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In this research with a futuristic approach, the most important 

foreign policy requirements of the second step of the revolution have 

been explained from the perspective of the supreme leader. In this 

context, the requirements of Iran's foreign policy have been examined 

with regard to trends, outcome of trends, proponents, obstacles and 

events affecting the process. In explaining trends, foreign policy 

requirements for a more realistic and comprehensive study of the past 

process, and identifying its strengths and weaknesses, have been 

addressed in order to reinforce the strengths and weaknesses of the 

past. In discussing the consequences of the process, we have preserved 

past achievements and institutionalized the balance of modern 

regional power. We have also identified and exploited international 

opportunities and elaborated threat control strategies to overcome 

obstacles. In examining the proponents, we have also fostered 

revolutionary spirit and jihadist action, supported the process of 

Islamic awakening, and institutionalized Iran-Russia strategic 

relations. In explaining the implications of the impact of events on the 

process, identifying and supporting the events and signs of the event, 

identifying the challenges ahead, setting goals and future strategies. It 

also includes the foreign policy requirements of Iran to chart the 
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preferred future of foreign policy, namely the achievement of a new 

Islamic civilization, the promotion of Iran to the level of advanced 

countries and the creation of a powerful bloc of the Islamic world and 

strategies to achieve it - including the formulation of a foreign policy 

theory by the revolutionary state. We have reviewed. 
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 *گام دوم ی یانیهدر ب یرانا یخارج یاستالزامات س

  

 52/9/89 تاریخ تأیید:                 7/7/89 تاریخ دریافت:

 ** محمد ستوده 

 

در گاا  دو    یخارج یاستالزامات س ینتر مهم پژوهانه، یندهآ یکردیپژوهش با رو یندر ا

 یاسات راسااا، الزاماات س    یان شده اسات  در ا  یینتب یمقا  معظم رهبر یدگاهانقالب از د

ماورر بار    یادادهای موانع و رو ها، ران یشروندها، پ یامدبا توجه به روندها، پ یرانا یخارج

جهات   یخاارج  تیاسروندها، به الزامات س یینگرفاه است  در تب رارق یروند مورد بررس

منظاور   روند گذشاه، و شناخت نقاط قوت و ضعف آن به ی جانبه و همه ینانهب واقع ی مطالعه

روند،  یامدهایپرداخاه شده است  در بحث پ ها ییموارد قوت و مثبت و رفع نارسا یتتقو

  یام ا پرداخااه  یا منطقاه  ینقدرت نو ی دن موازنهکر ینهگذشاه و نهاد یبه حفظ دسااوردها

 یادها کنارل تهد یراهبردها یینو تب المللی ینب یها از فرصت یریگ شناخت و بهره ینچن هم

 یانقالبا  ی یهروح یتبه تقو یزن ها ران یشپ ی  در بررسیما نموده یینبر موانع تب را جهت غلبه

و  یاران ا یروابط راهبارد  کردن هادینهو ن یاسالم یداریاز روند ب یتحما ی،و عمل جهاد

هاا و   بر روند، شناخت نشاانه  یدادهارو یرالزامات مربوط به تار یان  در بیما پرداخاه یهروس

اهادا  و   یاین فارارو، تع  یهاا  چالش یمها، ترس از آن یتو حما یدادهاتحقق رو یروندها

مربوط باه   یرانا یت خارجیاس  در الزامات سیما را مورد مطالعه قرار داده یندهآ یراهبردها

 یارتقاا  ی،اساالم  ینبه تمادن ناو   یابی دست یعنی ی،خارج یاستجح سمر ی یندهآ یمترس

مناد جهاان اساال  و     بلاو  قادرت   یجااد و ا یشارفاه پ یبه سطح کشاورها  یرانا یگاهجا

 نیاز  را – یدولت انقالبا  یخارج یاستس ی یهنظر یناز جمله تدو -به آن  یلن یراهبردها

  ایم کرده یبررس
 

                                                 
دفتور تللیاوات   در کوه  « بیانیه گام دوم انقالب و تمدن نووین اسوالمی  »این مقاله مربوط است به همایش ملی  *

 برگزار خواهد شد. 8989اسالمی در بهمن 

 .(sotudeh@bou.ac.ir)، قم، ایران دانشگاه باقرالعلوم یاسیگروه علوم س یار،دانش **
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 .یروابط خارج الملل، ینروابط ب ی،ا خامنه اهلل یتگام دوم، آ ی یانیهب ی،خارج یاستس :ها هکلیدواژ

 مقدمه

هوای متعوددی مواجوه    ها و چالش سیاست خارجی ایران در چهل سال اول خود با فرصت

ی گام دوم مورد اهمیت اسوت،  چه در بیانیهبوده و دستاوردهای زیادی نیز داشته است. آن

