي راملّونت هويت  .)281-280

فرد در تقسيم كار اجتماعي و  هويت فردي بر جايگاه. كندتقسيم مي ، نقشي و جمعي)و قومي
و ني ويژگي زباني، تمد اشاره به هويت نوعي در عين .هاي اجتماعي وي متمركز استتقش
هويت  .پردازدمي )وستفاليايي ملّت- يا دولت امپراتوري( واحد سياسي ، به شكلگي دولتفرهن
 نيز هويت جمعي. كنداشاره مي هاملّتها و دولت سايردر ارتباط با  يك دولتي هبه وظيف ،نقشي

 - صحنه روابط بين الملل در بازيگران اصلي به ويژه - به موقعيت دولت ها نسبت به ساير بازيگران
ي به ساختارهاي دانگاري عالوه بر ساختار ماسازه ،در مجموع .)324-341: 1384ونت، ( پردازدمي

      هاي كه بر اساس سازه را دولت هويتاين نظريه  .دارد توجه الملل نيزمعنايي نظام بين
. داندمنافع آن مي اصليي سازنده  گيرد،يند تعامالت اجتماعي شكل ميآفرهنگي و در فر-هنجاري
سياست خارجي  ،هنيت تاريخي مشتركذ و ط داخلي كشورهافرهنگ برآمده از محي ،بنابراين
  .دهدرا جهت مي كشورها

  
  سياست خارجي مواضع نقش فرهنگ بر. 2

 .)116: 1386محمدي، گل( است» و عمل الگوهاي مشترك يا جمعي فكر، احساس« فرهنگ
 فرهنگ ،در اين ساحت. استجمعي  رفتار كنندگيتعيين در فرهنگ اينجا نقش مهم دري مسأله

 .است و عادات باورها :مثل ،ي زندگييرمادهاي غي و جنبهي مشتمل بر ابزارهاي ماديتي اجتماعكلّ
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 كندتنظيم مي را با يكديگر و با محيط ها، روابط انسانگيردزندگي بشر را در بر مي فرهنگ ،بنابراين
مستقيم فرهنگ و ساير ي رابطه است كه اينجا. نقش اساسي دارد ،جامعهي در ادغام فرد با بدنه و

از نقش فرهنگ در تعيين رفتار  .گيردشكل مي ،چون علوم سياسي،هاي علوم اجتماعي شاخه
 مانندها رها و اسطورهباو مجموعهاز  شود كهفرهنگي دريافت مي )سيستم( جمعي، مفهوم نظام

بر رفتار  كهشود از مظلوم و ارزش شهادت تشكيل مي وم دفاعفردوسي يا مفهي هاي شاهنامهافسانه
   .)72-75: 1388زاده، نقيب( است مؤثّر ،سياسي

اين حوزه  گيري درچرا كه تصميم .است سياست خارجي برفرهنگ  تأثير قائل به ،انگاريسازه
ها و توانند ريشه در ارزشمي ي مختلفخارج هايسياست .است ها و اهدافارزش مبتني بر

 دارندارتباط  مّلتبه مفاهيم مرتبط با فرهنگ و  ترين شكليدر كلّ كه اهداف متفاوتي داشته باشند
بر  تأثيررفتار نخبگان و كارگزاران حكومتي و  بر تأثيرفرهنگ از طريق . )206: 1372القلم، سريع(

به تبعيت  ،كارگزاريي حوزه در. ار استگذتأثيربر سياست خارجي  نهادها و ساختارهاي حكومتي
ق دارد، فرد به آن تعلّ هر هويتي كه زيرا شود؛مي توجه جامعه عوامل فرهنگي از شخصيت افراد

      سياست  در مسألهنمود اين . ي در جامعه استويابي پذيري و فرهنگهمنشعب از جامع
ين نقش اهداف، ا .است دولت توسطجراي آن نقش ا خود ور هر كشور از نقش وتص خارجي،
 ؛)196: 1387مقدم، زاده و جاودانيموسوي( كندها و راهبردهاي كشور را تعيين ميگيريجهت

شود تا نقش رجي جمهوري اسالمي ايران باعث ميدر سياست خا ياسالم هويت اهميت :مثال رايب
فيروزآبادي، دهقاني( گردد تعريف جهان اسالم رهايي بخش ورهبر جهان اسالم، مركز  آن در قالب

1389 :90(.   
           بر اساس نگرش  .است رفتار زمامداران ترين نماداصلي ،سياسي در بعد فرهنگ

 خود يو تجارب محيط تاريخي يهافرهنگي به سياست خارجي، هر كشور بر مبناي بنيان -تاريخي
هاي بنيان و يخيهاي ناشي از تجارب تاربر اساس آموزه و ورزدبه رفتار سياسي مبادرت مي

نهادها و  .)210-211: 1387عيوضي، ( پردازدهاي سياست خارجي ميكنش بهفرهنگي ايجاد شده، 
رغم همگني ه ب .دنيابشكل مي ساختارهاي فرهنگيبه  توجهبا  نيز جامعه ساختارهاي حكومتي
ل ، عوامرمع مردم ساالجوا يابيو ساخت يافتگيگذار به توسعه ناشي از ساختارهاي حكومتي
نوع ساختار  در هاي فرهنگيشاخص تأثير .كنندايفا مي ساختارها ي درمؤثّرفرهنگي هنوز نقش 

گذاري خارجي و نوع اندركنش ن در سياستها، تعامل آنان با ساير كارگزاران، جايگاه آناحكومت
 .)197: 1387مقدم، زاده و جاودانيموسوي(شود ديده مي سياست خارجي و نهاد تصميم ساز اعضا

و فصل  روش حلّ و ابزار سياست خارجي به عنوان بر ديپلماسي بنيادين تأثير فرهنگ ،نابراينب
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بار معنايي  .دارد ميزآمذاكره يا هر طريق مسالمت روش ها بهمسائل مربوط به روابط خارجي دولت
  .شودشامل ميهم  ديني كشور راهاي مؤلّفهي و هاي ملّتسنّ ،ها، ويژگيمقام در اينفرهنگ 

  
  عاشوراي بر واقعه  تأكيدبا  ي ايرانارجر سياست خد شيعي فرهنگعناصر . 3

اعتقادي، سياسي و - مذهبيي گانهابعاد چند تشيع، فرهنگ درنمادهايي همچون عاشورا 
اماميه است ي شيعهي گانهدوازدهي مهشهادت يكي از ائ روز ،در بعد مذهبيعاشورا  .دارد فرهنگي

 تقابل جانشيني پيغمبر وي مسأله در بعد سياسي. شودمي گرامي داشته گذشته تا كنون قرون يكه ط
 بعدترين مهم .نه قرار داده استگوشيعه را در حالتي اعتراض سنخ،غير هم هايو حكومت تشيع

