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  اي بر دیپلماسی نهضتی  دیباچه
  شعیب بهمن

  خانلوکاظم علی 
  
  
  
  

  چکیده
در این بین گرچـه  اند.  یافته رتبط با دیپلماسی وسعت بیشتريهاي گذشته مفاهیم م طی سال

مباحث گوناگونی مطرح شده است، اما اگر ایـن  » نهضت«و » دیپلماسی«درباره دو مفهوم 
گیـرد   شکل می» دیپلماسی نهضتی«تري به نام  مفهوم گسترده قرار گیرند،دو مفهوم کنار هم 

اسـت. بـا توجـه بـه اهمیـت و      نشـده  ی هاي آن بحث و بررس که تاکنون مبانی و ویژگی
هـاي اسـالمی در سیاسـت خـارجی      بخش به ویژه نهضت هاي آزادي جایگاهی که نهضت

جمهوري اسالمی ایران دارند و همچنین با تأکید بر این نکته که ایران بـه کـانون و مرکـز    
شده است، بررسـی ابعـاد و زوایـاي مختلـف     تبدیل هاي اسالمی در جهان اسالم  نهضت

لماسی نهضتی حایز اهمیت فراوانی است. بر این اساس پـژوهش حاضـر در نظـر دارد    دیپ
و ضمن توضـیح  برقرار کند پیوند بین آنها بررسی دو مفهوم دیپلماسی و نهضت،  عالوه بر

  . بگذارد بحثبه هاي آن را  ها و ویژگی و تبیین دیپلماسی نهضتی، شاخصه
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  مقدمه
هاي گذشته مفاهیم مرتبط با دیپلماسی وسعت بیشتري نسبت به گذشـته   طی سال
به نحوي که مفاهیم جدیـدي همچـون دیپلماسـی عمـومی، دیپلماسـی       اند؛ یافته

دفاعی، دیپلماسـی نظـامی، دیپلماسـی شـهري، دیپلماسـی پارلمـانی، دیپلماسـی        
 ایپلماسی علمی، دیپلماسی نفتـی، دیپلماسـی دیجیتـالی و... رواج پیـد    فرهنگی، د

مباحـث  » نهضـت «و » دیپلماسـی «اند. در این بین اگرچه دربـاره دو مفهـوم    کرده
مفهـوم   قـرار گیرنـد،  گوناگونی مطرح شده است، اما اگر این دو مفهوم کنار هـم  

ن مبـانی و  گیـرد کـه تـاکنو    شـکل مـی  » دیپلماسـی نهضـتی  «تري به نـام   گسترده
است. ایـن در حـالی اسـت کـه جمهـوري      نشده هاي آن بحث و بررسی  ویژگی

دار اشـاعه و تـرویج    هاي پس از پیروزي انقالب، داعیه اسالمی ایران در تمام سال
افکار، عقاید و ایدئولوژي نهضت اسالمی برآمده از انقالب اسـالمی بـه رهبـري    

  امام خمینی(ره) بوده است. 
هـاي   بخش به ویـژه نهضـت   هاي آزادي ت و جایگاهی که نهضتبا توجه به اهمی

با تأکید بر ایـن   همچنیناسالمی در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران دارند و 
شده است،  تبدیلهاي اسالمی در جهان اسالم  نکته که ایران به کانون و مرکز نهضت

انی است. بـر ایـن   بررسی ابعاد و زوایاي مختلف دیپلماسی نهضتی حایز اهمیت فراو
بررسی دو مفهـوم دیپلماسـی و نهضـت،     عالوه بر صدد استحاضر در  مقالهاساس 

هـا و   و ضمن توضیح و تبیین دیپلماسی نهضـتی، شاخصـه  پیوند برقرار کند میان آنها 
  .  بگذارد بحثبه هاي آن را نیز  ویژگی

 انـد. بخـش   با توجه به اهداف مقاله، مباحث به دو بخـش کلـی تقسـیم شـده    
نخست به مفهوم و چارچوب دیپلماسی نهضتی اختصاص یافتـه اسـت. در ایـن    
بخش ابتدا مفهوم دیپلماسی و نهضت و سپس ماهیت دیپلماسـی نهضـتی مـورد    

و اهـداف دیپلماسـی    ها ، بنیانها بررسی قرار خواهند گرفت. در ادامه نیز به ریشه
سـمی پرداختـه   ي دیپلماسی نهضتی بـا دیپلماسـی ر  ها نهضتی و همچنین تفاوت
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شود. بخش دوم مقاله به ارتباط جمهوري اسالمی ایران و دیپلماسـی نهضـتی    می
گیري دیپلماسی نهضتی در  اختصاص یافته است. در این بخش ابتدا به روند شکل
ي این دیپلماسـی مبـاحثی   ها جمهوري اسالمی ایران اشاره و سپس درباره ویژگی

راهبردهـا و نتـایج حاصـل از دیپلماسـی      ،هـا  ه خواهد شد. در ادامه نیز روشئارا
  نهضتی جمهوري اسالمی ایران مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

  
  مفهوم و چارچوب دیپلماسی نهضتی

 اند؛ داشته و از گذشته کاربردنیستند مفاهیم چندان جدیدي » نهضت«و  »دیپلماسی«
بیانگر » نهضتی دیپلماسی«با این حال ترکیب آنها با یکدیگر و پدید آمدن اصطالح 

. از این رو الزم است ضـمن  ندارد مفهوم نسبتاً نوینی است که چارچوب مشخصی
هاي مختلف ماهیت دیپلماسی نهضـتی   بررسی دو مفهوم دیپلماسی و نهضت، جنبه
هـاي دیپلماسـی نهضـتی و     هـا و بنیـان   نیز آشکار شود. در این راستا بررسی ریشـه 

دیپلماسـی  چنـین بـه منظـور توضـیح بهتـر      اهداف آن نیز مد نظر خواهد بـود. هم 
، بهتر است این نوع دیپلماسی با دیپلماسی رسمی مقایسه و نقـاط افتـراق و   نهضتی

  .شود  اشتراك آنها بررسی
  

  . دیپلماسی و نهضت 1
ي ها و رفتارهاي دولت ها گذاري بر تصمیمتأثیردیپلماسی ایجاد روشی از نفوذ و 
نظر مداینکه چگونه روش . مذاکره است و گوو خارجی و اشخاص از طریق گفت

دهـد.   به دیپلماسی جنبـه هنـر و دانـش مـی     ،گذاري ایجاد شودتأثیربراي نفوذ و 
بنابراین دیپلماسی مجري سیاست خارجی نیست، بلکه هنر و دانش چگونه اجـرا  

یکی که کیفیت آن  دیپلماسی به حدي استاهمیت  کردن سیاست خارجی است.
کیفیـت   شـود. در واقـع   محسـوب مـی  قدرت ملی کننده  عیینتامل وترین ع مهماز 

ا به صـورت  گذار در قدرت ملی رتأثیرعوامل  تواند تمام میدیپلماسی یک دولت 
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اي منسجم ترکیب کند، به آنها جهت و وزن دهد و با دمیدن روح قدرت  مجموعه
  .)246 :1379(مورگنتا،  بالفعل در آنها امکانات بالقوه و خفته آنها را بیدار کند

به معناي حرکت و خیزش براي قیـام علیـه امـر و وضـع      »نهضت«از سوي دیگر 
. وقوع تحوالت مهم اسـت ساز و بسترساز  است. نهضت زمینهتعریف شده نامطلوب 

بـه نهضـت    ،کنـد  سازي مـی  پیوندد و براي آن زمینه آنچه نهضت براي آن به وقوع می
 ،ناسیونالیسـم، مارکسیسـم   نظیـر همـراه مکاتـب فکـري     دیـن عموماً دهد.  هویت می
  بخشند. میاز محورهاي ثقلی هستند که به یک نهضت هویت و... لیبرالیسم 

هـاي   م دیپلماسی بـه هویـت  یهاترین مفدر این بین به رغم آنکه یکی از جدید
المللـی و نیـز    ي بینها بخش، سازمان ي آزاديها گروه همچونمهم از نظر سیاسی 

تاکنون درباره ترکیب دو  ،)42 :1385 (بیات، شود میي مستقل مربوط ها حکومت
مفهوم دیپلماسـی و نهضـت و همچنـین اصـطالح دیپلماسـی نهضـتی، تعریـف        

 در ظـاهر،  دیپلماسی نهضـتی اگرچه مفهوم  مشخص و واضحی بیان نشده است.
، امـا  کنـد  مـی  هاي اسالمی با محیط خارجی خود را به ذهـن متبـادر   رفتار جنبش

  میان آنها وجود دارد: اي هي عمدها تفاوت
ي اسـالمی مطـابق مفهـوم دیپلماسـی     هـا  تمام رفتارهاي جنـبش  نخست آنکه

   .نیست نهضتی
ي اسالمی تنهـا بخشـی از مفهـوم    ها کلیت رفتارهاي خارجی جنبش دوم آنکه

  .دهد دیپلماسی نهضتی را پوشش می
  

  . ماهیت دیپلماسی نهضتی 2
از ترکیـب دیپلماسـی بـه    زیرا دارد؛ دیپلماسی نهضتی در ظاهر ترکیبی نامتجانس 

عنوان امري رسمی و نهضت به مثابه رویکـردي غیررسـمی ایجـاد شـده اسـت.      
ترکیب دیپلماسی و نهضت به این معناست که یک ابزار رسمی (دیپلماسی) بایـد  

اسـت  در خدمت هدفی غیررسمی (نهضت) قرار گیرد. ایـن مسـئله باعـث شـده     
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 ضتی ارائه شود: تعاریف گوناگونی از دیپلماسی نه

هاي موجـود   سازي و توانمندسازي نهضت . دیپلماسی نهضتی روشی براي نهضت1
  المللی است.   اي و بین و ارتقاي وضعیت آنها در جوامع خود و در سطوح منطقه

هاي رسـمی بـه    ها و سازمان . دیپلماسی نهضتی، روشی در مواجهه با دولت2
  منظور پیشبرد امور نهضتی است. 