های  راه و افق یو تلیین نقشه ،ست خارجی در گام نخستو موانع راه سیا ها ترسیم داشته

اساس براین .است انقالب اسالمیهای  ها و آموزهسیاست خارجی با توجه به ارزش یآینده

قابل  یسیاست خارجی در آیندههای  دهی و کنشجهت، گام دوم ناظر به حرکت یبیانیه

، اقتضائات محیطی، توجه به شرایط موجودبینی است و معطوف به بایدها و الزامات با پیش

 چگونوه "در پاسخ بوه ایون سووال اصولی کوه      . توان و قدرت کشور و تاییرات آینده است

شود  می تالش "گام دوم را تلیین نمود؟ یتوان الزامات سیاست خارجی ایران در بیانیه می

ات سیاست خارجی را الزام ،پژوهیگیری از ادبیات مفهومی آیندهبا رویکرد هنجاری و بهره

 کنیم. های نیل به آن بررسیمطلوب و راه یرویدادها، آینده، در قالب روندها

 چهارچوب مفهومی. 1

هووای متعووددی بیوان شووده اسووت.  نگوواه بووه آینوده و رویکردهووای بووه آن دیودگاه   یدربواره 

آگاهانوه، فعوال و   ای  بخشویدن بوه آینوده، بوه شویوه     دانوش و معرفوت شوکل    ،پژوهیآینده»

های یک فرد، سازمان یوا یوک    تواند رویاها، آرزوها و آرمان دانشی که می ؛دستانه استپیش

 یدهآینو  تواند ها می. ترسیم آینده با توجه به آرمان(55، ص. 8985)زالی،  «ملت را برآورده سازد
مطلوبی است که با توجوه   یمحتمل، مرجح و آرمانی را شامل شود. آینده مرجح همان آینده

 .(508، ص. 8988)حاجیانی، به امکانات و تاییرات محیطی امکان رسیدن به آن وجود دارد 

هنجواری و  ، هوای متعوددی از جملوه اکتشوافی    و روش رویکردها ،آینده یدر مطالعه

در رویکرد هنجاری از یک موقعیوت مطلووب و آرموانی در    . تصویرپردازی بیان شده است

شود. بحث این است کوه بوا توجوه بوه      می و چگونگی تحقق آن بررسیشده  وعآینده شر

در این رویکرد از زمان  ؟مطلوب را چگونه باید ساخت یآینده ها و باورها،ها و ارزشآرمان

)احمدی، قائدی و خوشحال، مطلوب ساخته شود  یشود آینده می شود و تالش می حال شروع

رونود   :موواجهیم سوواتت زیور   بوا  مطلوب یا مورجح   یهبرای ترسیم آیند (889، ص. 8982

چه وضعیت یوا مووقعیتی در آینوده بایود وجوود       ؟چیستهای آن  رانموجود، موانع و پیش

 ؟چیستمرجح  یراهلردها و راهکارهای نیل به آینده داشته باشد؟
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رونود سیاسوت خوارجی    بوه  تت زیر را با توجه ؤاتوان س با توجه به سه سوال فوق می
سیاست خارجی ایران چه روندی را تاکنون  گام دوم مطرح نمود: یبر بیانیه کیدأایران با ت

مورجح   یوضعیت یوا موقعیوت آینوده    ؟چیستهای آن  رانموانع و پیش ؛طی نموده است
مورجح یوا    ییوابی بوه آینوده   راهلردها و راهکارهای دست ؟چیستسیاست خارجی ایران 

 مطلوب چیست؟
مات سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در گام دوم باید مشخص الزا یدر مطالعه
د و وضوعیت  نهای سیاست خارجی چگونه باید باشو  کنش ها، روندها و گیریشود که جهت

 ی:پژوهی به چهار مرحلوه ؟ در این راستا در مطالعات آیندهچیستمطلوب سیاست خارجی 
)اسالتر و شود  امات نیل به آن پرداخته میمتصور و اقد یتلیین روندها، بیان رویدادها، آینده

تواند در تلیین الزامات سیاست خارجی ایوران در گوام دوم    که می (588، ص. 8980همکاران، 
 مورد استفاده قرار گیرد.
سوواتت و الزاموات سیاسوت خوارجی در گوام دوم انقوالب را        ،باتوجه به مطالب فوق

 زیر ترسیم نمود:جدول توان در  می
 

 های سیاست خارجی  پرسش

 و الزامات آن
 ردیف مراحل پژوهانه های آینده پرسش

سیاست خارجی ایران چه روندی را 

موانع و  ؛تاکنون طی نموده است

اند؟ الزامات آن های آن کدام رانپیش

 کدام است؟

روند موجود، موانع و 

 های آن کدام است؟ رانپیش

 