هاي هاي عاشورا در قالب، پيام»حقانيت« بر تأكيدبا  اين بعددر  .است فرهنگي آن وجهعاشورا 
» حق و باطل«، »ظلم و عدل« هايهويتي دو وجهي تقابل ،در اين چارچوب .نظر است مدفرهنگي 

از  آن اساس بر اند، كهگرفتهدر فرهنگ شيعه مورد تفسير قرار  »ظالم و مظلوم«يا » ظالم و عادل«
اين دو  تقابلي عرصه و عاشورا  شودبه عنوان مظلوم و يزيد به عنوان ظالم ياد مي )ع( حسينامام 
  .است

يت در كلّ آن مستلزم بررسي ايران، در سياست خارجي عاشورايي- فهم دقيق نقش فرهنگ شيعي
را تعريف » ديگري«و » خود« كه جمهوري اسالمي سازهويت صريك عن .است ايدئولوژي اسالمي

است كه با به اين معني ) در نظام جمهوري اسالمي ايران(گرايي اسالم .است شيعي اسالم كند،مي
نقش ي بوده و تعيين كننده  بخشترين عنصر قوام، اسالم مهمبه ماهيت اسالمي نظام سياسي توجه

داراي  ايران كه شودمي تصور ،در نتيجه. هاي داخلي و خارجي استو كاركردهاي آن در حوزه
عطف ي نكته .)213: 1387عيوضي، ( است يهاي ملّخارجي متفاوت و متمايزي از دولت سياست

    با هدف حاكميت  نخبگان سياسي است كه در قالب آن انقالب اسالمي وقوع ،اين موضوع
 رنجبر،( هاي ديني بودنداري عدالت، به دنبال حاكميت ارزشهاي اسالمي و با شعار برقرارزش
   .)55: 1382 الف

ي تعيين نقش ملّ )الف. شته استبر سياست خارجي ايران دا يكلّ تأثير پنج ايدئولوژي اسالمي
 .گرددميحامي مستضعفان بر و تشيعي مانند مدافع اسالم و مسئوليت و تكاليف فراملّ به ايران كه

منافع ايدئولوژيك و اسالمي مانند حفظ رجحان ي كه باعث دهي منافع و اهداف ملّشكل )ب
ايجاد قالب فكري  )پ .شودمي در سياست خارجي يگرنفي سلطه و تشيعهاي اسالم و ارزش
و  تحولتعيين مراحل اصلي  )ت .هاي محيط خارجيها و پيامواقعيت براي معنا و تفسير خاص
    ني براي كشور ترسيم ، كه تصويري از وضعيت جهان ارائه و افق معياجتماعي- سياسي تكامل
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 و ساير كشورها ي ايرانهاايجاد نظام ارزشي خاص براي قضاوت در مورد سياست )ث .كندمي

هاي بروز گرايش به اسالمي ايدئولوژي ،بارتيبه ع .)90-92: 1389فيروزآبادي، دهقاني(
 در سياست خارجي يالمللرويكرد ستيزشي با ساختارهاي بين ايدئولوژيك در انقالب اسالمي و

  .Haji-Yousefi, 2010: 11)( است 1384-92 هاي سال انقالب و اوايل آن مثال انجاميده كه ايران

هاي از نماد استفادهعالوه بر  ي،اسالمي و ملّي منافع عاليه  تأمينبراي  ايرانبر اين اساس 
 در زمان »ه روزها عاشورا و همه جا كربالستهم« چوندر قالب شعارهايي  عاشورايي فرهنگ

 ،نگارانها به تعبير سازه. كمك كرده است اين فرهنگ نيز به بازتوليد و پويايي ،انقالب اسالمي
ه دش همدر قالب تعامالت تنگاتنگ هويت شيعي در كنار هويت ايراني موجب برسازي اين دو 

حمايت از  هايران ب گيري سياست خارجيجهتدر سياست خارجي،  كاركرد اين فرهنگ. است
الملل براي نگاه عادالنه به همه بيني فشار به جامعه  وهاي اسالمي و جهان سوم، ايستادگي دولت

     در داخل نيز .ي انقالب اسالمي بوده استدستيابي به اهداف فراملّ ،و به طور كل هادولتي 
در اين  امام خميني .است نظام اسالمي از در حمايت بسيج عمومي ،اين فرهنگ ترين كاركردمهم
داشتن عاشورا كشور شما آسيبي نخواهد ا زنده نگه داريد كه با زنده نگهعاشورا ر«: فرمايندمي باره
شامل موارد زير  عاشورايي- شيعي فرهنگ عناصر اصلي .)333 :15ج  1372خميني، امام ( »ديد
  :است

  محوريعدالت. 1. 3
 قرآن كريم به آيات در .انسان داردريشه در فطرت و عقل  در زندگي اجتماعي عدالتمحوريت 

رهيزگاري به پ ورزيعدالت عدالت كنيد كه...  اهل ايمان اي« :است موضوع عدالت پرداخته
مفهوم  .)8 :مائده(» دهيد آگاه است، زيرا خدا به آنچه انجام ميوا كنيدپرتر است و از خدا نزديك
ي از توجهبخش قابل . دارد )ع(امام علي  رانيمحكي وثيقي با شيوه در فرهنگ شيعه پيوند عدالت
 همچنين. پرداخته است عدالت به نيز 53 ي جمله نامه از البالغههاي نهجها و نامهها، حكمتخطبه

 و 57، 53نامه (، ضرورت استقرار عدل )437حكمت (تعريف عدالت  :مانند شئون مختلف عدالت
و رعايت ) 16طبه خ(ضرورت تساوي در عدالت ، )224خطبه (، نقش رهبر در اجراي عدالت )58

ه است، شيعكه از اصول  عدالت .قرار گرفته است توجهدر آن مورد  )193خطبه (عدالت با دشمن 
گرداندن خالفت يزيدي امام حسين هدف قيام خود را باز .است يافته تجلّي نيز )ع( در بيان معصوم

زند نه براي داني كه آنچه از ما سر ميخدايا تو خود ميبار «: فرمايدو مي ستهدانمت حسيني به اما
ه به بازمانده حطام آن است كه قدرت و حكومتي را از دست كسي بگيريم، و نه بخاطر اين است ك

را در را برگردانيم و اصالح و تهاي دين بدان جهت است كه نشانه اما تالش ما. دنيا برسيم
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كشيده تو به آرامش و امنيت برسند و حدود شريعت  ان ستمتا بندگ ،هاي تو آشكار سازيمسرزمين
  .)88 -89: 1374عميدزنجاني، (» به تعطيل كشيده تو به اجرا درآيد

ت، امامت، واليت و ي مقام نبوتصد ي كه، به حداست آميخته مفهوم ايمان با تشيع عدالت در
هاي محوري به دليل تالشعدالت ،در فرهنگ شيعه. استاسالمي، مشروط به آن ي رهبري جامعه 