وارد محـور مقاومـت   اگر چـه  است. » مقاومت«حوري دیپلماسی نهضتی عنصر م
حالی که بسـیاري   درکند؛  اصول اساسی خود عدول نمیاز  شود، عرصه دیپلماسی می

ضع خـود کوتـاه آمـده و بـه نـوعی بـا       اهاي اسالمی به دالیل مختلف از مو از جنبش
  .اند دهشرفتار تحول تغییر موضع و  ، دچارمجذوب شدن در شرایط جدید

استخراج کـرد.  » نظریه مقاومت«توان دیپلماسی نهضتی را از  میبه این ترتیب 
جـاي دارد. نظریـه   » بخـش  نظریـه رهـایی  «تري به نام  این نظریه در قالب گسترده

هـاي   دهـد. یکـی از راه   بخش راه و روش رهایی از نظام سلطه را ارائه مـی  رهایی
ن دیپلماسـی نهضـتی اسـت. در واقـع     رهایی از نظام سلطه، مقاومت و متناوب آ

دیپلماسی نهضتی، تاکتیک اجراي استراتژي مقاومت است. نوك پیکان دیپلماسی 
تک بازیگران ایـن نظـام نیسـت،     معطوف تک صرفاً ،نظام سلطه سمت نهضتی به

بلکه متوجه ساختار نظام است تا اجزاي آن را با چالش مواجه کند. بـدین معنـی   
وه بر آنکه به توان داخلی و دفاعی بازیگران نظام سـلطه  که دیپلماسی نهضتی عال

ـ  آسیب می کـارگیري سـایر بـازیگران    ه زند، همکاري موجود بین آنها و توانایی ب
  دهد. توسط یک بازیگر قدرتمندتر را کاهش می

 گذاشتن بر وضـع نـامطلوب   تأثیرهنر و دانش  ،دیپلماسی نهضتیاز سوي دیگر 
یراسالمی است. در زمان صلح و وضـعیت بهنجـار   و غاسالمی  مسلمانان در جوامع

اما دیپلماسی نهضـتی موجودیـت    ،و مطلوب اسالمی، حکومت اسالمی وجود دارد
در ذات خود عنصر مقاومت را نهفته دارد،  دیپلماسی نهضتی با توجه به آنکهندارد. 

ـ     نامطلوبالمللی  صرفاً در وضعیت بین ده کـه عـدالت، برابـري و آزادي در آن نادی
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ـ   ، شـکل مـی  شـود  و ظلم و ستم تولید مـی  هگرفته شد امـام   ه همـین دلیـل  گیـرد. ب
تمام جهان طنـین   اهللا بر االاهللا و محمد رسول تا بانگ الاله«اند  تأکید کردهخمینی(ره) 

نیفکند، مبارزه هست و تا مبارزه در هر جاي جهـان علیـه مسـتکبرین هسـت، مـا      
ستیزي و مقابله با هرگونه ستم در  را ظلم تیدیپلماسی نهضبنابراین ماهیت  ».هستیم

  دهد. داخل و خارج شکل می
ها و  توان با جنبش دیپلماسی نهضتی پاسخی به این سؤال است که چگونه می

بـراي  هاي مختلف، ادبیات، گفتمان، منافع و اهداف مشـترك تولیـد کـرد.     جریان
یمی همچون طبقـه  ها از مفاه ها در اهداف خود براي جذب توده مثال مارکسیست

کردند تا تمام کارگران دنیا را بـا مواضـع و اهـداف     کارگر و پرولتاریا استفاده می
سازي و ایجاد گفتمان مشترك  خود همسو کنند. هدف نهایی آنها همگرایی، جبهه

 در تمام کشورهاي جهان بود. 

در ایـن بــین دیپلماسـی نهضــتی بــا توجـه بــه صــبغه و ریشـه مــذهبی خــود،     
و در ایـن راسـتا از مفـاهیم،    اسـت  مسلمانان را هدف اصلی قرار داده  همسوسازي

کند. عالوه بر مفاهیم و گفتمان مذهبی مشـترك   ادبیات و گفتمان مذهبی استفاده می
زمینه و زیربناي توسعه روابـط بـا مسـلمانان در قالـب دیپلماسـی نهضـتی        که پیش

همسـو نقـش مـؤثري     شود، وجود تهدید مشترك نیز در تولید منـافع  محسوب می
مثال، وجود تهدیـد مشـترك و دشـمن مشـترك نظیـر امریکـا و رژیـم        براي دارد. 

هـاي موجـود در    ها و نهضـت  صهیونیستی نقش مؤثري در ایجاد پیوند میان جنبش
توجه این است که دشمن مشترك یکباره درخور جهان اسالم ایفا کرده است. نکته 

هـا شـکل    هاي مشترك ملـت  به واسطه تجربهگذر زمان و  به وجود نیامده، بلکه در
گرفته است. در این راستا تاریخ مشـترك مسـلمانان و مواجهـه آنهـا بـا اسـتعمار،       

جم ، تبلیغات و اقـدامات خصـمانه، تهـا   اشغالگري، مداخله خارجی در امور داخلی
گیري تهدید و دشـمن   نقش مؤثري در شکل …نشانده و هاي دست نظامی، حکوت
  ).  1394ا داشته است (زارعی، مشترك میان آنه
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هـا،   توانـد ضـمن برقـراري ارتبـاط بـا جنـبش       بنابراین دیپلماسی نهضتی مـی 
هاي مذهبی موجود، در راستاي همگرایی آنها گام بـردارد و از   ها و جریان نهضت

توانـد بـه قـدرتی     مجموع آنها یک جبهه به وجود آورد. در این فرایند، جبهه مـی 
مثـال،  بـراي  . کنـد  و اهداف خود در سطح منطقه صیانت تبدیل شود که از منافع

جبهه مقاومت که در منطقه خاورمیانه شکل گرفته، واکنشی به تهدیدهاي مشترك 
  است و در واقع براي مقابله با دشمن مشترك شکل گرفته است. 

  
  هاي دیپلماسی نهضتی ها و بنیان . ریشه3

هـر  هسـتند و  حرمـت و کرامـت   دوستدار آزادي، عـدالت،   ها به طور ذاتی انسان
و خیـزش فطـري مواجـه     واکـنش با  ،ها خدشه وارد کند عاملی که به این ارزش

هـا و   اسـالم بـراي چگونـه رفتـار کـردن بـا ملـت        خصوصخواهد شد. در این 
هاي دیگر اصولی وضع کرده که از قرآن و سنت اخذ شده است. این اصول  دولت

ستیزي، نفی سبیل،  ظلم هیمی همچون، مفاهستندکه همان سیاست خارجی اسالم 
گري، وفاي به عهد و پیمـان، حفـظ عـزت و کرامـت،      پذیري و سلطه عدم سلطه

مبانی اندیشـه و رفتـار   توان  میاین اصول  متناز  گیرند. میرا دربر دعوت و جهاد
  کرد.استخراج  را نهضتیدیپلماسی 

 از یـک سـو  بله با ظلم مقامبنی بر دستور اسالم  :ستیزي و نفی سبیل ظلماصل  الف)
کـه انسـان نبایـد    است بدان علت . منطقی است استراتژیکاز سوي دیگر منطقی و 

صـورت انسـانیت مـورد شـک و تردیـد       در غیر ایـن  ؛دباشاعتنا  بینسبت به ظلم 
بـر ایـن اسـاس حتـی در     انسـان نیسـت.    ،اعتنـا  بیاساساً موجود زیرا  ؛خواهد بود
اعتنـا   بـی به آن نباید  وجود ندارد،با ظلم و ظالم  قدرت مبارزه و مقابله شرایطی که
سـتیزي   عالوه بر این ظلم 1در حد توان علیه آن اقدام کرد. ضروري استبود؛ بلکه 
شود که مقابله بـا ظلـم بـه هـر نحـوي       استراتژیک قلمداد میرو از آن  و نفی سبیل

                                                                                                                                         
مماشات با ظلم و ظالم در مکتب ائمـه(ع) تحـت هـیچ شـرایطی     «گاه امام خمینی(ره) بر اساس دید. 1

پذیرفته نیست و مبارزه به هر شکل ممکن واجب است، زیرا رضـایت بـر حکومـت ظـالم بـه معنـاي       
  .)83: 1392سازان نور،  سسه مطالعات اندیشهؤ(م »رضایت بر ظلم به مظلومان است
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به خصـوص  این امر مسلمانان و تر شود.  تواند مانع گسترش آن در سطح وسیع می
تأکیـد  استکبار و سلطه کـافران  نپذیرفتن به معناي  1نفی سبیلشیعیان را که بر اصل 

در و پذیرنـد  نسلطه و اسـتکبار کـافران را بـر خـود      دارد که هرگز دارند، بر آن می
سـتیزي و عـدم پـذیرش اسـتکبار و      ترتیـب ظلـم   ایـن به . کنند آن ایستادگی مقابل

دیپلماسـی  زیـرا   ؛شـود  اسی نهضتی محسـوب مـی  هاي دیپلم استعمار یکی از ریشه
نهضتی بر اساس این قاعده که در رفتارهاي خود (اعم از رفتار در حوزه شخصـی،  

کنـد و وعـده پیـروزي     عمـل مـی   اد،اجتماعی، سیاسی و...) باید تکلیف را انجام د
  دهد.  میظالم و حق علیه باطل را پشتوانه خود قرار  مظلوم بر

هـاي موجـود در فرهنـگ سیاسـی      یکی دیگر از ارزش :خواهی عدالتاصل  ب)
شود،  میي دیپلماسی نهضتی محسوب ها و بنیان ها که از ریشه یانشیعمسلمانان و 

مساوات در وجـوه مختلـف    عدالت وفقدان خواهی است. امروزه به دلیل  عدالت
صلح و امنیت رخت بربسته است. در چنـین وضـعیتی اسـالم بـه      ،الملل نظام بین

مقام تعریف الگوي رفتـاري در عرصـه خـارجی بـر      در ،ن یک مکتب جامععنوا
دهـد. منظـور    میشکل » مساوات حکمی«اصلی متفاوت تأکید دارد که بنیاد آن را 

المللـی بـراي بـازیگران مسـلمان و      از مساوات حکمی جریان یافتن قواعـد بـین  
ي هـا  گرچـه دولـت  ا .)310 :1389(افتخـاري،   غیرمسلمان به شکل واحـد اسـت  

بـراي   ،الملل وجـود دارنـد   اسالمی که به عنوان بازیگر و عضو رسمی جامعه بین
؛ اند هنگرفتمطلوبی نتیجه  کنون، اما تااند هي انجام دادزیاد رفع این معضل اقدامات

صرفاً بر اساس منافع ملـی خـود عمـل     ها عدالتی در مقابله با بی ها این دولت زیرا
ي اصـیل اسـالمی، حمایـت از سـایر     هـا  و نهضت اه که جنبش یدر حال ؛ندا ردهک

مسلمانان فراتر از مرزهاي ملی خود را نیـز مـد نظـر دارنـد. ایـن امـر در مـورد        
 تـالش دارد خـأل  دیپلماسـی نهضـتی   زیرا  ؛مصداق دارد کامالً دیپلماسی نهضتی

مطابق از میان بردارد و است، عدالتی علیه مسلمانان شده  که موجب بیرا موجود 

                                                                                                                                         
 .)141 /(نساء »لَن یجعلَ اللّه للْکَافرِینَ علَی الْمؤْمنینَ سبِیال«ست: که در قرآن کریم آمده ا چنان. 1
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   .کند امت اسالمی در راستاي احقاق حقوق مسلمانان عملجمعی  منافع
ینـی داراي  یانسان جدا از هرگونه رنـگ و زبـان، دیـن و آ    :عزّت و کرامتج) اصل 

تأکید زیادي بر حفظ عزت و کرامت انسـانی  اسالم در این بین عزّت و کرامت است. 
عـزّت و کرامـت خـود و     مسلمانان باید در روابط با دیگران مدافعدارد و مطابق آن، 

کمـال و سـعادت انسـان هـدف      بر این اساس با توجه به آنکـه باشند.  ها انسان سایر
کرامت انسانی به عنوان یکی از ارکان نظریه رویکـرد اسـالمی بـه     ،نهایی اسالم است
المللـی و الگوهـاي    به این معنا که نحـوه مناسـبات بـین    مطرح است؛ ،صلح و امنیت
(افتخـاري،   اي باشد که عزت و کرامت انسانی بـه مخـاطره افتـد    ونهامنیتی نباید به گ

. از این رو یکی از ارکان و اصول دیپلماسـی نهضـتی حفـظ و صـیانت     )324: 1389
  عزت و کرامت مسلمانان در جوامع خود و همچنین در سطح جهان است.