 فرایندها
 

8 

روند سیاست های موثر بر  رویداد

خارجی ایران در آینده کدام است؟ 

 چه الزاماتی در این زمینه وجود دارد؟

های موثر بر روند در آینده  رویداد

 ؟چیست
 رویدادها

 

5 

وضعیت یا موقعیت مرجح سیاست 

خارجی ایران کدام است ؟ الزامات 

 آن چیست؟

 

چه وضعیت یا موقعیتی در آینده 

 باید وجود داشته باشد؟

 

 مرجح یآینده
 

9 

راهلردها و الزامات دست یابی به 

 آینده مرجح یا مطلوب چیست؟

 

مرجح  یراهلردهای نیل به آینده

 کدام است ؟

 

 راهلردها
 

4 
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بوا رویکورد   ، توان سیاست خارجی ایران را در چهوار محوور   با توجه به مطالب فوق می

آن را نسولت بوه هور     هنجاری جهت نیل به وضع مطلوب مورد مطالعه قرار داد و الزامات

 دوره بیان نمود:

 ی روندها در سیاست خارجی  . مطالعه2

ویوژه پوا از   هبو  ،سیاست خارجی ایران در طول چهل سوال گششوته رونود مشخصوی را    

ندهایی رو :دند سه دسته باشنتوان طی نموده است. روندها می ،شدن گفتمان انقالبیهژمون

و روندهای معطوف به مسائل نوظهوور   ؛واریروندهای اد ؛ستاگششته ل و حاار ستمراکه 

 .(845، ص. 8980)اسالتر و همکاران، 

سیاست خارجی کشور دسوتخوش تاییورات بنیوادین     ،با پیروزی انقالب اسالمی ایران

شد. تا قلل از انقالب اگر ایران در روابط و تعامل خود با سایر کشورها وابسوته بوه بلوو     

غربی ملنای سیاست خوارجی  نه -شرقیغرب به رهلری آمریکا بود، پا از آن سیاست نه

کشور نامیدند. رفتارها آن را سیاست ابدی سیاست خارجی خمینی ایران قرار گرفت و امام 

ای و جهانی تحت این سیاست کالن قرار گرفت.  و مواضع ایران اسالمی در مسائل منطقه

گرایوی رونودهای   گرایوی و اعتودال  زدایی، اصولدر دوران جنگ تحمیلی، سازندگی، تنش

ناپوودیری در برابوور ناووام اسووتکلاری، حمایووت از ملوول مالوووم و برقووراری روابووط  تسوولیم

 شود: که به دو مورد از آن پرداخته می ایمها را طی نمودهیز با سایر دولتآممسالمت

 یری در برابر نظام استکباریذناپتسلیم. 2.1

 ،های روند گششته انقالب ایران کوه در آینوده نیوز تزم اسوت اداموه یابود       یکی از ویژگی
دو دسوته کشوورهای    ،المللی است. در ناام سلطهبین یمعطوف به مواجهه با ناام سلطه

ایران اسالمی در سیاست خارجی خود بر اسواس اصول    .پشیر وجود دارندگر و سلطهسلطه
با اعمال سلطه و مداخله در سایر کشورها مخالفوت   تنهانه ،پشیریگری و سلطهعدم سلطه
در ایون زمینوه   ایوران   .هوای بوزرن نیوز نشوده اسوت     قودرت  یبلکه تسیلم سلطه ،نموده
های آمریکا، اروپا و سازمان ملل متحود   یادی را از اول انقالب در قالب تحریمهای ز هزینه

پسابرجام نیز ادامه  یها در دوره تحریم ؛(66-7، صص. Alikhani ،2000)است  متحمل  شده
 فرمایند:  د. مقام معام رهلری در این زمینه میندار

نماد پر ابّهت و با شکوه و افتخارآمیز ایستادگی در برابور قلودران و زورگویوان و مسوتکلران     

تر شد. در تمام این  روز برجسته کار، روزبه خوار و جنایت جهان و در رأس آنان آمریکای جهان

ناپشیری و صیانت و پاسوداری از انقوالب و عاموت و هیلوت الهوی آن و       چهل سال، تسلیم
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ی ایران  شده های متکلّر و مستکلر، خصوصیّت شناختهی آن در مقابل دولت شتهگردن برافرا

 (55/88/8987 ای، )خامنه ت.رفته اس شمار میویژه جوانان این مرز و بوم بههو ایرانی ب

از سوی دیگر در روند گششته در هیچ موردی ایران اسالمی آغازگر اقدام ناامی نلوده 

های استکلاری دفاع نموده است. مقام ی انقالب در برابر قدرتها و همواره از خود و آرمان