ه و اجتماعي درآمد–سياسي يآرمان براي احقاق حقوق خود، به صورت و شيعيان اطهاري ائمه 
: 1388فيروزآبادي، دهقاني( كندمي معرّفيجو خواه و عدالترا به صورت جنبشي عدالت تشيع
گردد نهفته در تعاليم اسالم بر ميكمت ن و حأبه ش لاوي در وهله تشيععدالت در  ،بنابراين .)182
ي در درجه. سازدق ميدر استقرار نظمي عادالنه در جامعه محقّ امام با شناخت و توانايي خودكه 
 امراعتنايي به اين نگاه بيآ ر نظر بگيريم،پذيرش زعامت فرد افضل دي عدالت را به منزلهاگر  ،بعد
كرد كه كم ميمردمان پس از پيامبر بود و عدالت ح از نظر شيعيان افضل) ع(علي .است عادالنهغير

انقالب  هدف غايي نيز يامام خمين .)45: 1387قادري، ( شناسايي قرار گيرد اين افضليت مورد
خواهيم عدالت  ما مي«: داندجهان مي بلكه در كلّ ،نها در ايراناسالمي را برقراري عدالت نه ت

  ).21 :9ج 1372خميني،  امام( »...اسالمي در اين مملكت برقرار كنيم 
هاي و ارجحيت منافع هويت، دهي بهشكلمحوري در سياست خارجي ايران در عين عدالت

ها و نامشروع بودن برخي برخي نقش يترايي مشروعبه تبيين چ ،هاتايران در تعامل با ساير دول
بي در سياست طلدر قالب گفتمان عدالت هاي مختلف وبرهه اين عنصر كه در .پردازدديگر مي

ظالم و «و » ظلم و عدالت«دو وجهي  ، جهان واقعي را بر اساس تضاده استخارجي ايران ظاهر شد
 ،در اين دو وجهي. كندتقسيم مي حق يا باطلبه ها را ، و انسانهاي حقيقي و كاذببه بخش» لعاد

            پردازد باطل ميي جبهه  بله بامقا جمهوري اسالمي همواره در اردوگاه عدالت، به
 پيوند ،1384-88هاي به ويژه در سال ،ايران سياست خارجيدر .)171: 1388، فيروزآباديدهقاني(

 مورد ،رئيس جمهور از سويبه ويژه  اين امر، كه برقرار شد عدالت محوري و امنيت ي بينمستقيم
با كمك به «كه  كرد، ابراز عالقه وقتي  وزير امور خارجه كيمنوچهر متّ .قرار گرفت تأكيد

: 1391ازغندي، ( »المللي گردددار حركت در مسير تحقق عدالت بينسو، ايران پرچمكشورهاي هم
146(.  

  طلبيشهادت. 2. 3
 يتكلّ طلبي درشهادت. دارد فرهنگ عاشورا برآمده از مفاهيم اي درجايگاه ويژه ،طلبيشهادت

واالتر از آن فضيلتي  منظور از آن عملي است كه شود وبر اساس اصل جهاد تعريف مياسالم 
براي دفاع از  عنوان كسي كه به يدشه .)212: 1387مقدم، جاوداني و زادهموسوي(وجود ندارد 
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 »ساالر شهيدان«و  »حسين شهيد«هاي مفهومي چون با قالب و ، با عاشوراشودمي فدا هايمان و عقيد
ياد  ،ما است ي ي كه بر عهدهطلبي به عنوان تكليفدر گفتار امام خميني از شهادت. گره خورده است

ج  1372خميني، امام ( »الشهدا معلوم كرده است كه از شهادت نترسيدتكليف ما را سيد«: استشده 
17: 55(.      

 حفظ اسالم و نظام اسالمي در جهت ،قدسي ه عنوان امريب طلبيشهادت ،در فرهنگ شيعه
اگر اميدواري به شهادت در ... «: فرمايندضرورت شهادت مي بيان در) ع(امام علي . ضروري است

 ،البالغهنهج( »...طلبيدم يرفتم، و شما را نمپاي در ركاب كرده از ميان شما ميراه خدا نداشتم، 
عبير قرآن نزديك به ت ،ابدي حياتبه معناي نابودي و عدم، بلكه استمرار  شهادت نه .)119 ي خطبه
اند و آنها زنده اند مردگانند، بلكهمبر آنها كه در راه خدا كشته شدههرگز گمان ) اي پيامبر(« :است

) ع(حسين «: معتقد است دكتر شريعتي .)169 ،آل عمران( »شوندان روزي داده مينزد پروردگارش
شيعه واقعي به جاي بزرگداشت  .با شهادت راه خود را ادامه دادتوانست سكوت كند، اما مي
ه آنان در راه آن به حفظ آرمان آنها و دفاع از عقيده و ايماني ك ،هيدان، خود براي ادامه راه آنانش

 .)ب1382 ،رنجبر( »شودظلم و حكومت جور، آماده شهادت مياند و مبارزه با شهادت رسيده
 به ويژه ،بخش و استراتژيكنجات نقشيسياسي شيعه، ي هادت در انديشهعنصر ش حضور ،نابراينب

فكري و ي تنها در منظومه  اين عنصر. ردوجود آمدن هويت ديني، فرهنگي و بومي شيعه دا در به 
بسترساز اعتماد به  ،براي فرهنگ و تمدن اسالمي حضور آن شود وت ميساز مسلمانان ياف هويت

 ،احمديپناه و ميرجعفري( ايجاد ترس در دشمنان اسالمي است مسلمين و باوري  فس و خودن
1391(.    

و پايداري  پيروزي در جنگ تحميليانقالب اسالمي،  پيروزي اصلي داليل از طلبيشهادت
             نمود فرهنگ ي بارزترين جلوه ،جنگ تحميلي زمانيي دوره. ستجمهوري اسالمي ا

 به عنوان ايران رزمندگان و بازنمايي آراييصفبا  جنگ تحميليي دوره . عاشورايي است –شيعي 
ظهور اين ي  ، بارزترين جلوه»يزيدي« ، به عنوان ارتشدامامام حسين، در برابر ارتش ص انپيرو

عاشورا ا در روز الشهدكنيم كه مانند سيدما افتخار مي«: دفرمايميني ميامام خ .مفهوم در ايران بود
     ن اعالمكنند ما همانند حسين از همين اآل هاي ما اسير و اموالمان را غارتكشته شويم و بچه

 امام( »ست به سمت لشكر يزيد برودكنيم هركه با ماست به طرف ما بيايد و هركس با ما نيمي
  .)240 :1ج 1370 خميني،
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  ستيزيظلم .3. 3
     محوري و عدالت با ارتباط در است كه قيام حسينيترين اهداف مقابله با ظلم از مهم