ي مد نظـر  ها دعوت به معناي ترغیب مخاطب به اصول و ارزش :دعوتاصل  د)
 ،. در حکومت پیـامبر اکـرم(ص) بـه قصـد دعـوت بـه اسـالم       است طریق اقناعاز 

افرادي کـه   ،. عالوه بر اینندسفیرانی به کشورهاي حبشه، ایران و روم فرستاده شد
شدند تا مـردم را   به مناطق همجوار اعزام می ،هاي اسالم را بهتر فهمیده بودند آموزه

دیگـر بـه روآوردن و پـذیرش     و جوامـع  هـا  به اسالم ترغیب کننـد. دعـوت ملـت   
. یکی از وظایفی اسـت کـه مسـلمانان بایـد انجـام دهنـد       ،و تعالیم اسالم ها ارزش

  بنابراین یکی از اصول دیپلماسی نهضتی، اصل دعوت به اسالم است. 
، شـود  مفهوم جهاد به منزله مبارزه فیزیکی تلقی میاگر چه معموالً  اصل جهاد: ) ه

جهـاد بـر چهـار پایـه     «د: نـ فرمای علی(ع) می حضرت .است اما داراي ابعاد مختلفی
استوار است: امر به معروف، نهی از منکـر، راسـتگویی در هـر حـال و دشـمنی بـا       

انـدازه تمـام     وسعتی به در واقع جهاد اسالمی، .)31، حکمت (نهج البالغه »فاسقان
زشـت و  از تالش براي ابراز نـاراحتی از یـک عمـل     که نیات خوب و انسانی دارد

بـر ایـن    شـود.  ناحق تا حضور در جبهه جنگ علیه ظالمان و ستمگران را شامل می
  اساس دیپلماسی نهضتی، هدف متعالی جهاد را در خود مستتر دارد.  
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  . اهداف دیپلماسی نهضتی4

مـدت فرهنـگ،    هدف اصلی دیپلماسی نهضتی، استقرار و استمرار روابط طـوالنی 
هاي یک نظام سیاسی خاص با سایر جوامع اسـت. از ایـن رو    و سیاستها  ارزش

ریـزي راهبـردي و از سـوي دیگـر      توان از یک سو برنامه میدیپلماسی نهضتی را 
رسانی به منظور ترویج افکار نهضتی  هاي آموزشی، فرهنگی و اطالع اجراي برنامه
نظور حمایت و تقویت دیپلماسی نهضتی به دنبال ایجاد رابطه به م ؛ زیراتلقی کرد
  بخش در سراسر جهان به ویژه جهان اسالم است.  هاي آزادي نهضت

 شوند کـه  پردازان نهضتی براي خود نقشی قائل می سازمان و نظریه ،با چنین اهدافی
حـامی  «و همچنـین   »بخـش  رهـایی «و » سـنگر انقـالب  «عنوان نقش با از آن  »هالستی« 

چتر حمایتی چنـین   .)202و  201 :1373هالستی، ( کند یاد می» بخش هاي رهایی جنبش
هـاي   و گروه ها نقشی نه تنها امت و جوامع اسالمی را که اولویت دارند، بلکه سایر ملت

 تـرین اهـداف   مهـم تـوان   می بر این اساسشود.  خواه را شامل می بخش و عدالت آزادي
  برشمرد:به شرح زیر در جوامع اسالمی دیپلماسی نهضتی را 

خواه و  آزاديي موجود ها حمایت از نهضت ،دیپلماسی نهضتین هدف . اولی1
بـر ایـن اسـاس     اسـت. ي جدیـد  هـا  و ایجـاد نهضـت  طلب در جهان اسالم  حق

 اصل دعوت  
اصل عزت و 

 کرامت  

ي ستیز اصل ظلم
 و نفی سبیل  

  ها و  ریشه
هاي دیپلماسی  بنیان

 نهضتی 

 اصل جهاد  

اصل 
 خواهی   عدالت
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ي موجود بپردازد و در راسـتاي  ها گیري با نهضت باید به ارتباط دیپلماسی نهضتی
 يهـا  بایـد زمینـه ظهـور نهضـت     دیپلماسی نهضتیتقویت آنها بکوشد. همچنین 

  .کند جدید را در کشورهاي اسالمی فراهم
تبلیغ و اشاعه نهضت اسالمی به عنوان یک  ،دیپلماسی نهضتی. دومین هدف 2

ارائه و تبلیغ طرحی که در قالب آن طلبانه است. در این راستا  حرکت اصیل و حق
حـافظ منـافع و    نهضت اسالمی اصیل،به این حقیقت نزدیک شوند که  مسلمانان

برخـی جوامـع از    دادن به تصورات غلـط پایان تواند ضمن  می، استدوستدار آنه
به نتیجه رسیدن  .کند نوین را پیش روي آنها ترسیم اي هي اسالمی، آیندها نهضت

تبلیغات و تکرار به چنین طرحی نه تنها مستلزم برخی اقدامات عملی است، بلکه 
وجـه  نباید به هیچ ها نه تنتشکیالت نهضتی بر این اساس . هم نیاز دارد اي هرسان

ي تبلیغـاتی را بـا نظـر    هـا  و طـرح  هـا  باید برنامـه بلکه دست از تبلیغات بردارد، 
کمترین نتیجه تبلیغ، اشاعه صورت مداوم در سطح منطقه اجرا کند. ه کارشناسان ب

است که بـا تکـرار    یآمیز از زبان سازمان و تشکیالت نهضت الفاظ و سخنان صلح
  یابد.  مییري افزایش درجه باورپذ ،مداوم آن

دن مسلمانان نسـبت  کربخشی و آگاه  هویت ،دیپلماسی نهضتی. سومین هدف 3
 ، بـه ویـژه  هـا  دیپلماسی نهضـتی بایـد ملـت   به شرایط موجود است. بر این اساس 

 و همچنـین جوامع اسالمی را نسبت به هویت، وضعیت سیاسی و اجتماعی موجود 
از اسـتعداد و  سـازد و بـه آنهـا درك درسـتی      آگـاه الملل  ناعادالنه نظام بینشرایط 
توانـد بـه انحـاي     مـی دیپلماسـی نهضـتی   . در این راستا ارائه کند هاي خود توانایی

. کنـد افشا هاي استکباري را  قدرتجنایات مختلف به بیان حقایق موجود بپردازد و 
مسـلمانان را نسـبت بـه     عواطف و احساسـات تواند  می دیپلماسی نهضتیهمچنین 

توانـد نقـش    مـی دیپلماسـی نهضـتی   گذرد، برانگیزد. در واقع  ه پیرامون آنها میآنچ
مسلمانان نسبت به ظلم و ستم موجود ایفا و آنهـا   اعتنایی مهمی در جلوگیري از بی

   را در برابر هر نوع تضییع حق، به ایستادگی و پایداري دعوت کند.
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ی مسـئله اشـغال   بـازخوانی و بازشناسـ   ،دیپلماسی نهضتی. چهارمین هدف 4
فلسطین براي تمام مسـلمانان جهـان اسـت. اگـر چـه مسـئله فلسـطین یکـی از         

رود، بـه دالیـل مختلـف، هنـوز      مـی ترین معضالت جهان اسالم به شمار  دردناك
دیپلماسی نهضتی بسیاري از مسلمانان نسبت به آن آگاهی کامل ندارند. از این رو 

یونیســتی باشــد کــه بخشــی از و مبــارزه علیــه رژیــم صهنگرانــی  بایــد مــروج
  ي اسالمی را غصب کرده است. ها سرزمین

هـاي اسـالمی منحـرف در     مقابله با جریان ،دیپلماسی نهضتی. پنجمین هدف 5
کننـد چهـره اسـالم را تخریـب و      جهان اسالم است که به انحاي مختلف سعی می
کایی هسـتند  ها مروج اسالم امری اسالم واقعی را تحریف کنند. برخی از این جریان

دیپلماسی پردازند. از این رو  و برخی دیگر به اشاعه اسالم بنیادگرایانه و افراطی می
هـا و   باید به انحاي مختلف در عرصه عملی و نظري بـه مقابلـه بـا جریـان    نهضتی 
  بپردازد و اسالم ناب محمدي را ترویج کند.هاي افراطی و تکفیري  گروه
حث ابمهاي منطقه از  داشتن ملت نگه ورد ،دیپلماسی نهضتی. ششمین هدف 6

بـه قـدري    مسـئله . اهمیت راهبردي ایـن  است و سنی هشیعمیان برانگیز  اختالف
 افکنـی  پیوسـته در حـال اخـتالف    وحدت اسالمی،است که دشمن براي مقابله با 

و کارشناسـان غربـی    ها پژوهشکدهبرخی که  راهبرداین ي اخیر، ها در سال. است
از سوي برخی حکام کشورهاي مسلمان نیز به مرحله اجرا در آمده  ،اند کردهه ئارا

خاموش نگه داشتن آن دور از دسترس کم  دسترفع اختالف یا است. با این حال 
  ثري انجام دهد.ؤتواند اقدامات م میدر این راستا  دیپلماسی نهضتینیست و 
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  در جهان اسالمدیپلماسی نهضتی اهداف 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

ها و ابزارهاي دیپلماسی  دیپلماسی نهضتی روشدهند که  میاهداف فوق نشان 
آفرینی تفکر نهضـتی   اي نوین براي نقش هاي سنتی آن خارج و عرصه را از محمل

است. بر این اساس در دیپلماسی نهضـتی، تفکـر و اندیشـه نهضـتی     کرده فراهم 
وهاي نهضتی، محصوالت فکـري و  به نحوي که نیر ؛شود وارد روابط خارجی می