 فرمایند:  معام رهلری در این زمینه می

انقالب اسالمی ملّت ایران، قدرتمند امّا مهربان و باگششت و حتّی مالوم بوده است. مرتکب 

. در ها است، نشده اسوت ها و جنلشی ننگ بسیاری از قیام هایی که مایه روی ها و چپ افراط

ی موارد، پوا   ی اوّل را شلّیک نکرده و در همه ای حتّی با آمریکا و صدّام، گلوله هیچ معرکه

 ی دشمن از خود دفاع کورده و اللتّوه ضوربت متقابول را محکوم فورود آورده اسوت.         از حمله 

ریز بوده و نوه منفعول و موردّد. بوا صوراحت و       رحم و خون این انقالب از آغاز تا امروز نه بی

کشان ایستاده و از مالوموان و مستضوعفان دفواع کورده     عت در برابر زورگویان و گردنشجا

 . )همان(است

 حمایت از مظلومان در برابر ظالمان. 2.2

هوای   دهد که براساس آموزه رفتار سیاست خارجی ایران نشان می یروند گششته یمطالعه

و  ،حمایت از ملل محروم و مستضعف همواره در دستور کار سیاست خارجی بووده  ،انقالب

از نقاط قوت و سیاست راهلردی است این حمایت که با صداقت و صراحت صورت گرفته 

طللوی  خوواهی و حوق  گر عدالتباشد. حمایت از مالومان بیان جمهوری اسالمی ایران می

کار بووده  ت از ملت فلسطین همواره در دستور ها حمایایران اسالمی است که در میان آن

 است. 

این جوانمردی و موروّت انقالبوی، ایون    » فرمایند: مقام معام رهلری در این رابطه می

ای در کنار مالومان جهان،  ی عمل جهانی و منطقه صداقت و صراحت و اقتدار، این دامنه

 .(55/88/8987 ی،ا )خامنه «ی سربلندی ایران و ایرانی است، و همواره چنین باد مایه

 . پیامد روندهای سیاست خارجی 3

دهد که سطح تعامالت خارجی  روند سیاست خارجی ایران در چهل سال گششته نشان می

عنووان جریوان ثالوث در مواجهوه بوا      هبو است ایران با کشورها رو به تزاید بوده و توانسته 

نفوع ملوت ایوران و    یادی نیز بوه های استکلاری ظاهر شود و این جریان پیامدهای زقدرت

 همراه داشته است.هملل تحت ستم ب جهان اسالم و
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 های خارجی بر کشور ی قدرت . جلوگیری از سلطه3.1

 یهای آمریکا جهت برانودازی ناوام اسوالمی و اعواده     ها و توطئه با پیروزی انقالب، طرح
ناامی به طلا و جنگ تحمیلی  یکودتای نوژه، حمله سلطه خود بر ایران شدت گرفت.

در این زمان با رهلری اموام  و   (Hiro ،1989) ها بودآن یهشت ساله توسط صدام از جمله

ریوزی  سوازی و پایوه  تمامیوت ارضوی کشوور حفو  شود و ناوام       ،فشانی ملت ایوران جان

ساتری دینی شکل گرفت. در مقطع پا از جنگ نیز مسیر عمران و پیشرفت کشور مردم

ایت مقام معام رهلری ادامه یافت و سیاست خارجی ایران توانست استقالل و عزت با هد

 گرحف  نماید.های سلطهملی کشور را در برابر قدرت

گر بوه نواتوانی خوود در برابور     های سلطهمقام معام رهلری با اشاره به اعتراف قدرت

 فرمایند: قدرت انقالب ایران می

انودازی بوه اسوتقالل دیگور      ره حیات خوود را در دسوت  های انحصارگر جهان که هموا قدرت

انود، در برابور ایوران     ها برای مقاصد شوم خود دانسته کردن منافع حیاتی آن کشورها و پایمال

بخوش انقوالب    اسالمی و انقالبی، اعتراف به ناتوانی کردند. ملّوت ایوران در فضوای حیوات    

آن  لّت را از کشور برانَود و پوا از   ی آمریکا و عنصر خائن به م نشانده توانست نخست دست

. ی قلدران جهانی بر کشور با قودرت و شودّت جلووگیری کنود     ی دوباره هم تا امروز از سلطه

 (55/88/8987ای،  خامنه)