ظلم  .شودمي ديا ظلم مبارزه با شهيد به عنوان )ع(حسين  از ،در تاريخ .يابدمعنا مي طلبيشهادت
و به كساني كه « :فرمايدمي ظالم ظلم و سرزنش در قرآن كريم .با سرشت انساني نازساگار است

به ) دوزخ(اند، تمايل نداشته و تكيه مكنيد كه آتش ستم كرده) و پيامبر و مردم مومن به آيات خدا(
 »شويداري نميي نيست، سپس يشما خواهد رسيد و در آن حال شما را در برابر خدا هيچ سرپرست

اند، به زودي خواهند دانست كه به چه بازگشت گاهي و كساني كه ستم كرده... « .)113 ،هود(
 توجهمورد  لمينستيزي مسضرورت ظلم نيز در نهج البالغه .)227 ،عراءش(» !بازخواهند گشت؟
    .)47 ي نامه ،البالغهنهج(قرار گرفته است 

بازنمايي شاه به عنوان  شكل م، بههاي محرّعزادراي در انقالب اسالمي به ويژه در ستيزيظلم
در سياست با ظلم  ستيز. نمود يافت ،»مظلوم«و انقالبيون به عنوان ياران حسين و » ظالم«و  ديزي

استبداد داخلي و  ادر مبارزه ب يانهاي تاريخي ايران، در تجربهشيعيي هخارجي ايران عالوه بر سبق
. »ين است كه با ظلم مبارزه كنيمتكليف ما ا«: رمايدفمي امام خميني. دارد ريشه استعمار خارجي

بر وجه  سياست خارجي ايران نل بنيادياص به عنوان يك جهان ردادگستري د م مبارزه با ظلم ولزو
        شودديده مي حمايت از مستضعفين در قالب درد و تأكيد گراييو جهان سوماسالمي 

  .)130- 133: 1389فيروزآبادي، دهقاني(
   طلبيو حقگرايي حق .4. 3

فرهنگ  پوياترين مفاهيم از را به يكي حق به توجهعاشورا به عنوان مظهر پيروزي حق بر باطل، 
 .باطل است و مبارزه با پرهيز ،در معناي سلبي گراييحق .ستا تبديل كرده عاشورايي–شيعي

ن را در تا آكوبيم با حق بر باطل مي) ما اين است كهن أش(نه، بلكه «: فرمايدچنانچه قرآن كريم مي
درباره خدا و (؛ واي بر شما از آنچه شود پس ناگهان باطل نابود) و از هم بپاشد(هم شكند 

 ،ت پسنديدهك  صفي نيز ام عليام . )18 ،انبياء( »كنيديف ميصتو) مخلوقات او به ناحق
مورد در و . )193خطبه  ،البالغهنهج( كندتوصيف مي »خارج نشدن از محدوده حق«پرهيزگاران را 
حكمت  ،البالغهنهج(» گرددر كس كه با حق درآويزد، نابود ميه« :فرمايدميگرايي ضرورت حق

استقالل و آزادي در  چون يدر اصول كلّ طلبي در سياست خارجي ايرانگرايي و حقحق. )188
در  مي براي مقاومتبه عنوان اهر همچنين از اين عنصر. شودديده مي يخلاد ي وارجخهاي حوزه

 اوايل در ر باطلبازنمايي پيروزي حق ب .شودنيز استفاده مي هاي بزرگقدرت يبرابر زورگوي
  .در همين چارچوب است »پيروزي خون بر شمشير« در قالب شعار جنگ تحميليي دوره و انقالب
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3 .5. استكباري سلطه رد  

به  بيان اين نكته يزيد و در برابر) ع(م اما يستادگيا .استعاشورا  مهم درس ،استكبارستيزي
نفرين بر شما شيعيان خاندان ابوسفيان، اگر دين نداريد و به آخرت معتقد نيستيد، الاقل « دشمن كه

كه در هر خصلتي است  ،استكبار از ديدگاه قرآن .امر است يناد يؤ، م »در زندگي آزاد مرد باشيد
 .سازدميل دمبو دشمن خلق و ارزش منفي خدا  به ضدكند و آن را فرد و جامعه اي بروز مي

سرچشمه  هاي شيطانيمواره از هواهاي نفساني و خواستهاستكبار هيچ گاه موضع حق ندارد و ه
زيرا با گرفتن توان  ؛بشري استي ايجاد استضعاف در جامعه  ،استكبار بزرگترين خصلت. گيردمي

 رو ازاين.  ارندند اي جز اطاعت از مستكبرانارهه چكشاند كمي وضعيآنها را به  ،و امكانات ضعفا
: 1374عميدزنجاني، ( قيام و انقالب عليه مستكبران استاستضعاف يكي از عوامل  ،در منطق قرآن

پروردگارمان ) چرا(يا . چرا بر ما فرشتگاني نازل نشد: آنان كه مالقات ما را اميد ندارند، گفتند« :)47
ار سرگشتگي بزرگي خودشان را در درون خود با عظمت شمردند و دچبينيم؟ به راستي كه  را نمي
ي اهداف فراملّ قتحقّ در سياست خارجي مهم از اصول استكباري سلطه رد .)21 ،فرقان( »شدند

  بر ايجاد نظام امپرياليستي،  انقالب اسالمي با ماهيتي مستقل و ضد تالش. است انقالب اسالمي
و در اين راه توانسته است ابر نظمي  قرار دارد هاي استكباريقدرت يالمللي فارغ از سلطهبين

    ها در نظامملّتق حقوق الهي و انساني ها و تحقّحاكميت ،هامبتني بر برابري دولت را جمعي
  .رقم بزند المللبين

هاي ملّتبخشي به بين مستضعفين و مستكبرين و آگاهيانقالب اسالمي با ايجاد مرز 
هي محرومان و براساس خودآگا ،بخشهاي مستقل و آزاديبستري مناسب براي حركت ،مستضعف

 در سياست خارجي استكباري سلطه  ردشدن عملي .)1389 ،دهشيري( ختمستضعفان فراهم سا
عدم  و همچنين عزّتات و روابط مبتني بر سلطه و بر اساس اصل اجتناب از مناسب هران باي

- 132: 1389فيروزآبادي، دهقاني( استوار است ،دسلطه در قالب رويكرد عدم تعهام وابستگي به نظ
: كندمي بيان چنين اين ي راكلّي ن قاعده اي 152ر اصل دجمهوري اسالمي نيز  قانون اساسي .)130

و عدم ... پذيري جويي و سلطهاسالمي بر اساس نفي هرگونه سلطه سياست خارجي جمهوري«
بر نفي نظام سلطه و  در اصل دوم و سوم نيز. »استوار است... گر هاي سلطهقدرتد در برابر هتع
 :دارد صراحت در اين باره نيز امام خمينيگفتار  .استشده  أكيدت »طرد كامل استعمار و استكبار«
خداي تبارك و تعالي براي هيچ يك از . ه مسلمين تحت سلطه كفار نباشنداز اصول مهم است ك«