گیرند و با ایجاد روابطی مبتنی  میکار ه تجربی خود را در مسیر سیاست خارجی ب
ي مد نظر، هدایت روابط خـارجی را نیـز   ها بر اصول نهضتی، ضمن انتقال ارزش

  گیرند. میي مختلف بر عهده ها در عرصه
هـا،   ز نهضـت بر این اساس دیپلماسی نهضتی، هدف نهایی خود را حمایـت ا 

 ،هاي موجود  حمایت از نهضت
طلب در جهان  خواه و حق آزادي

 هاي جدید  اسالم و ایجاد نهضت

تبلیغ و اشاعه نهضت اسالمی به 
عنوان یک حرکت اصیل و 

 انه طلب حق

هاي منطقه  داشتن ملت دور نگه
انگیز میان  از مباحث اختالف

 شیعه و سنی  

دن کربخشی و آگاه  هویت
مسلمانان نسبت به شرایط 

 موجود  

هاي اسالمی  مقابله با جریان
 منحرف در جهان اسالم  

بازخوانی و بازشناسی مسئله 
اشغال فلسطین براي تمام 

 مسلمانان جهان  



فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال شانزدهم،

 
شماره

 3
، پیاپی 

63
، پاییز 

1394
  

 

 

 82  

کـه هـر یـک بـه نحـوي درگیـر معضـالتی        است یی قرار داده ها و دولت ها ملت
همچون اشغالگري، استبداد، سرکوب، استعمار، مداخله خـارجی و... هسـتند. در   

هـایی   هـا و دولـت   ، ملـت هـا  این راستا دیپلماسی نهضتی عموماً به کمک نهضت
 اند: ار آسیب شدهکه از یک یا چند عامل رنج برده و دچاست شتافته 

هاي سرکوبگر تحت فشار هستند و  هایی که به واسطه وجود حکومت . ملت1
حقوق شهروندي آنها در ابعاد مختلف نادیده گرفته و به انحاي مختلف بر تمـام  

  شود.  یا بخشی از آنها فشار وارد می
هایی که به دالیل مختلف سرزمین آنها تحـت تهـاجم خـارجی قـرار      . ملت2

اقـدامات  آن اسـت و تـوان مقابلـه بـا قـدرت خـارجی را ندارنـد. نمونـه         گرفته 
اقــدامات دیپلماســی نهضــتی در  یــا دیپلماســی نهضــتی در عــراق و افغانســتان

  . است کشورهایی همچون یمن و بحرین
اشغال نیروهاي متخاصـم  در هاي آنها  هایی که بخشی یا تمام سرزمین . ملت3

هاي فلسـطین توسـط    امري، اشغال سرزمین نمونه واضح چنین .قرار گرفته است
مختلـف از   يرژیم غاصب اسرائیل است که دیپلماسی نهضتی توانسـته بـه انحـا   

  . کند مردم فلسطین حمایت
هـایی نظیـر تروریسـم و     ا پدیدهبهاي خارجی  هایی که به دلیل توطئه . دولت4
یطی دیپلماسی اند. در چنین شرا گرایی مواجه شده و مورد هجمه قرار گرفته افراط

هـا، نقـش مهمـی در برقـراري      شود و با کمک به این دولت نهضتی وارد عمل می
هاي بارز عملکـرد دیپلماسـی نهضـتی در     کند. از نمونه ثبات و امنیت آنها ایفا می

  . کردتوان به سوریه و عراق اشاره  می  این حوزه
  

  هاي دیپلماسی نهضتی با دیپلماسی رسمی . تفاوت5
هاي رایج، دیپلماسی عمومی تا حـدي بـه مفهـوم دیپلماسـی      واع دیپلماسیدر میان ان

مخاطبین دیپلماسی عمومی نیز مردم جوامـع خـارجی و   تر است؛ زیرا  نهضتی نزدیک
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 .)42 :1389(میلسـن،   ها و افراد غیر رسمی هسـتند  ها، سازمان تر گروه به طور خاص
کـه تمایـل داشـتند    گرفتنـد   مـی کسانی به کار  را عمدتاًدیپلماسی عمومی در گذشته 

 ؛)208 :1389(شـارپ،   را برهم بزنند المللی زندگی کنند یا آن خارج از نظم رایج بین
  گیرد.   قرار می بسیاري مورد استفادهاما امروزه 

هایی  تر به ماهیت هر دو دیپلماسی بیانگر وجود تفاوت با این حال نگاهی عمیق
هـا و   دیپلماسـی عمـومی را تمـام دولـت     همیان آنهاست. براي مثال در شرایطی کـ 

 را صـرفاً  کار ببرند و از آن استفاده کنند، دیپلماسی نهضـتی ه توانند ب ها می حاکمیت
در و  انـد  که براي خـود نقـش نهضـتی در نظـر گرفتـه     کنند  میکشورهایی انتخاب 

  دیپلماسی عمـومی عالوه بر این، . رندگیري نهضتی دا سمت خود،سیاست خارجی 
   شــود محســوب نمــیبشردوســتانه نیســت و یــک ابــزار نــرم صــرف هــم امــري 
 و اما دیپلماسی نهضـتی بـه دنبـال امـري بشردوسـتانه اسـت       ؛)57 :1389 (میلسن،

ي هـا  تفـاوت بنـابراین   زیربناي آن به سعادت و کمال بشریت گـره خـورده اسـت.   
    وجود دارد.دیپلماسی نهضتی  ودیپلماسی عمومی ماهوي و روشی در 

تـوان در   مـی ها را  هاي دیپلماسی نهضتی با سایر دیپلماسی تفاوتکلی به طور 
  موارد زیر برشمرد: 

ها نظیر دیپلماسـی   برخالف انواع مختلف دیپلماسی رسمی و غیررسمی بودن:. 1
کالسیک، دیپلماسی پارلمانی، دیپلماسی دفاعی و... که عموماً توسـط نماینـدگان   

گیـرد، دیپلماسـی    ها صـورت مـی  ورر کشرسمی کشورها با نمایندگان رسمی سای
ممکـن اسـت یـک فـرد      البتـه شود.  نهضتی صرفاً توسط افراد رسمی تعقیب نمی

دار منصبی دیپلماتیک نظیر سفیر، کاردار، کنسول، رایزنی و... شـود،    نهضتی عهده
به معناي نمایندگی رسمی نیست؛ زیرا حتی اگـر فـرد    صرفاًاما دیپلماسی نهضتی 

داراي شخصـیت حقـوقی مشـخص    و  اه یک دیپلمات قرار گیردنهضتی در جایگ
هاي مختلف کشـور   از مبادي رسمی به ایجاد ارتباط با بخش باشدشود و ناگزیر 
دیپلماسـی  در حـالی کـه    ؛کند می، باز هم اهداف نهضتی را پیگیري هدف بپردازد
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  در پی اهداف مشخص رسمی است. کالسیک عموماً
 عـالوه بـر   ،ها ضتی نسبت به سایر انواع دیپلماسیدیپلماسی نه. مردمی بودن: 2

سـر و کـار دارد. در واقـع دیپلماسـی     نیـز  هاي مـردم   نمایندگان حکومت با توده
دیپلماسـی  بـه ایـن معنـا کـه      ؛است »محور ملت«و هم » محور دولت«هم نهضتی 
دار برقـراري رابطـه بـا     عهـده  ،ها برقراري روابط رسمی با دولتافزون بر نهضتی 
تـوان مقامـات محلـی را کـه      مـی . همچنـین  اسـت  هاي مردمـی  و نهضت ها ملت
بـه لیسـت    ،ات خـوبی در پیشـبرد اهـداف دارد   تـأثیر گو و مذاکره با آنهـا  و گفت

دولت یا  صرفاًگستره ارتباطات دیپلماسی نهضتی، در مجموع، مخاطبان آن افزود. 
دم بـا  اي از مـر  نماینده رسمی یک حکومت نیست، بلکـه شـامل طیـف گسـترده    

هاي مردمی دیپلماسی  شود. بنابراین جنبه ها، اعتقادات و باورهاي مختلف می مرام
مـردم   يها نهضتی به نحوي است که یک دیپلمات نهضتی به طور مستقیم با توده

  ا منتخبی از نخبگان آنها سر و کار دارد. ی
هاي  ها، سیاست در دیپلماسی نهضتی برخالف سایر دیپلماسی صادقانه بودن:. 2

کننـده در پیشـبرد اهـداف     اعالمی و اعمالی یکسان است و صداقت عاملی تعیین
در واقع دیپلماسی نهضتی مبتنی بر فریب و نیرنگ نیست و در شود.  محسوب می

اگر ایـن دیپلماسـی بـر مبنـاي     زیرا  است؛ نیازمند صداقت ها گیري با ملت ارتباط
هاي مردم یا نمایندگان آنهـا را در رأس   اقناع نباشد و نتواند تودهرفتار صادقانه و 

. از ایـن رو  خواهـد یافـت  ها با خود همراه کند، به اهداف خـود دسـت ن   نهضت
هاي رسمی، رابطه خـود را بـر مبنـاي     دیپلماسی نهضتی برخالف انواع دیپلماسی

کند. ضمن آنکه هدف نهایی دیپلماسی نهضـتی   صداقت و نیات آشکار تنظیم می
واضح است. این در حـالی اسـت کـه در دیپلماسـی رسـمی،       نیز کامالً روشن و
از  ،انواع ترفندها اکوشند مقاصد و نیات خود را پنهان سازند و ب عموماً طرفین می
ها و صداقت طفـره رونـد. بنـابراین حـرف و عمـل دیپلماسـی        بازگویی واقعیت

  توان تفاوت بارزي میان آنها یافت.  نهضتی یکسان و همسو است و نمی
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و ذیل اهداف آن رسمی  دیپلماسی رسمی تحت لواي حکومتمعنوي بودن: . 3
و غیرمـادي   معنـوي اساس منافع  دیپلماسی نهضتی بر ، اماکند میحرکت و عمل 

جامعـه غیرمسـلمانی کـه تحـت ظلـم و سـتم       همچنین مت اسالمی و اجامعه و 
ـ    برخالف انـواع دیپلماسـی  بنابراین کند.  میعمل  ،کنند میزندگی  ر پایـه  هـا کـه ب

را اند، مبناي دیپلماسی نهضتی   مادیات و محاسبه سود و زیان (نتیجه) استوار شده
. در واقـع  شـکل داده اسـت  هـاي غیرمـادي (تکلیـف)     معنویت و اصول و ارزش
ن خود داراي دو عنصر مـادي و معنـوي اسـت. عنصـر     ودیپلماسی نهضتی در در

ی یبـه عنصـر معنـوي و غـا     یی هستند که دستیابیها مادي، همان ابزارها و روش
ي انقالبـی و  ها کنند. عنصر معنوي نیز که از ارزش میدیپلماسی نهضتی را فراهم 