های اسوتکلاری کوه   پیامدهای روند انقالب و ایستادگی در برابر قدرت یدربارهایشان 

 فرمایند: می ،دست آمده استهجهادی و انقالبی ب یبا روحیه

ساله، اکنون برابر چشم ماست: کشور و ملّتی مسوتقل، آزاد، مقتودر، بوا     محصول تالش چهل

ثیر ابها، مطمئن و امیدوار، دارای تهایی گران عزّت، متدیّن، پیشرفته در علم، انلاشته از تجربه

هوای  اساسی در منطقه و دارای منطق قوی در مسائل جهانی، رکورددار در شوتاب پیشورفت  

ای  های مهم از قلیل هسته ها و فنّاوریهای بات در دانش علمی، رکورددار در رسیدن به رتله

های بنیادی و نانو و هوافضوا و اماوال آن، سورآمد در گسوترش خودمات اجتمواعی،        و سلّول

هوای جهوادی میوان جوانوان، سورآمد در جمعیّوت جووان کارآمود، و بسوی           سرآمد در انگیزه

های انقالبی  گیری ی جهت رآمیز دیگر که همگی محصول انقالب و نتیجههای افتخا ویژگی

 )همان( .و جهادی است

 "اسالم و استکبار" یالملل سه قطبی و دوگانهگیری نظام بینشکل. 3.2

گر ثالوث در سیاسوت   الگوی بازی، گیری ناام سیاسی کشوریافتن انقالب و شکلبا قدرت
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های قدرت به حیات خود ادامه  بدون وابستگی به قطب خارجی ایران نمایان شد و توانست

تدریج بوه یوک کشوور مسوتقل و     همانده بدهد. ایران اسالمی از یک کشور وابسته و عقب

چوه مسولم   توسعه تلدیل شد و بر منابع مادی و معنوی قدرت خود تکیوه نموود. آن  درحال

هوا و شورایط    زمینوه  ،للالمشدن به یک قطب جدید در ساختار ناام بیناست برای تلدیل

شدن یوک کشوور  بوه    آسانی نیست. معیارهای تلدیلمتعددی تزم است که تحقق آن به

  :توان در سه مورد بیان نمود جایگاه قدرت بزرن را می

وبویش قاطعانوه از   معیار برداشت کم ،دوم ؛معیار مادی یعنی توانمندی نسلی یک کشور ،اول

که چنین جایگاهی از و سوم این ؛یگاه قدرت بزرن باشدکه کشوری مدعی جایعنی این ،خود

. رسومیت شوناخته شوود   تراز بورایش بوه  ویژه از سوی گروه کشورهای همهسوی دیگران و ب

 (80. ص ،8980 )بوزان،

ویژه قدرت معنوی و نرم انقالب و اسوالم و  هب ،های قدرت ایران لفهؤبررسی منابع و م

پیروزی در جنوگ تحمیلوی هشوت سواله، تووان بواتی       های آن، قدرت ناامی و  جشابیت

هوای فزاینوده    رغم تحریمعلی های نوین و پیشرفته یابی به فناوریبازسازی کشور و دست

ای جهت ایفای نقش قدرت بوزرن برخووردار    دهد که ایران از توانمندی فزاینده نشان می

هوای   انقوالب، مسوئولیت  های جهوانی اسوالم و    است. در مورد معیار دوم، نگاهی به آموزه

دهد که  ت سیاست خارجی ایران نشان میدفراملی و سیاست صدور انقالب و اهداف بلندم

چه مسولم اسوت   ایران دارای عزم قاطع جهت ارتقا به سطح قدرت بزرن جهانی است. آن

هوای   عنوان قدرت بزرن از سوی باشوگاه قودرت  هیعنی پشیرش ایران ب ،تحقق معیار سوم

اموا بوا    ایوم، هوای زیوادی مواجوه بووده     با موانع و محدودیت ،سال گششته بزرن در چهل

هوای   های نوینی برای ظهوور قودرت  ها و فرصت زمینه ،الملل دو قطلیفروپاشی ناام بین

هوای قودرت    بزرن جدید فراهم گردید و ایران اسالمی توانست با افزایش توان و شاخصه

 بلکه بر سیستم جهانی تاثیرگشار باشد. ،م خودتنها در زیرسیستنه ،خود بر معادتت قدرت

 فرمایند:  مقام معام رهلری در این زمینه می

گاه انقالب ملّت ایران، جهان دو قطلی آن روز را به جهان سه قطلی تلودیل کورد و   ن پا آ

هوای جدیود قودرت، تقابول     سپا با سقوط و حشف شوروی و اقمارش و پدیدآمودن قطوب  

ی جهان معاصر و کانون توجّه جهانیوان   ی برجسته پدیده "و استکلاراسالم "ی جدید  دوگانه