        »ين اين سلطه كفار را قبول كنندبر مسلمين قرار نداده است و نبايد مسلم كفار، سلطه
   .)179: 1388، فيروزآبادييدهقان(
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  گراييگرايي به جاي نتيجهتكليف .6. 3
عاشورا  هايزهديگر آمو در انجام هر عمل از گرايي صرفبه جاي نتيجه الهي به تكليف عمل

هاي انگاره ،ا عمق اين موضوعام .پنداردمغلوب ميوي را  )ع(حسين  فعلبه  گرانتيجهنگاه . است
    ه مانندشيع بنيادين اصول با يزيد، در صلح ي امام حسينگرايعمل .شيعه را هدف گرفته است

   اين نظام فكري را با خطر مواجه ي آينده و دپاشفرو مي را ستيزيظلم و سلطه گرايي، ردحق
امر به معروف و نهي از  ،پيامبر تاصالح در ام اتي چونموضوع ا طرحب )ع( امام حسين .كندمي

  جايز  را هاستفاده از عناصر تدافعي مانند تقي ،)علي( امما و) ص(پيامبر ي منكر و عمل به سيره
     مشاهده  ،هاي جنگ تحميليدر سال به ويژه ،عنصر در جمهوري اسالمي ايراناين  .داندمين

در  به نقش عاشورا همچنين يو »نتيجه ايم نهور به وظيفها مامم« :دفرمايمي امام خميني .شودمي
ه و معرفت به وظيف) امام حسين(ايران از پرتو هدايت  ملّت«: دكناشاره مي م براي مقابلهترغيب مرد

        .)249: 16 ج 1372 خميني،امام (» ، استواري را فرا گرفتاز استقامت او در مقابل باطل
آمريكا و شوروي  برابر اجمي درخاذ سياست خارجي تهاتّ اب ايران سياست خارجي درگرايي تكليف

  .دوشانقالب ديده ميي ليهاو هايبه ويژه در سال ،هاي مختلفدوره در
  و ايستادگي سازشنفي .7. 3

رفتار  در كه ستعاشورايي ا-فرهنگ شيعي اي دربرجسته صرايستادگي نيز عن و ناپذيريسازش
حفظ شرف و  به معناي در واقع اين مفهوم .شودديده مي يزيد برابردر امام حسين ناپذير سازش
با كسي مانند همچون مني «: فرمودند حسين امام. است اسالمي و انساني واالي لاص به عنوان عزّت

ن و افراد پست ذليالنه، هرگز من دستم را چون «: فرمايدمي همچنين .»كنديزيد هرگز بيعت نمي
عميدزنجاني، ( »نمايمگان هرگز از صحنه حادثه فرار نميكنم و چون بردبسوي شما دراز نمي

 امام خميني .ددار قرار ستيزياستكبار در پيوند بات نفي سازش و ذلّ ،شيعهي در انديشه .)86: 1374
اين كشور ما كه قيام كرد از همان اول « :فرمايدميخورد با مستكبرين در بر اين عنصر با استفاده از

نه تحت حمايت هيچ به دنيا اعالم كرد كه ما نه تحت حمايت آمريكا و نه تحت حمايت شوروي و 
ستيم كه همان پرچم امام ما تحت عنايات خداي تبارك و تعالي و پرچم توحيد ه. قدرتي نيستيم

اي ابل آن همه جمعيت و آن همه اسلحهالشهدا در مقو ما همان طوري كه سيد...  است) ع(حسين 
 .)59 :17ج  1372امام خميني، ( »يد شد، ما هم براي شهادت حاضريمكه آنها داشتند قيام كرد تا شه

نه شرقي، نه غربي، «اصلو  »دعدم تعه«در سياست ان رفتار سياست خارجي اير درايستادگي 
  .يت استقابل رؤ »هالذلّنّامهيهات « و شعار »جمهوري اسالمي
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  ايموضوع هسته در ايران اضع مقاماتمو و شيعي فرهنگنماد عاشورا در . 4

و  به محيط اعمال ديپلماسي دباي و سياست خارجي فرهنگ بر ديپلماسي در بررسي نقش
متفاوت از وضعيت  ،چرا كه وضعيت كنشگران مشابه از لحاظ هويتي ؛داشت توجه هويت طرفين

به رغم ( ايشرايط ايران و غرب در موضوع هسته ،نگاه هويتي در است غير مشابه كنشگران
دهد كه چگونه ونت توضيح مي. انگاران استسازه» ديگري«و » خود«، بحث )دستيابي به توافق

اين نشانه  »ديگري«فرستد و اي براي ديگري ميبر اساس برداشتي كه از وضعيت دارد، نشانه» خود«
   » خود«كند و بر اساس اين تفسير، عالمتي به را بر مبناي برداشت خودش از وضعيت تفسير مي

پس اعمال اجتماعي . گيرددهد و در اين تعامل است كه هويت شكل ميپاسخ مي» خود«دهد و مي
ود و شاند كه در بستر آنها شناخت مشترك خلق مييندهاي عالمت دادن، تفسير و پاسخآفر

   .)232-233: 1391مشيرزاده، ( دهديادگيري اجتماعي رخ مي
اي ايران با اروپا و آمريكا و محيط اعمال ديپلماسي هسته ،مطرح يمسألهلين او ،بر اين اساس

سومي دارد كه از نظر  جهان ، انقالبي وشيعي-سالميي اهويتايران،  .است ينطرف يهويتچالش 
 و »ر شرارتمحو« ،آمريكا به ويژه ،غرب در نگاه ايران .است موجود اتمانظ ي زننده همبر غرب

تغيير  لزوم دكترين«ار مختلف، دواسياست خارجي آمريكا در  ريتغي رغمو به است 1»استبداد پايگاه«
ال، هويتي ليبر داراي )اروپا آمريكا و( غرباز طرف ديگر،  .است مانده پابرجا »ايران در رژيم

غرب به  ،ايران قدرت درهاي مختلف رغم طيفهب و است ظ وضع موجودخواهان حف وابرقدرت 
 هايذهنيتدر واقع  .است »خوارجهان«و  »شيطان بزرگ« ،»محور سلطه« ،»استكبار« ويژه آمريكا

رغم دستيابي به توافق و به شود ي رسيدن تعامل استفادهاز تقابل برا تا شودعث ميبا پيشين طرفين
  .اي اين نگاه پابرجا استي ديگر به ويژه در سطح منطقههادر حوزه ،ايهسته در موضوع
        هايبه طور خاص در سال ايران اي هسته ديپلماسي عاشورايي در- شيعي فرهنگ تأثير