  کند. میاهداف متعالی را دنبال شود،  میاسالمی ناشی 
ي مختلفی ها و روشابزارها اگر چه در دیپلماسی نهضتی از  . غیرابزاري بودن:4
در  هـا  رویکرد ابزاري نسبت به پدیـده  شود، اما میدستیابی به هدف استفاده براي 

در هـاي رسـیدن بـه هـدف      ابزارهـا و روش این دیپلماسی حاکم نیست. در واقع 
 دیپلماسـی نهضـتی   متفـاوت اسـت و   هـا  دیپلماسی نهضتی بـا سـایر دیپلماسـی   

کـه در   بـه خصـوص   ؛از هر ابزاري براي رسیدن به هدف استفاده کنـد  تواند مین
کند. دلیل منطقی که براي این محدودیت وجود  میه نهدف وسیله را توجی ،اسالم
مدت داشته باشـد، امـا    نتیجه کوتاه ،این است که شاید استفاده از هر ابزاري ،دارد

با اهداف بلندمدت نهضتی تناقض خواهـد داشـت و چهـره نهضـت را تخریـب      
  حال آنکه داشتن چهره خوب براي نهضت بسیار مهم و راهبردي است.  ؛کند می

دیپلماسـی رسـمی و دیپلماسـی     ،در اکثـر مواقـع   اگر چه یرساختاري بودن:. غ5
اما در برخی مواقـع   ،دارند میهماهنگ و در یک جهت قدم بر به صورت نهضتی 

 مختلـف صورت جداگانه و در جهت ه این دو دیپلماسی بر اساس تفاسیر خود ب
قـوانین  بنـد حقـوق و    خـود را پـاي  دیپلماسـی کالسـیک،    ؛ زیرااند هحرکت کرد

دیپلماسـی   اما ،کند میتلقی ی موجود الملل بینرو نظام  ی و همچنین دنبالهالملل بین
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از ایـن  موجود اسـت.  ناعادالنه ی الملل بیننهضتی به دنبال برهم زدن نظم و نظام 
 الملل بیندر نظام  موجود يها واقعیت نسبت بهدیپلماسی نهضتی رو به رغم آنکه 
اسـاس وظیفـه و تکلیـف عقلـی و      بر و ر صرف نیستگ ، نظارهآگاهی کامل دارد

دیپلماسـی نهضـتی بـرهم زدن موازنـه     . بنابراین هدف کند میشرعی با آن مقابله 
که هدف نهایی دیپلماسـی رسـمی، فعالیـت در     در حالی ؛المللی است قدرت بین

  الملل است. چارچوب ساختار نظام بین
  

  دیپلماسی نهضتیرسمی با هاي دیپلماسی  تفاوت
  دیپلماسی نهضتی  دیپلماسی رسمی

  رسمی و غیر رسمی  رسمی
  دولتی و مردمی  دولتی

  محوري صداقت  ها سازي واقعیت پنهان
  معنوي و غیرمادي بودن  محاسبه سود و زیان مادي

  نگاه ابزاري
  کند) (هدف، وسیله را توجیه می

  رویکرد غیرابزاري
  کند) (هدف، وسیله را توجیه نمی

  الملل نظام بینپیروي از قواعد 
  (ساختاري بودن)

  الملل عدم تبعیت از قواعد ناعادالنه نظام بین
  (غیرساختاري بودن)

  
  جمهوري اسالمی ایران و دیپلماسی نهضتی

در دل دیپلماسی اسالمی نهفتـه اسـت. هـدف    در جهان اسالم، دیپلماسی نهضتی 
گیـر   و عـالم  که از نظر حوزه شمول، فراگیـر  کالن و بلندمدت دیپلماسی اسالمی

ماننـد  هـایی   سعادت و کمال بشري است و براي نیل بـه سـعادت، مقولـه   است، 
و تربیت و تزکیه جوامع بشري به منزلـه   یدالت اجتماعی، تکمیل فضایل اخالقع

در ایـن بـین یکـی از     .)126: 1383(سجادي،  شود میهاي الزم مطرح  زمینه پیش
اي حرکت و تفکر خود قـرار داده،  هایی که اصول اسالمی را مبن ترین نهضت مهم

شیعی و اسالمی بودن انقـالب اسـالمی   به نحوي که  ؛انقالب اسالمی ایران است
وجه ممیزه انقالب ایران بـا   د.کرتوان در نهضت برآمده از آن مشاهده  میایران را 

. در است 1357آن در فرایند تحوالت سال  تأثیرها، جایگاه مذهب و  سایر انقالب
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ب تشیع به عنوان یک ایدئولوژي سیاسی در انقالب اسالمی ایران عمل واقع مذه
اعالم عـدم سـازگاري بـین اسـالم و کفـر، رکـن        ،کرد. متأثر از همین ایدئولوژي

مذهب بر این اساس  .)136 :1375(صدیقی،  بوداساسی نهضت اسالمی در ایران 
ي هـا  نقالبکه در میان ا نمایدشیعه موجب شد انقالب ایران خصوصیاتی کسب 

  پیدا کند.  اي همهم، جایگاه ویژ
تـرین ابـزار    اسالم در جریان وقوع انقالب اسالمی ایران نشان داد کـه مانـدنی  

توانـد مفهـوم    اي کارساز اسـت و مـی   دار بومی براي بسیج یک نهضت توده ریشه
ــاد ــاریخ، نم ــا و ارزش هویــت و ت ــد   ه ــري قدرتمن ــراي رهب   هــاي مشــترك را ب

مراکز سازمانی نهضت فراهم آورد. در واقع اسـالم، همچـون    سیاسی وـ  مذهبی
و از طریـق آن، بـه نهضـت مظلـوم و محـروم      شد  چارچوبی ایدئولوژیک عرضه 
هـاي   کـه گـروه   نحـوي معنا و مشروعیت بخشید؛ به  ،مخالف با هر نوع طاغوت

باعث شد کـه   موضوعاین متنوعی توانستند به آن بپیوندند و در آن فعالیت کنند. 
هاي اسـالمی شـکل    اي عمیق و نزدیک میان انقالب اسالمی ایران و نهضت ابطهر

ي بعد، جمهوري اسالمی ایران به عنـوان سـردمدار حمایـت از    ها گیرد و در سال
بخش در جهان اسالم شناخته شود. از این رو بررسی  هاي اسالمی و آزادي نهضت

ان و همچنـین  گیـري دیپلماسـی نهضـتی در جمهـوري اسـالمی ایـر       روند شکل
و  هـا  بررسـی روش  ،ي این دیپلماسی حایز اهمیت است. عالوه بر ایـن ها ویژگی

راهبردهاي دیپلماسی نهضتی جمهوري اسالمی ایران و نتایج حاصل از آن نیـز از  
  اهمیت زیادي برخوردار است.

  
  گیري دیپلماسی نهضتی در جمهوري اسالمی ایران . روند شکل1

شـود.   مـی ضتی از بطن نظریـه مقاومـت اسـتخراج    چارچوب نظري دیپلماسی نه
مقاومت در قالب برخورد با سلطه و مبتنی بـر قـدرت ناشـی از روایـت انقـالب      

 الملـل اسـت   اسالمی از اسالم ناب محمدي(ص) و نحوه نگرش آن به نظام بـین 
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، محصـول  در جهان اسـالم دیپلماسی نهضتی ). در واقع 1394(قادري کنگاوري، 
سخنان رهبر انقالب ها و مفاهیم نهضتی است.  سازي ایده بومیانقالب اسالمی و 

گیـري نهضـتی در سیاسـت     اسالمی در میانه انقالب و پس از پیروزي آن، سـمت 
مـا از  «فرمـود:   کرد. امام خمینی به صراحت مـی  میخارجی و دیپلماسی را اعالم 

ت و بخش در سراسر جهان که در راه خدا و حق و حقیقـ  هاي آزادي تمام نهضت
وي  .)105: 1387(داسـتانی بیرکـی،    »کنـیم  مـی کننـد، پشـتیبانی    میآزادي مبارزه 

تمام کشورهاي اسالمی چون ایران بنـا بـه وظیفـه اسـالمی     « :همچنین معتقد بود
خویش باید از کشورهاي در حال رشـد و مبـارزه بـا اسـتعمار مـادي و معنـوي       

ي پـس از  هـا  ین دلیل در سـال به هم). 67: 1387، داستانی بیرکی» (پشتیبانی کنند
پیروزي انقالب اسـالمی، دیپلماسـی نهضـتی بـه بخشـی از سیاسـت جمهـوري        

  شد. تبدیل اسالمی ایران در قبال مدیریت روابط خارجی 
نکه دیپلماسی نهضـتی بـه معنـاي اسـتفاده از آداب دیپلماتیـک و      آبا توجه به 

الدولی نـاظر بـر امـور     ینالمللی و ب هاي بین هاي برقراري و تقویت ارتباط تکنیک
نهضتی و نظامی است، بنابراین این نوع از دیپلماسـی بایـد در شـکل و ماهیـت،     

که اختصاصاً به منظور مدیریت امـور نهضـتی   شود توسط نهادهایی تعیین و اجرا 
  اند.  کشور طراحی شده

  
  هاي دیپلماسی نهضتی جمهوري اسالمی ایران . ویژگی2

از گیـري تـاکنون    اسـالمی ایـران از زمـان شـکل     در جمهوري دیپلماسی نهضتی
دیپلماسی نهضتی ي ها ترین کارویژه مهمبه  توان برخوردار بوده که مییی ها ویژگی

  :کرد زیر اشاره به شرحجمهوري اسالمی ایران 
جمهوري اسالمی ایران  دیپلماسی نهضتیویژگی نخستین » اقناع مخاطبان«. 1
و  هـا  بـا اندیشـه  اسـت  می ایران توانسـته  جمهوري اسالدیپلماسی نهضتی  .است

و ترغیـب  قانع تشکیل یک نهضت اسالمی فراگیر به رفتارهاي خود، مخاطبین را 
هزینـه و    توان ترغیب نرم، کـم  می ،گذاري است یک سرمایهرا که کند. این روش 
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  پایدار قلمداد کرد.
نی و اعتمـادآفری  جمهـوري اسـالمی ایـران،    دیپلماسـی نهضـتی  . دومین ویژگی 2

عمـل کنـد.    1»المللی رژیم بین«به مثابه یک اعتمادسازي است که بر مبناي آن توانسته 
میان قشرهاي تأثیرگذار جامعـه، ماننـد   هاي مردم،  ضمن تأثیر بر تودهسازي داعتمااین 

  رفته است.صورت گو نخبگان نیز  کردگان تحصیل
مشـکالت   گـري در معضـالت و   میانجی ،دیپلماسی نهضتی. سومین ویژگی 3