خوواه جهوان و برخوی    های آزادیهای زیر ستم و جریانی ملّت شد. از سویی نگاه امیدوارانه

هوای زورگوو و    ی رژیوم  ورزانه و بدخواهانه های مایل به استقالل، و از سویی نگاه کینهدولت
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ی  گونوه مسویر جهوان تاییور یافوت و زلزلوه      دوخته شد. بودین طلب عالم، بدان  قلدرهای باج

ی شدّت آغاز شد و  ها با همه های در بسترِ راحت آرمیده را بیدار کرد؛ دشمنیانقالب، فرعون

ی اموام   ییدشوده ای ایون ملّوت و رهلوری آسومانی و ت     اگر نلود قدرت عایم ایمان و انگیوزه 

پوشیر   خصومت و شقاوت و توطئه و خلاثت امکان آوردن در برابر آن همهالشّأن ما، تاب عایم

 (55/88/8987 ی،ا )خامنه. شدنمی

 تبدیل ایران به کشور در حال پیشرفت. 3.3

المللوی،  بوین  یشدن ایران اسالمی از ناام سولطه سازی و مستقلبا تالیت انقالب و ناام

 یارقوام در زمینوه  پیشرفت تلدیل شد. آموار و  نیافته به کشور درحالکشور از دولت توسعه
کوه زیربنوای توسوعه و     ،گوشاری تحقیق و توسعه، فناوری اطالعات و ارتلاطات و سورمایه 

هوای اول    یوابی بوه رتلوه   حرکت علمی کشور جهوت دسوت   یدهندهنشاناست، پیشرفت 

هوای  ییافتوه در فنواور  شدن به سطح کشورهای توسعهتوسعه و نزدیککشورهای درحال

 .(284-208، صص. 8992)رضایی میرقائد و ملینی دهکردی، باشد  پیشرفته می

 فرمایند:  مقام معام رهلری در این زمینه می

انقالب به یک انحطاط تاریخی طوتنی پایوان داد و کشوور کوه در دوران پهلووی و قاجوار      

در گوام   .شدّت عقب مانده بود، در مسیر پیشرفت سریع قرار گرفوت هشدّت تحقیر شده و بهب

ساتری تلودیل کورد و    رژیم ننگین سلطنت استلدادی را به حکومت مردمی و مردم نخست،

در کوانون مودیریّت    ،جانله و حقیقی است ی پیشرفت همه  مایه ی ملّی را که جان عنصر اراده

و   دار اصلی حوادث و وارد عرصه مدیریّت کرد؛ روحیه گاه جوانان را میدانکشور وارد کرد؛ آن

بوه توانوایی    یاتّکوا   را به همگان منتقل کرد؛ به برکت تحریم دشمنان، "نیمتواما می"باور 

 (55/88/8987 ی،ا )خامنه .برکات بزرن شد اداخلی را به همه آموخت و این منش

روابوط   ینحووه بوه  مسیر آینده که بخش مهمی از آن نواظر   یچنین دربارهایشان هم

ولوی   ،رویوم  غاز کرده و با شتاب پیش میآ ما اکنون حرکت را » فرمایند: می ،خارجی است

 .)همان( «افتادگی جلران شود ها با شدّت بات ادامه یابد تا آن عقباین شتاب باید سال

 ی غرب آسیا ی قدرت منطقه . تغییر در موازنه3.3

ای در غورب آسویا    سمت نام نوین منطقهای و حرکت به قدرت منطقه یتحول در معادله

ساز رونود چهول سوال گششوته پوا از      از پیامدهای سرنوشت ،منطقهنفع ملل مسلمان به

تووان در گسوترش    قودرت را موی   یهای این تاییر در موازنوه  انقالب اسالمی است. نشانه

بیوداری اسوالمی و شکسوت     ای، منطقوه  یگر عمدهعنوان بازیهقدرت ایران در منطقه ب
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، 8980)دهشویری،  شاهده نمود گیری محور مقاومت در منطقه مهای امریکا و شکل سیاست

پوشیر نیسوت و   ای که تعیین سرنوشت منطقه بدون حضور ایوران امکوان   گونههب ،(509ص. 

ای ایوران افوزایش    د که عمق استراتژیک قدرت منطقوه نده های میدانی نشان می واقعیت

 یافته است.