، در اين دوره سياست خارجي ايران محور ايدئولوژيك ارزش گفتماندر  .دشوديده مي 92-1384
سياست خارجي را تنظيم  ،هاي اسالميها و ارزشق آرمانتحقّ اسالمي در كنارها و موازين آموزه
اين  البتّه .)55: 1386فالحي، ( ندايدئولوژيك ا تماماً آن گيرندگانهاي تصميمد و برداشتنكنمي

رهبر  .خالي از اصول بوده است هاايران در ساير دوره ايتهديپلماسي هسبدان معني نيست كه 
با تدبير و . درستي بودن كردند، كار مسئولي كاري كه«: دفرماي مي 11/1/82 در سخنراني انقالب

                                         

 ي كاندوليزا رايس وزير امور خارجه. ناميد» محور شرارت«، ايران را 2002 ي جرج بوش رئيس جمهور وقت آمريكا در ژانويه .1
  .ار بردكرا براي ايران و چند كشور ديگر به » پايگاه استبداد«در مجلس سنا، تعبير  2005ژانويه  18وقت آمريكا نيز در سخنراني 
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ها و اي كه از طرف آمريكاييقبول حرف زور انجام شد تا توطئه بدون پذيرش تسليم و
آنچه كه تاكنون مسئوالن ... ها عليه جمهوري اسالمي طراحي شده بود، شكسته شودصهيونيست

اند  مسئوالن ديگر حقيقتا زحمت كشيده دكتر روحاني و چه آقاي رئيس جمهور ورم، چه آقاي محت
اند و حواسشان جمع است كه كاري بر خالف با دقت و مالحظه جوانب، كار كردهاين است كه 

   .)1391 ،روحاني( »...مباني و اصول انجام نگيرد
به  ،گرايانهفاز آرمان به دوور با منتخبجمهور انتخابات رياست جمهوري نهم، رئيسپس از 

انقالب اسالمي  امروز به واسطه خون شهيدان مجددا« :كشيدن عليه نظام جهاني پرداخت نشانو خطّ
ها در دنيا را التيعدشاءاهللا ريشه بيبه وقوع پيوسته و ان 84ي در سال انقالب اسالم. رخ داده است

عدالتي به سرآمده و امواج انقالب اسالمي به دوران استكبار، سلطه، ظلم و بي. .. خواهد خشكاند
: 1384زاده، سيف( »هاي آن از هم اكنون پيداستنيا را در بر خواهد گرفت و نشانهزودي همه د

 بر سياست خارجي فرهنگ شيعي تأثير رگننشا كامالً ،نژاداحمدي ،رئيس جمهوراين سخنان  .)154
به  ديپلماسي اخم يا به تعبيري ،اي مقاومتهسته اي نيز ديپلماسيدر موضوع هسته .استوي  دولت

اعد و هنجارهاي حاكم بر نظام با اين كار، قو نژاداحمدي .شد جايگزين ديپلماسي خنده ،1مستكبران
ي پرونده  مسئولين قبلي وي. و خواهان اصالح مديريت جهان شدبه مبارزه طلبيد  الملل رابين

. نتقادات شديدي بر آن وارد ساختا كار خواند ورا سازش اي دولت قبلو گفتمان هسته ايهسته
اني كه با غرب در مورد حقوق ، كسنژاداحمدي تمان سياست خارجي دولتدر گفر اين اساس ب

عنوان ديگران داخلي شناخته شدند  اي ايران مذاكره كرده يا قائل به مذاكره بودند، بههسته
هشت ساله، عناصر گفتمان ي در اين دوره  اين اساسبر . )121: 1392نژاد و شاپوري، سلطاني(

     .تبديل شد سياست خارجي ايران ناپذيربه بخش جدايي عاشورايي
 هابا ساير دولت مساوي و برخورد عادالنه استارخو جمهوري اسالمي ،طلبيعدالتي در زمينه 

مورد استانداردهاي  در را» هاچرا«اي از سلسله ،مسئولين نظام و شد غرب توسطاي با موضوع هسته
در خاورميانه  ايسالح هستهي اسرائيل تنها دارنده  در حالي كهچرا  :ندكرد مطرح غربي دوگانه 
پيمان  با وجود امضاي ايران چرا ؟ستاايران متمركز شده ايهسته آميزاليت صلح، غرب بر فعاست

 ؟استفاده كند اياوري هستهفنّ تحقيقات علمي از حد در ينبايد حتّ ،اي اتميهمنع گسترش سالح
ايم، هيچ المللي را نقض نكردهما تا اين لحظه هيچ تعهد بين« :عتقد استم ب در اين زمينهرهبر انقال

آرام با مدارا ايم، ما خيلي منطقي و اي را نقض نكردهنامه دو جانبه يا چند جانبهنامه و موافقتتفاهم
                                         

1. درضا باهنر نائب رئيس وقت مجلس شوراي اسالمي به كار برداين مفهوم را محم. 
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كنيم كه تحمل زورگويي و باج گيري از ايم، حاال هم تكرار مياز اول هم گفتهايم، اما پيش رفته
كره و سياست ما مذا«: دفرمايميديگر در جاي همچنين . »كنيمايران را از هيچ كس قبول نمي ملّت

اگر اين طرف اعتمادسازي . عتماد از دو طرف بايد تقويت شوداما ا .تفاهم و تقويت اعتماد است
كارانه حرف بزنند، ها نبايد با لحن طلباروپايي. آن طرف هم اعتمادسازي الزم است الزم است،

  .)1386 ،رادحاتمي( »امروز قرن نوزدهم نيست
سازمان « :دارد اشاره ايدر موضوع هسته آميز با ايرانرئيس جمهور نيز به رفتار تبعيضسخنان 

ها گام بردارد ملّتد به سمت دفاع حقيقي از حقوق ن يعني شوراي امنيت بايملل و باالترين ركن آ
 تتحوالبنابراين تا . ها جلوگيري شودر و يا مراكز قدرت بر اين سازمانيك كشو تسلّطو از 

ها و ها تابع منافع برخي از قدرتگيريم نگيرد و تا زماني كه تصميماساسي در ساختار سازمان انجا
هاي اين سازمان را توان انتظار پذيرش تصميموري اسالمي نميياسي باشد، از جمههاي سبده بستان

 1803و  1736، 1696هاي و تقبيح قطعنامه ي با عدم تمكينجمهوري اسالم ،بدين جهت. داشت
 آميز اين نهادهاي تبعيضرويداد درا نما آنها ،ايران ايشوراي امنيت در خصوص پرونده هسته

   .)148: 1391ازغندي، ( »دانست
 كه تطلبي اسحق منبعث از فرهنگ عاشورا در اين دوره، ايهسته ديپلماسي ديگر عنصر