 ،جمهـوري اسـالمی ایـران    دیپلماسی نهضتیجوامع اسالمی است. بر این اساس 
ي هـا  به نحوي که در سـال  ؛بوده است میانجیعنوان یک به حضور در مناقشات 

هاي اسـالمی   هاي جنبش اختالفاست گذشته بارها دپیلماسی نهضتی موفق شده 
  هم کند. را برطرف و زمینه مصالحه و دوستی میان آنها را فرا

ي هـا  ظرافـت  جمهوري اسالمی ایـران، دیپلماسی نهضتی . چهارمین ویژگی 4
کـه دیپلماسـی نهضـتی بـه انـدازه سـایر        دیپلماتیک نهفته در آن است. در حالی

 آنظرافـت کـار    ،نـدارد اي در کشورهاي هدف  عمل گسترده  میدان ،ها دیپلماسی
پلماسی نهضـتی جمهـوري   با این حال عملکرد دی هاست. بیش از سایر دیپلماسی

هزینـه بـودن،    هایی نظیر چابـک بـودن، کـم    ویژگیاز اسالمی ایران نشان داده که 
زمان چند پرونده، عـدم غـافلگیري در برابـر حرکـت      هوشمند بودن، مدیریت هم

  است.برخوردار دشمن و... 
جمهوري اسالمی ایران، وجه قدرت و تـوان   دیپلماسی نهضتی. پنجمین ویژگی 5

بـه   ؛مـت مسـلمان دارد  اافزایش قدرت نظامی تأثیر زیادي بر روحیه آن است. نظامی 
بـر کشـورهاي خـود، بـه      سیطره نظامی خـارجی خصوص که اکثر مسلمانان به دلیل 

  جمهـوري اسـالمی  دیپلماسی نهضتی  از این روکنند.  احساس سرخوردگی می نوعی
  .است داشتهدستاوردهاي زیادي   پشتوانه قوي دفاعی و نظامیبا  ایران

                                                                                                                                         
امل وشوند ع به بازیگران باعث میت به عنوان یک ابزار و مکانیزم با دادن اطالعا المللی ي بینها رژیم. 1

  .)76 :1383خانی، (عسگر دنکاهش پیدا کن ،دنالملل وجود دار عدم اطمینان و نامعلومی که در نظام بین
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  ایران  ها و راهبردهاي دیپلماسی نهضتی جمهوري اسالمی . روش3

که از گذشته، کرد اهداف دیپلماسی نهضتی باید توجه   پردازي در تعریف و مفهوم
اند. بـه عبـارت دیگـر،     مواجه بوده  میو غیررس  میها با چند دسته امور رس دولت
برقراري انـواع روابـط دوسـتانه و خصـمانه بـا سـایر واحـدهاي         ها ضمن دولت

و همواره تمایل دارند بـه   اند ها نیز حساس گذاري بر ملتتأثیرسیاسی، نسبت به 
هـاي   کارگیري قدرت نرم، میزان تعامل خود با بخـش ه مختلف از جمله ب يانحا

ر گســترش دهنــد. در عــین حــال دو نیــز میــزان اثرگــذاري خــود را   میغیررسـ 
هاي غیردولتی و  ها و شبکه ها، گروه ها، نهادها، جنبش کشورهاي مختلف، سازمان

کننـد. برخـی از    وجود دارند که هر یک اهداف خاصی را پیگیري مـی   میغیررس
ل قـومی، نـژادي، زبـانی و برخـی     ئها در پی مسا ها و سازمان ها، گروه این جنبش

هـا و   ستند. گاهی ایـن جنـبش  دیگر نیز در پی مباحث هویتی، ارزشی و مذهبی ه

هاي   ظرافت
دیپلماتیک در مواجهه 

 با مشکالت   

هاي  ویژگی
 دیپلماسی نهضتی  

گري در  میانجی
معضالت و 
 مشکالت  

اعتمادآفرینی و 
 اعتمادسازي  

 اقناع مخاطبان  

برخورداري از 
قدرت و توان 

 نظامی   



چه
یبا
د

 
ی 
ضت

 نه
سی

لما
دیپ

بر 
ي 

ا
  

 

 

 91  

هـاي حـاکم نادیـده     ها و قدرت حقی دارند که از سوي دولترها، مطالبات ب گروه
توانـد از دو طریـق بـه     شوند. در چنین شرایطی دیپلماسی نهضـتی مـی   گرفته می

نخست آنکه دیپلماسی نهضـتی از   :ها کمک کند ها و گروه احقاق حق این جنبش
کند رویکرد آن کشور را نسبت به جنـبش یـا    الش میراه ارتباط با دولت حاکم ت

گـاه راه دوم یعنـی    گروه مد نظر تغییر دهد، اما اگر چنین امـري محقـق نشـد، آن   
  .)1394شود (زارعی،  توانمندسازي جنبش یا گروه پیگیري می

هاي گذشته، دیپلماسی نهضـتی جمهـوري اسـالمی     بر این اساس در طول سال
هـا در دو سـطح ایجـابی و     ها و دولت ها، ملت سازي نهضتایران به منظور توانمند 

سلبی وارد شده و به مقابله با دشمن مشترك پرداختـه اسـت. در سـطح ایجـابی از     
هویت، مذهب و ارزش مشترك به دفاع برخاسته و از آن صیانت کرده و در سـطح  

 از هـر گونـه مداخلـه خـارجی     سلبی نیز از طریق اقدامات قاطع سیاسی و نظـامی  
ایــران در  ممانعـت کــرده اســت. در واقـع دیپلماســی نهضــتی جمهـوري اســالمی    

هـا در راسـتاي ایجـاد حـس مشـترك در       ها و نهضت ها، جنبش دهی به گروه شکل
  حوزه اقدام و عمل گام برداشته است. همچنین دیپلماسی نهضتی جمهوري اسالمی

ک اصل اساسی تلقـی  ایران براي تحقق اهداف خود، توانمندي در برابر دشمن را ی
کرده است. به این ترتیـب در حـالی کـه     را در حوزه عمل تعریف   و این توانمندي
هاي بزرگ احسـاس   هاي کوچک در برابر قدرت ها و نهضت ها، جنبش عموماً گروه
ایران نه تنها باعث از بین رفتن   کنند، دیپلماسی نهضتی جمهوري اسالمی ضعف می

کرده است کـه در   ها را توانمند  ها و نهضت ن این گروهچنا این ضعف شده، بلکه آن
زنند. ایـن امـر بـه واسـطه      هاي بزرگ دست به ایستادگی و مقاومت می برابر قدرت

  چند اقدام عملی در سطوح راهبردي و روشی محقق شده است:  
ایـران بـراي ایجـاد حـس      می دیپلماسی نهضتی جمهوري اسـال  . الگوسازي:1

از است ها دست به الگوسازي زده و تالش کرده  ها و نهضت توانمندي میان ملت
مثال، براي سازي الگوهاي موجود، مقاومت و توانمندي تولید کند.  طریق برجسته
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اهللا لبنان براي مقابله با رژیم صهیونیسـتی در جنـگ    فتح خرمشهر به الگوي حزب
تـاتوري بـن   ها براي سرنگونی دیک اهللا به الگوي تونسی روزه و پیروزي حزب 33

هـایی بـراي    ها و الگوهاي ملـی محـدودیت   . در شرایطی که نمونهشد علی تبدیل
  می، هنر دیپلماسی نهضتی جمهوري اسـال دارندها و کشورها  به سایر ملتتسري 

هاي ملـی بـه الگوهـاي فراملـی بـوده اسـت. در واقـع         ایران، تبدیل کردن تجربه
را به الگوهاي فرامرزي تبدیل کرده مرزي  دیپلماسی نهضتی ایران، الگوهاي درون

پذیري و الگـوگیري از چنـین   تأثیربه نحوي که مردم کشورهاي مختلف با  ؛است
زنند و اهداف خـود را بـه رغـم     به اقدامات عملی بزرگی می دست ،رویدادهایی
  برند.  هاي سرکوبگر و حامیان خارجی آنها پیش می وجود دولت

انسان مسـلمان   ،ي اسالمیها بنابر آموزه بی:طل . ترویج ازخودگذشتگی و شهادت2
ازخودگذشتگی نشان دهـد. ایـن ازخودگذشـتگی     ،متاباید براي بهبود وضعیت 

فـرد   در یـک چرخـه اجتمـاعی بـه خـود     آن  بازخوردهـاي  همان ایثار است کـه 
هـاي سیاسـی و اعتقـادي     طلبی یکـی از ارزش  گردد. روحیه ایثار و شهادت میباز

با نام امام حسین(ع) در فرهنـگ سیاسـی   که  یعیان استشمسلمانان به خصوص 
از  ایشـان را بـراي  » سیدالشـهداء «شیعیان لقـب   که ؛ چنانتشیع آمیخته شده است
شهید با ایثار قطرات خونش در پیکـر جامعـه،    .دانند میتر  هرکس دیگري مناسب

ها و کنـد و سـد   مـی اندازد و راه خدا را بـاز   میرا به جریان  اي هخون گرم و زند
دیپلماسـی نهضـتی   بر ایـن اسـاس    .)6 :1371زنجانی،  (عمید دارد میموانع را بر

ایــران از طریــق تبلیــغ و اشــاعه فرهنــگ ازخودگذشــتگی و  می جمهــوري اســال
هاي مختلـف را بـه امـري     ها و جریان هاي دوردست نهضت طلبی، آرمان شهادت
بـه واسـطه حضـور    یافتنی تبدیل کرده است. در این بین فضاي معنوي کـه   دست

موجب افزایش اقـدام و   ،آید شهدا و مراسم تشییع و خاکسپاري آنها به وجود می
آفرینی و  احساس مسئولیت در قبال خون شهدا شده است. این فضا باعث حرکت

هـا شـده    ناپـذیري نهضـت   شکست همچنینها و  بست حلی براي خروج از بن راه
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طلبی و فضاي  واسطه فرهنگ شهادت است. بنابراین دیپلماسی نهضتی توانسته به
مد براي حل مشکالت و ایجاد اآورند، رویکردي کار معنوي که شهدا به وجود می

  ها بسازد.  ها و نهضت توانمندسازي و تداوم مقاومت ملت
هدفمنـد   یایران حرکتـ  می دیپلماسی نهضتی جمهوري اسال . حرکت هدفمند:3
شود که بـه   ها محسوب می ها و دولت ها، ملت ها، نهضت توانمندسازي گروهبراي 

مثال دیپلماسی براي . کند تواند نقش مؤثري ایفا واسطه شرایط زمانی و مکانی می
اهللا را از یک سـازمان کوچـک بـه     ایران موفق شد حزب مینهضتی جمهوري اسال

گذار تبدیل کند. ایـن امـر در   تأثیراي  واسطه حرکتی هدفمند به یک قدرت منطقه
هـاي کوچـک    ها و هسـته  که سلول  میهللا یمن نیز مصداق دارد. هنگامورد انصارا

کرد که این حرکـت   در یمن ایجاد شد، کمتر کسی تصور می »شباب قرآن«محفل 
به انقالبی بزرگ در این کشور و بعد هم بـه مقاومـت در برابـر تجـاوز خـارجی      

یـق  ها مبدل شود. بـا ایـن حـال دیپلماسـی نهضـتی نشـان داد کـه از طر        سعودي
تواند حرکتی هدفمند را سامان دهد و به  هاي کوچک می سازي سازي و شبکه بنیان

ایـران بـا    می موفقیت نیز دست یابد. در واقع دیپلماسی نهضـتی جمهـوري اسـال   
کند. در گذر زمان  ایجاد عالقه در سطوح زیرین جامعه، انگیزش نهضتی ایجاد می

شـود.   مـی تبدیل د و به یک نهاد یاب این انگیزش نهضتی، تشکل و سازماندهی می
شود و تـوان حفاظـت و    این نهاد به مرور داراي بازوهاي اطالعاتی و ارتباطی می

ایجادشـده کـامالً توانمنـد     یابد. در چنین شرایطی، نهضـت  صیانت از خود را می
دهـد کـه    تواند در راستاي اهداف خود گام بردارد. این روند نشان می است و می

سـازي و   دهـی، بنیـان   ی، حرکتـی هدفمنـد اسـت و تـوان شـکل     دیپلماسی نهضت
  توانمندسازي را در خود نهفته دارد. 