 فرمایند: ای ایران می باره افزایش قدرت منطقهمقام معام رهلری در

امّا با تفاوتی  ؛رو است های مستکلران روبهن مقتدر، امروز هم مانند آغاز انقالب با چالشایرا 

کردن دست عمّال بیگانه یا تعطیلوی  دار. اگر آن روز چالش با آمریکا بر سر کوتاه کامالً معنی

ی جاسوسی بود، امروز چالش بور سورِ    سفارت رژیم صهیونیستی در تهران یا رسواکردن تنه

ایران مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیستی و برچیدن بساط نفوذ نامشوروع آمریکوا از   حضور 

ی غرب آسیا و حمایت جمهوری اسوالمی از ملوارزات مجاهودان فلسوطینی در قلوب       منطقه

اهلل و مقاومت در سراسر ایون منطقوه    ی حزب های اشاالی و دفاع از پرچم برافراشته سرزمین

امروز   جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی برای ایران بود، و اگر آن روز، مشکل غرب است.

ی ایرانی به نیروهای مقاومت است. و اگور   های پیشرفتهمشکل او جلوگیری از انتقال سالح

آن روز گمان آمریکا آن بود که با چند ایرانی خودفروخته یا با چند هواپیما و بوالگرد خواهود   

ی سیاسوی و امنیّتوی بوا     ن فائق آید، امروز برای مقابلوه توانست بر ناام اسالمی و ملّت ایرا

هوا دولوت معانود یوا مرعووب       جمهوری اسالمی، خود را محتاج به یک ائتالف بوزرن از ده 

 (55/88/8987 ی،ا )خامنه .خوردبیند و اللتّه باز هم در رویارویی شکست میمی

گرچوه بوا تحمول    اانقالب و دستاوردهای آن در سیاست خوارجی   یپیامد روند گششته

تنها در سطح ملی بوه حفو  اسوتقالل کشوور و     اما نه ،بودههمراه ها  ها و محدودیت هزینه

بلکه سطح قدرت کشور  ،استمنتهی شده های خارجی بر کشور  جلوگیری از سلطه قدرت

 ،ای و جهانی افزایش داده است. در گام دوم انقوالب  سطح منطقههم در در داخل و هم را 

یابی به جایگاه کردن توازن جدید قدرت، حف  استقالل کشور و دستادینهتالش جهت نه

 شود. ترین اهداف سیاست خارجی محسوب مییافته از مهمکشور توسعه

 ها ران . پیش3

ها به موا  روندها هستند. شناخت آن یدهندهها همان عوامل ایجادکننده یا شتاب رانپیش

در صورت لزوم بر حسب شورایط در   یت نماییم و یاکند ادامه روند موجود را تقو کمک می

 وجود آوریم.هروند موجود تاییراتی را ب
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 انقالب اسالمیهای  آموزه. 3.1

هوا و اهوداف سیاسوت     گیوری جهوت  یدهندهشکل ،های آن انقالب اسالمی ایران و آموزه

. خواهود نموود  خارجی ایران در روند گششته بوده است و در آینده نیز نقوش اولیوه را ایفوا    

بلکه با توجه بوه شورایط    ،تنها باید وجوه انقالبی سیاست خارجی حف  شوداساس نهبراین

ها، مفاهیم و ادبیات سیاسوی انقوالب    المللی تزم است آموزهای و بین جدید محیط منطقه

خوواهی،  عودالت  خوواهی، اسوتقالل  استلدادستیزی، مقابله با ظلم و ستم، خودباوری، :مانند

)دهشویری،  ها حف  و تقویت شود ها و دولت آمیز با ملتزیستی مسالمتام متقابل و هماحتر

 .(22-9، صص. 8980

 فرمایند: های آن می انقالب و حف  آموزه یبارهرهلر معام انقالب در

ترین انقالب عصر جدید اسوت، تنهوا    ترین و مردمی امّا انقالب پُرشکوه ملّت ایران که بزرن

هایش پشوت سور نهواده و در     ی پُرافتخار را بدون خیانت به آرمان ه یک چلّهانقالبی است ک

رسیدند، از کراموت خوود و اصوالت     نار می هایی که غیرقابل مقاومت به ی وسوسه برابر همه

پووردازی و  ی خودسووازی و جامعووه شووعارهایش صوویانت کوورده و اینووک وارد دوّمووین مرحلووه

 (55/88/8987 ی،ا )خامنه. است سازی شده  تمّدن

 فرمایند:  چنین میهم

توان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، امّا شعارهای جهانی ایون   چیز میبرای همه

زیورا   .فایده نخواهند شد مصرف و بی ها هرگز بیآن .انقالب دینی از این قاعده مستانا است

ی عصرها با آن سرشته است. آزادی، اخالق، معنویت، عدالت، استقالل،  فطرت بشر در همه

ای  عزّت، عقالنیّت، برادری، هیچ یک به یک نسل و یک جامعه مربووط نیسوت توا در دوره   

 )همان( .ای دیگر افول کند بدرخشد و در دوره

 . مدیریت جهادی3.2

های انقالب در سطوح ملی و سیاست خوارجی   عرصه یمعطوف به همه ،مدیریت جهادی

یری ملوت ایوران باعوث اسوتمرار     شناپو جانله و خسوتگی است. اعتماد به نفا، تالش همه