طلبي در حق .كندمياشاره  آن به» خواهيممان نميما چيزي بيشتر از حقّ« نژاد بارها در قالبياحمد
مسلم  اي حقّژي هستهانر« شعار، در قالب ايموضوع هسته كردن مردمي در نيز داخليي عرصه 
ايران، برخورد  ملّت اي به عنوان حقّرهبر انقالب با برشمردن انرژي هسته .شودمشاهده مي »ماست

از آغاز بحراني شدن  ايشان.  دهندر مينظر قرا مسئولين در دفاع از اين حق را مدي شجاعانه 
ايران در دستيابي به  ملّتم مسلّ اره بر حقّهمو ارهدر ديدا ،1382اي در سال هستهي پرونده 

معامله  قابل«اي ايران هستهي برنامه از نظر رهبري  .كردندمي تأكيداي آميز هستهاوري صلحفنّ
 ملّت است كه مسئولين نظام بايد قاطعانه و شجاعانه از حقّ» ناپذيربرگشت«و اين راهي » نيست

ن به منافع علمي، امتجاوزدشمن نهراسند و دست تمامي و فشارهاي  و از تهديداتدفاع كنند 
 حقّ مشهد بردر  1384 ايشان در سخنراني آغاز سال. قطع كنند اوري ايران راطبيعي، انساني و فنّ

ايران  ملّتاين حق ماست، چرا محروم شويم؟ اين حق مسلم «: كنندمي تأكيدايران  ملّتطبيعي 
 »دهدايران اين را از دست نمي ملّتو بديهي است كه ...  است، هم علم است، هم فناوري است،

   .)124-125: 1386 راد،حاتمي(
ستيزي در كالم رهبر استكبار .استكبارستيزي است عاشورايي،- ديگر فرهنگ شيعي عنصر
ظام سلطه را به رفتار ن«: شودي جمهوري اسالمي محسوب ميسياست خارج مهم شاخص ،انقالب
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رويم و شاخص ديپلماسي خود را زير بار سلطه نمييچ موضوعي در ه... كنيم هيچ وجه قبول نمي
            » دانيمميپذير سلطه -گرنظام سلطه و خروج از قاعده سلطه مقابله با رفتار جهاني

 اي باتوان به برقراري ارتباط بين موضوع هستهدر اين مورد مي .)179: 1388فيروزآبادي، دهقاني(
امام  همانند انقالب رهبر .ها عليه ايران اشاره كردتحريمموضوعات اقتصادي و وضع رژيم 

 و استثمارگر يكي دشمن شماره  ،را شيطان بزرگ )آمريكا(استكبار جهاني «كه همواره ) ره(خميني
 غرب به عنوان استكبار با خطاب، )Kylie and Akbarzadeh, 2008(» دانستملل محروم جهان مي

 :و مي فرمايد كندمي ارزيابي ،اي براي انجام تحريماي را بهانههستهي لهأ، مس26/5/90 در سخنراني
ها تحريم.  سالمي از راه اقتصاد استايران و نظام جمهوري ا ملّتزدن ، زمينسياست استكبار«

 همچنين در سخنراني ايشان.  »...گويند است، اما دروغ مي ايهستهاش مساله گرچه بهانه
در ! هاي عزيزجوان«: دنفرماي آمريكا در قبال ايران ميي خصمانه  كرد، ضمن مرور عمل13/8/1390

كا و صهيونيسم، عليه ايران رهبري آمري ي نبوده است كه از سوي استكبار بهسال هيچ سال 32اين 
ايران، به قصد شكست دادن انقالب و نظام  ملّتهايي شكل نگيرد به قصد شكست دادن توطئه

بعد از اين .  ها پيروز شد و آمريكا شكست خوردايران اسالمي در همه زمينه... اسالمي جمهوري 
  .)139 -142 :1392 ديان و نيكنام،موح ،آدمي(» هم همين جور خواهد بود

 يجهاني، در سخنرانم در نظ دنظرتجدي يراستاي اصل كلّنيز در  ،نژاداحمدي، ررئيس جمهو
ا كه به اين ندا در مقابل كشورهايي ر و خواندهان را به صلح و عدالت فرا، كشورهاي ج14/3/1389

نظام مقابله با  در نژادهاي احمدييكي از روش. ناميد» نمرودها«و » هافرعون«، دهندپاسخ نمي
به او  واكنش .اي استاعتنايي به خروجي اين نظام در موضوع هسته، بي)مستكبرين(جهاني 
در همين راستا  اي ايرانهستهي در مورد پرونده  شوراي امنيت) 1803 ي قطعنامه(سوم ي قطعنامه 

اعتنايي كمال بيكنيد، با اين كه با اين قطعنامه چه كار ميي مبني بر سؤالدر پاسخ به وي  .است
 ازغندي،( »كنيمبا قطعنامه جديد مي ،هاي قبلي كرديمهمان كاري كه با قطعنامه«: كندتصريح مي

191 :145(.  
ين مسئول مردم وي  انهمجد تالش و مقاومت ران، در قالباي ايدر ديپلماسي هسته طلبيشهادت

يافته  تجلّي ،ملّتر به كشور و هاي متكبهاي غيرقانوني قدرتبراي جلوگيري از تحميل خواسته
مردان آمريكايي نيستيم، آنها ما مثل دولت«: دفرمايمي 1/1/84 در سخنراني رهبري انقالب .است

ن بيايد، ما و منافع اين كشور به ميا ملّتاين  عزّتجنگ طلبند و دنبال جنگند، اما جايي كه پاي 
سپتامبر كه دو  11بعد از حادثه . دانيمنمي ملّتا فداكاري را مخصوص آحاد م. اهل فداكاري هستيم

ه يك مردان درجعاونش و دولتسه روز از رئيس جمهور آمريكا و م برج نيويورك حمله شد، تا دو
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تجربه تلخ و  ملّتما اين گونه نيستيم، اگر خداي نخواسته براي اين . خبري نبود گم و گور بودند
 »شويموشيم و آماده فداكاري ميپلباس رزم مي ملّتخود ما پيشاپيش  امتحاني پيش بيايد،

  .)1386 ،راد حاتمي(
انقالب در اوج  رهبر .است و نماد آن يعني عاشورا تكليف عنصر ديگر فرهنگ شيعيعمل به 
كردن آن را از اي و نهادينهاوري هستهن، حفظ فنّاي و كشورهاي غربي به ايراهاي هستهفشار قدرت

 شكستنشيني از آن را به معناي و هر گونه عقب داندميهمگان ي ي وظيفهاعتقادي و ملّ ي زاويه
تالش براي دستيابي به فناوري «: مي فرمايد 20/12/84 در سخنراني ايشان. كندارزيابي مي كشور
اي ملي لم نزديك كند، امري واجب و وظيفههايي كه ايران را به اوج قله عاي و ديگر فناوريهسته