توانمندسـازي  بـراي  ایـران   دیپلماسی نهضتی جمهوري اسالمی . خودکفاسازي: 4
  کند آنهـا را در ابعـاد گونـاگون خودکفـا     هاي مختلف تالش می ها و نهضت جریان
کنـد   ها را به لحاظ اداره درونی خودکفا مـی  . در واقع دیپلماسی نهضتی، جنبشکند



فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال شانزدهم،

 
شماره

 3
، پیاپی 

63
، پاییز 

1394
  

 

 

 94  

تا در شرایط دشوار بتوانند مستقالً عمل کنند. به عبارت دیگر اگر یـک جنـبش یـا    
مـادر قطـع شـد، بتوانـد بـه        با نهضـت  شمحاصره قرار گرفت و ارتباطدر نهضت 

حیات و مقاومت خود ادامه دهد. نمونه واضح چنین امـري مقاومـت و ایسـتادگی    
مـادر     یمن است که به رغم محاصره خـارجی و قطـع ارتبـاط بـا نهضـت     انصاراهللا

شـدیدترین حمـالت   در برابـر  ایران) توانست بیش از یک سال   (جمهوري اسالمی
  بپردازد.   خود ...خارجی به رفع نیازهاي اقتصادي، درمانی، جنگی و

یـران از  ا  میدیپلماسی نهضتی جمهوري اسال . ایجاد شبکه ارتباطی و اطالعاتی:5
ها، آنها را از لحاظ ارتباطی  توانمندسازي نهضتبراي کند  طرق مختلف تالش می

هـاي   . بر این اساس دیپلماسی نهضـتی بـر توسـعه شـبکه    کند و اطالعاتی مستقل
کنـد تـا    هـاي جدیـد تأکیـد مـی     ارتباطی نظیر مخابرات و اسـتفاده از تکنولـوژي  

 33اهللا لبنان در جنگ  مثال، حزبي برا. کند ها را از لحاظ اطالعاتی مصون نهضت
هـاي   ها و سرویس روزه توانست پیروز میدان نبرد اطالعاتی در مواجهه با دستگاه

اطالعاتی رژیم صهیونیستی و کشورهاي غربی باشـد. بنـابراین آمـوزش سـطوح     
هـاي دیپلماسـی نهضـتی جمهـوري      مختلف ارتباطی و اطالعاتی یکی از کارویژه

تواننـد در مقابـل تهدیـدهاي     هـا مـی   ه به واسطه آن نهضتایران است ک می اسال
   .)1394امنیتی توانمند شوند و مصون بمانند (زارعی، 

نهضتی باید بـه جزئیـات    سیبه رغم آنکه دیپلما . توجه به رویکرد استراتژیک:6
باعـث غفلـت از   نبایـد  تحوالت پیرامون خود با دقت بنگرد، توجه بـه جزئیـات   

نهضتی رویکردي کالن به مسـائل   سیواقع الزم است دیپلما . درشود کلیات امور
هاي تاکتیکی را در چارچوب راهبـردي   مندي از روش باشد و بهرهداشته مختلف 

بر این اسـاس دیپلماسـی نهضـتی جمهـوري     درازمدت در دستور کار قرار دهد. 
ي گذشـته، در تمـام سـطوح توجـه جـدي بـه       هـا  ایـران در طـول سـال    می اسال

ي استراتژیک داشته است. در واقع دیپلماسی نهضـتی اعتقـاد دارد کـه    ها موقعیت
جاي گیرند تا ضمن   تژیکهاي استرا اید بتوانند در موقعیتها ب ها و نهضت جنبش
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هـاي   شدن، میزان مقاومت آنها نیز افزایش یابـد. در حـالی کـه در ارتـش     توانمند
لماسی نهضـتی  شود، دیپ کالسیک، گرفتن سرزمین یک اصل اساسی محسوب می

دهد که چگونه و کجا باید مستقر شـد کـه ارزش اسـتراتژیک داشـته      آموزش می
هـاي   دهد که چگونه باید از تاکتیـک  دیپلماسی نهضتی آموزش می همچنینباشد. 

  مختلف در راستاي دستیابی به موقعیت استراتژیک استفاده کرد. 
هـاي   ر طـول سـال  ایـران د  دیپلماسی نهضتی جمهوري اسالمی  سازي: . جبهه7

هـا، ملـت و    هـا، جنـبش   گذشته، موفق شده است ضـمن توانمندسـازي نهضـت   
هاي مختلف، آنها را در یک جبهه همسو ساماندهی کند؛ به نحـوي کـه در    دولت

حال حاضر جبهـه مقاومـت بـه عنـوان ثمـره و محصـول دیپلماسـی نهضـتی از         
ثیرگـذاري بـر   اي و جهـانی بـراي تأ   توجهی در سطوح منطقهخورهاي در ظرفیت

  رویدادها و روندها برخوردار است. 
  
  ایران  . نتایج دیپلماسی نهضتی جمهوري اسالمی4

ایران، بهترین نوع دیپلماسی است که نه   میدیپلماسی نهضتی براي جمهوري اسال
گــذاري و تأثیرتوانــد بســیاري از مشــکالت را رفــع کنــد، بلکــه تــوان  مــیتنهــا 
ي رکه دیپلماسی نهضـتی جمهـو   چنان ؛داردهم  اي و جهانی سازي منطقه ظرفیت
هـا و   سـازي و توانمندسـازي جنـبش    ایـران، نقـش مـؤثري در برجسـته     می اسال

مثـال  بـراي  اي و جهـانی داشـته اسـت.     ل منطقهئهاي محلی و ملی با مسا نهضت
اهللا لبنان را از یک جنـبش و گـروه محلـی بـه      دیپلماسی نهضتی موفق شد حزب

بـه نحـوي کـه     ؛اي و حتی جهانی تبدیل کند تحوالت منطقه گذار درتأثیرنهضتی 
اهللا توانســت تمــام معــادالت امریکــا و رژیــم صهیونیســتی را در منطقــه   حــزب

هـاي عربـی کـه همـواره طعـم       خاورمیانه برهم بزند و مسیر جدیدي براي ملـت 
  استعمار، مداخله خارجی و تجاوز را چشیده بودند، ایجاد کند. 

ایـران توانسـته در مواقـع     می ي اسـال رماسی نهضتی جمهـو عالوه بر این دیپل
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هـاي   کـه دولـت   می مثـال، هنگـا  براي هاي منطقه بشتابد.  مختلف به کمک دولت
گرایی و تروریسم در معرض خطر قـرار   سوریه و عراق به واسطه گسترش افراط

پذیري این  گرفتند، دیپلماسی نهضتی به حمایت از آنها وارد شد و توانست آسیب
هـاي منطقـه    ها را کاهش دهد. در واقع دیپلماسی نهضتی به کمـک دولـت   ولتد

 هـاي خـود   به واسطه توانایی ،ها مندي از امکانات این دولت شتافت و ضمن بهره
 مشترك را از میان بردارد.  هايتهدیدتوانست 

تـرین آثـار و پیامـدهاي دیپلماسـی      از مهـم ، مـذکور هاي دبا توجه به دسـتاور 
  : کرد توان به موارد زیر اشاره میایران   میاسال نهضتی جمهوري

  در جهان اسالم؛  میو بیداري اسال  می. گسترش گفتمان انقالب اسال1
  ایران در سراسر جهان اسالم؛  میبخشی به قدرت نرم جمهوري اسال . عمق2
ایـران بـه جغرافیـایی      می. توسعه مرزهاي عقیدتی و امنیتی جمهـوري اسـال  3

  شده؛ اي ترسیمفراتر از مرزه
ایـران در مقابـل رقبـاي      توان بازیگري و بازدارندگی جمهـوري اسـالمی   ي. ارتقا4
  اي؛ منطقه
. به چالش کشیده شدن منافع ایاالت متحده امریکا به عنوان قـدرت مـدعی   5

  .هژمونی جهانی
ناپـذیر بـراي پیشـبرد     در مجموع دیپلماسی نهضتی به عنوان ابـزاري اجتنـاب  

ایران مورد   میمین منافع و امنیت ملی جمهوري اسالأهمچنین تمقاصد نهضتی و 
ول ئتـرین مسـ   آنکه وزارت خارجه به عنـوان اصـلی  با توجه است. به همین دلیل 

توانـد   شود، دیپلماسی نهضتی نیز می میتوسعه و حفظ روابط دیپلماتیک شناخته 
تواند بر  می ها باشد. در واقع دیپلماسی نهضتی در بسیاري موارد راهگشاي چالش

تـرین کـارکرد دیپلماسـی     مهـم رو ایـن  از روابط خارجی بیفزاید.   گسترهو  سطح
  میامنیت ملی ایران، افزایش توان قدرت نرم جمهوري اسـال  ينهضتی براي ارتقا

هاسـت. بـر ایـن     گذاري بر افکار نهضتی ملـت تأثیرمختلف مردم و بین قشرهاي 
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هاي آسیایی، آفریقایی، اروپـایی و  اساس تسري ارتباطات نهضتی به سمت کشور
  گذاري آن بیفزاید.تأثیرتواند بر قدرت  آمریکایی می

هاي تقویت عمق استراتژیک خارجی،  در حال حاضر یکی از روشاز این رو 
اي  وري از ظرفیت باالي دیپلماسی نهضتی در دو سطح منطقـه  حداکثرسازي بهره