با  ،كنندكه اهداف آمريكا را دنبال مي ئنينيدولت ايران بر خالف خواست خاو  ملّتاست و 
  .»اين هدف اساسي را دنبال خواهند كرد ،پايداري در برابر فشارهاي مراكز سلطه جهاني

ايستادگي در  عنصر ،اي ايران لماسي هستهعاشورايي در ديپ-فرهنگ شيعيي ترين جلوهمهم
، »حركت علمي«، »يقينياز حق«اي را يك هستهي مسأله همواره اياهللا خامنهآيت .است غرب برابر

ايشان ضمن  .دانندميو يكي از مسائل مهم و مطرح سياست خارجي » سازنساز و تمداقدام تاريخ«
هر گونه  ،كشوري ناپذير براي آيندهاجتناب نياز به عنوان اوريفنّ آميز از اينصلحي استفاده ارزيابي

اي تمام نشدني از كه زنجيره يشكست. داندقالل كشور مياست نشيني از آن را به معناي شكستقبع
و  نگريآينده  20/12/84سخنان ايشان در .هاي ديگر را در پي خواهد داشتنشينيفشارها و عقب

بحث تحقيقات  اي كوتاه بياييم، فرداهسته مسألهاگر در «: دهدرا نشان مي ايستادگي در برابر غرب
   دار دشمنبلكه تالش دنبالهاي نيست، بنابراين فقط انرژي هسته.  كشنددانشگاهي را پيش مي

همين واقعيات، موضوع را به . رفت و اقتدار و رونق ايران استگير براي جلوگيري از پيشبهانه
كند كه بايد با درك مصلحت عظيم كشور و آينده ايران بر سر آن ساز تبديل مياي سرنوشتمسأله

شكالت احتمالي آن ايستادگي كرد ايستاد و همچون مسائل مهم پس از انقالب با تحمل مسائل و م
  .»و به پيروزي رسيد

 و مقاومت در برابر ايستادگيبا برقراري ارتباط بين ، 11/2/84در سخنراني  همچنينايشان 
تواند ما را در مقابل تهاجم آنچه مي« :دفرمايمي ملّتاز سوي آحاد  دشمنان با تقويت ايمان و علم

 بر فنون روز، تسلّطتقويت فناوري،  حفظ كند، تقويت ايمان،همه جانبه دشمنان در سطوح مختلف 
همبستگي ملي و تقويت همدلي در ميان ...  هاي مختلفرشته در... شاهنگ شدن در توليد علمپي

نها م دنياي خودشان را آباد كند، هم آتواند همي را تقويت كند، ملّتتواند يك ها مياين. مردم است
در  انقالب رهبر .)128 - 129 و 123 :1386 راد،حاتمي( »نگه داردرا از آسيب دشمنان محفوظ 



  1396، پاييز و زمستان دومي  الملل، سال اول، شمارهدوفصلنامه سياست و روابط بين                  134

 

دهند هشدار مي مختلف هايدر سخنرانيدر برابر جهان استكبار،  ستمرار رويكرد ايستادگيراستاي ا
طلبي و غرب، در صورت عدم ايستادگي، راحتدست آمده در برابر ه هاي بكه با وجود پيروزي

 در صبه طور مشخّايشان . احتمال شكست از دشمن وجود دارد ،بصيرتي و غرورغفلت، بي
به خود مغرور شدن و غفلت كردن از كيد و مكر دشمن، « :دمي فرماي ،22/7/1391 سخنراني

گويم قوي باشيد، كنم ميبنده به مسئولين هميشه توصيه مي. نبايد مغرور شد. خطرات بزرگي دارد
: 1392، موحديان و نيكنام، آدمي( »از دشمن غفلت كردنبايد . اما دشمن را هم ضعيف نينگاريد

148(.   
  

  گيري  نتيجه
قرن بيستم و با  در پايان مسألهاين  .است يديپلماس بر مؤثّرترين موضوعات  مهمفرهنگ از 

در كنار  .قرار گرفت توجهمورد  انگاريچون سازه يمحورهاي هنجار محور و هويتيهظهور نظر
ن به عنوان عنصر اصلي هويت بخش ديالگوهاي برآمده از ي، قات ملّتعلّ ت وعواملي مانند سنّ

 سعي كرديم، ما در اين مقاله .است مؤثّري ديپلماس ردهي به فرهنگ و نقش آن دشكلدر  نيز جامعه
و عاشورا به  شيعي فرهنگ اتتأثيربررسي  به انگاريسازهي نظريه و  از روش تحليلي گيريبا بهره

 .بپردازيم 1384-1392 اي طيعنوان نماد اين فرهنگ، بر مواضع مقامات ايران در موضوع هسته
     محوري، عدالتچون  يداراي عناصر و عاشورا به عنوان نماد اين فرهنگ فرهنگ شيعي

و نفي  گراييتكليفستيزي، سلطه و استكبارطلبي، ردگرايي و حقستيزي، حقطلبي، ظلمشهادت
مواضع مقامات ايران در برابر غرب در موضوع  دهد كهنشان مي هايافته .و ايستادگي است سازش
.  گرفته است ها، رنگ هويتيها و آرمانبر ارزش بودنمبتني به دليل1384- 92 هايسال طي ايهسته

 به مقابله عاشورايي -فرهنگ شيعي اسالم شيعي و در قالب در چارچوب ندايران سعي كردمقامات 
در اين  ايران تيكگيري هاي ديپلماموضع .دنبپرداز ايدر موضوع هسته )آمريكا و اروپا(با غرب 

دولت  .دارد اشوراييع - اصلي فرهنگ شيعي و عناصر هاپيام ها،دستاورد بااليي با ره، آميختگيدو
دولت قبلي ي  گرايانهنگاه عملآنچه با در مخالفت سعي  ي به غرب،اداعتمبي دليل اين دوره به در
هاي مؤلّفهدر اين راه  .داشت مقاومت و جايگزيني رويكرد خواند مي ايهستهي  مسأله حلّ در

نگاه  و اي ايرانبرخورد عادالنه با موضوع هستهدرخواست  عاشورايي در قالب –فرهنگ شيعي
رويكرد اي، نگاه فداكارانه به موضوع هسته ،مخالفانبرخورد استكبارستيزانه با طلبانه به آن، حق

هاي جديد و نفي رويكرد تالش براي رسيدن به افقگرايانه به حفظ دست آوردهاي فعلي و تكليف
 تأثير .شوداي ايران مشاهده ميدر ديپلماسي هسته ،در برابر غرب به همراه ايستادگي كارانهسازش
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ص ايران در اين دوره مشخّ و فرسايشي ياقلّحد اتمذاكرسياست  مقاومت به روشني در منطق
 حلّ براي يهاي جدتالشها تقابل هويتي ايران و غرب جايگزين در اين سال ،ر اين اساسب .است
  . دشومي مسأله
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