توانـد بسـتر افـزایش     می» نهضتیهاي  توسعه همکاري«زیرا اي است؛  و فرامنطقه
و همسـایه    میرا در کشورهاي منطقه به ویژه کشـورهاي اسـال   ها رابطه با نهضت

  میتواند ظرفیت و نفوذ جمهوري اسـال  میفراهم کند. در واقع دیپلماسی نهضتی 
اي افـزایش دهـد. همچنـین دیپلماسـی      ایران را براي حل و فصل مسـائل منطقـه  

کننـده در سـطح    تسـهیل  لماسی روان و قابل دسـترس و نهضتی به عنوان یک دیپ
هـاي   تواند در پیشبرد منـافع ملـی کشـور و کـاهش هزینـه      ها می  ها و دولت ملت

زنـی کشـور را در    ثر باشـد و قـدرت چانـه   ؤها مـ  اقدامات دولت در برخی حوزه
ي گذشـته سیاسـت خـارجی    هـا  که تجربه سال چنان ؛مسائل مختلف تقویت کند

هـاي وزارت امـور    اي، تالش هاي منطقه ، هرگاه در سیاستاست دهایران نشان دا
حـد زیـادي مشـکالت را     خارجه با مشکل مواجه شـده، دیپلماسـی نهضـتی تـا    

ین، عـراق،  طتـوان در لبنـان، فلسـ    مـی . نمونه چنـین امـري را   کرده است برطرف
سـایر  از ایـن رو  . کـرد  نستان، یمن و سایر کشورهاي منطقه مشـاهده اسوریه، افغ

نهادهاي مرتبط با روابط خارجی باید با این نیرو به همکاري بپردازنـد. در واقـع   
در محـیط ملـی بـه     هـا  ثر، باید همه ظرفیتؤبراي ایجاد یک دیپلماسی نهضتی م

  . کنند مجري این دیپلماسی کمک
  
  گیري نتیجه

 يي دیپلماسی نهضتی بیانگر نوع جدیدها و بنیان ها بررسی مفهوم، ماهیت، ریشه
توانـد در آینـده،    مـی و است ز دیپلماسی است که داراي ابعاد و زوایاي مختلفی ا

قـرار دهـد. بـر ایـن      تأثیرتحت  الملل بینو جهانی را در نظام  اي همعادالت منطق
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ي هـا  لفـه ؤو م هـا  تـرین ویژگـی   ي زیر را بـه عنـوان مهـم   ها توان گزاره میاساس 
  رد:ي نظري و عملی برشمها در عرصه دیپلماسی نهضتی

در قالـب قـدرت ملـی اسـت و در خـأل عمـل         میدیپلماسی نهضتی مفهو. 1
 ؛مشـاهده کـرد   الملل بیني آن را در قالب سیاست ها توان زمینه میکند، بلکه  مین

گـذاري دیپلماسـی نهضـتی را در سـطوح     تأثیري هـا  توان عرصه میبه نحوي که 
   و جهانی مشاهده کرد. اي همردمی، دولتی، منطق

؛ هـدف و  سی نهضتی با هدف و آرمان یک کشـور سـر و کـار دارد   دیپلما. 2
  آرمانی که در استراتژي کالن ملی نهفته است.

اسـت کـه ابعـاد     راهبـردي  اي مقولـه حد اعالي خود دیپلماسی نهضتی در . 3
در واقـع  دارد.   مینظـا  و فرهنگی، سیاسـی، اقتصـادي   ،پیچیده و فراگیر اجتماعی

، اجتمـاعی و  ي سیاسـی، نظـامی، امنیتـی   هـا  فعالیتاز  ترکیبیدیپلماسی نهضتی، 
داراي ابعـاد  تمـام جوانـب ایـن دیپلماسـی بایـد       است و به همین دلیل، فرهنگی
  باشد. راهبردي

دیپلماسی نهضتی بخشی از قـدرت اسـت کـه در کنـار دسـتگاه سیاسـت       . 4
ر واقـع  ددهـد.   مـی  ي گوناگون ارتقـا ها ي کشور را در عرصهها خارجی، ظرفیت

دیپلماسی نهضتی آن است که دقیقاً در چارچوب منـافع و اهـداف ملـی و    مزیت 
 چرخـه  خـود،  تکمیلی هم خصوصیت با تواند می و کند میسیاست خارجی عمل 

باشـد کـه    اي هبه گون  می. بنابراین اگر دیپلماسی رسکند کمیلت را خارجی روابط
اهداف خواهـد   اهداف نهضتی نیز در آن دیده شود، دیپلماسی نهضتی پشتیبان آن

و  هـا  توان هم در قلوب ملت میبر این اساس با استفاده از دیپلماسی نهضتی د. بو
چـه بیشـتر    گیران کشورها نفوذ و منافع ملی را به تحقـق هـر   هم در اراده تصمیم

  . کرد نزدیک
ها متفـاوت   با سایر دیپلماسی ،شود آنچه باعث پیشبرد دیپلماسی نهضتی می. 5
با دیگر  شیوه از دیپلماسی داراي موازین و اصولی کامالً مغایر . در واقع ایناست
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بـا مـتن    ،ها عالوه بر ارتباط با دولتزیرا در دیپلماسی نهضتی  است؛ ها دیپلماسی
  شود. میجدیدي از رابطه ایجاد هاي  شیوهبرقرار و   میمستقی ارتباط نیز جامعه
شدت اجتنـاب کـرد.    در دیپلماسی نهضتی باید از اعمال سلیقه شخصی به. 6

بـدین  باید از اتاق فکر منسجم و داراي طرح و برنامه بیرون بیاید.  ها تمام تصمیم
بـا  ي هـا  دیپلمات ،فکر با حضور کارشناسان نظري يها اتاقي است رضرومنظور 

از را و اطالعات  ها داده ،صورت مداومه ب تشکیل شوند و نهضتیتجربه و عناصر 
ي هــا نیــز تحلیــلدر نهایــت  .کننــد یــه و تحلیــلتجزاســتخراج و میــدان عمــل 

مشـی،   کلی شامل خـط صورت یک راهبرد ه بي فکر ها گرفته در این اتاق صورت
اجراي این همچنین الزم است پس از . شود به مجریان پیشنهاد ها ابزارها و روش

   .برطرف شود آنها مجددا توسط کارشناسانو نواقص  ها کاستی ها،راهبرد
شده  تعیین  دیپلماسی نهضتی فاقد چارچوب تئوریک و از پیشآنکه  . با توجه به7

تواند بـه   ، میشودتوجه کافی به آن در داخل ایران  ، چنانچهتوسط سایر کشورهاست
  به سراسر جهان گسترش یابد.    عنوان الگویی نوین از دیپلماسی بومی

صـورت  دربـاره دیپلماسـی نهضـتی    پژوهش مکتوبی تاکنون  نکته پایانی آنکه
با ایـن   سازي پردازي و ادبیات نگرفته و مقاله حاضر، نخستین کوشش براي مفهوم

شـده   هئادعایی درباره تعاریف و مباحث ارانویسنده . از این رو موضوع بوده است
و تکمیل مباحث و تعاریف در این مقالـه   ها ندارد و مشخص است جبران کاستی

  ست. نیازمند تالش سایر محققان و کارشناسان ا
  
  
  و مآخذمنابع 

، در کتاب: حسین پور احمدي، »الملل؛ رویکردي اسالمی صلح و امنیت بین«، )1389(اصغر  ،افتخاريـ 
، تهـران: انتشـارات دانشـگاه امـام     هاي نظري، موضـوعی و تحلیلـی   الملل؛ چارچوب اسالم و روابط بین

   .صادق(ع)
ران: انتشـارات  ، تهـ در تحوالت دیپلماسی معاصـر دیپلماسی دیجیتالی: پژوهشی ، )1385(محمود  ،بیاتـ 
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 وزارت امور خارجه.

، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثـار  جهان اسالم از دیدگاه امام خمینی(ره)، )1387(علی  ،داستانی بیرکیـ 
  .امام خمینی

، قـم: انتشـارات دفتـر تبلیغـات     دیپلماسـی و رفتـار سیاسـی در اسـالم    ، )1383(عبـدالقیوم   ،سـجادي ـ 
  .حوزه علمیه قم سالمیا

، در »هـاي دیپلماسـی عمـومی    هاي یـاغی و تکنیـک   هاي انقالبی، رژیم دولت«، )1389(پائول  ،شارپـ 
، ترجمه رضـا کلهـر و   الملل نوین؛ کاربرد قدرت نرم در روابط بین دیپلماسی عمومی کتاب: ژان میلسن، 

  .محسن روحانی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

  .هادي خسروشاهی، تهران: اطالعات هاي اسالمی، ترجمه مسائل نهضت، )1375(کلیم  ،دیقیصـ 

، تهران: انتشـارات مؤسسـه فرهنگـی مطالعـات و     المللی هاي بین رژیم، )1383(ابومحمد  ،عسگرخانیـ 
  .المللی ابرار معاصر تهران تحقیقات بین

هـاي فرهنـگ راهبـردي     دهنـده و ویژگـی   عوامل شـکل « ،)1390( آقاجانی احمد محمود و ،عسگريـ 
، 3 ایـران، ش   محمود، فرهنگ راهبردي جمهوري اسالمی ،: عسگرينامه دفاعفصلنامه  ، در»ج.ا.ایران

  .، تهران: مرکز تحقیقات راهبردي دفاعی26شماره پیاپی 

 .نشر کتاب سیاسی :، تهرانهاي آن و ریشه  انقالب اسالمی، )1371( عباسعلی ،زنجانی عمیدـ 

تهـران: انتشـارات   ، 2ج ، ترجمه حمیـرا مشـیرزاده،   ها سیاست میان ملت، )1379(هانس جی  ، مورگنتاـ 
  .وزارت امور خارجه، چاپ دوم

ایـران، تهـران:     مبانی و دستاوردهاي دیپلماسی نهضتی جمهـوري اسـالمی  )، 1394ـ زارعی، سعداهللا، (
  .دي 22سازان نور،  سسه مطالعات اندیشهؤم
دیپلماسی عمـومی  ، در کتاب: ژان میلسن، »دیپلماسی عمومی: از تئوري تا عمل«، )1389(ژان  ،میلسنـ 
، ترجمه رضا کلهـر و محسـن روحـانی، تهـران: انتشـارات      الملل نوین؛ کاربرد قدرت نرم در روابط بین 

 دانشگاه امام صادق(ع)، 

و مسعود طارم سري،   ام مستقیمی، ترجمه بهرالملل مبانی تحلیل سیاست بین، )1373(هالستی. کی جی ـ 
 تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، 

الملـل، تهـران: نشـر     هاي غربی روابط بـین  نظریه مقاومت و نظریه ،)1394(اهللا  روح ،قادري کنگاوريـ 
   .مخاطب