های مختلف گردید. مقام معام رهلری  انقالب، حف  استقالل و پیشرفت کشور در عرصه

ن اسالمی و گرفته از ایماهای جهادی الهام مدیریّت» فرمایند: جهت تلیین کار جهادی می

ی ما آموخت، ایوران را بوه عوزّت و     که امام بزرگوار به همه "توانیمما می"اعتقاد به اصل 

 .)همان( «ها رسانید ی عرصه پیشرفت در همه

ِی جهادی را  کار جهادی و روحیّه»فرمایند:  در رابطه با کار جهادی میایشان چنین هم
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 ؛حه قرار بدهید. کار جهادی ضدّ تنللی استها سرلوهای گوناگون فعّالیّت ی عرصه در همه

هوا   ی عرصوه  کوار را در هموه   ... ضدّ امروز را به فردا انوداختن اسوت   ؛تفاوتی است ضدّ بی

 .(80/7/8989همو، ) «جهادی دنلال کنید

 قدرت جوانان. 3.3

هوای   عرصوه  ییکی از منابع قدرت کشور که انقالب و تووان سیاسوی کشوور را در هموه    

باشند. پیروزی در جنگ هشوت   قشر عایم جوانان می ،پرافتخار گششته حمایت کرده است

ساز، های سرنوشت های بزرن علمی و حضور فعال در انتخابات و راهپیمایی ساله، دستاورد

مرهون مجاهدت جوانان سلحشوری است که همواره مورد توجه مقام معام رهلری بووده  

 فرمایند: زمینه میاست. ایشان در این

ترین ظرفیّت امیدبخش کشور، نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل  مهم

ی مووج   سوال کوه بخوش مهمّوی از آن نتیجوه       40ایمانی و دینی است. جمعیّت جوان زیور  

میلیون نفر  96است، فرصت ارزشمندی برای کشور است.  60ی  جمعیّتی ایجاد شده در دهه

ی  میلیون نفر دارای تحصیالت عالی، رتله 84سالگی، نزدیک به  40و  82ی  ین میانهدر سن

ی انقالبوی رشود    آموختگان علوم و مهندسی، انلوه جوانانی که با روحیوه  دوّم جهان در دانش

گیر جوانان محقّق و اندیشومندی   ی تالش جهادی برای کشورند، و جمع چشم کرده و آماده

هوا ثوروت عایموی     ی و فرهنگی و صنعتی و غیره اشتاال دارند؛ اینهای علم که به آفرینش

 (55/88/8987. )تواند شد ی مادّی با آن مقایسه نمی برای کشور است که هیچ اندوخته

عنوان پیشران و لکوموتیوِ حرکت عمومی کشور نیروهای جوان به»: فرمایند ایشان می

 .(7/9/8987همو، ) «ندها نقش مهمی داشته باشتوانند در تحقق آرمان می

ها نقش بسیار موثری را در پیشولرد اهوداف سیاسوت    رانباتوجه به مطالب فوق، پیش

های انقالب در شرایط متحول جهوانی   حف  و گسترش آموزه .خارجی دولت انقالبی دارند

های نوین در سیاست صدور انقالب، داشتن روحیه و عمل جهوادی   گشارینیازمند سیاست

 است.ها و کنش سیاست خارجی  گیریدر جهت

 . موانع سیاست خارجی 5

های متعوددی مواجوه بووده    خود با موانع و چالش یسیاست خارجی ایران در روند گششته

و بعضی  ،المللمربوط به محیط عملیاتی سیاست خارجی یا ناام بین ،است. برخی از موانع

 دیگر ناشی از مسائل و روندهای سیاست داخلی است. 
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 الملل سلطهساختار نظام بین. 5.1

ها و سیاست خارجی دولت یالملل محدودکنندهساختار ناام بین ساختارگرایی، یدر ناریه

رهلری الملل دوقطلی بهشود. در ساختار ناام بین زا محسوب میعنوان عامل محدودیتهب

و امکان بازیگر ثالث  های قدرت بودند ها ناگزیر به تلعیت از بلو دولت ،آمریکا و شوروی

وقوع پیوست و با هالملل دوقطلی بوجود نداشت. انقالب اسالمی ایران در ساختار ناام بین

های آمریکا علیوه   جنگ تحمیلی و تحریم که های ساختاری مواجه گردید انواع محدودیت

 فرمایند: توان بخشی از آن محسوب نمود. مقام معام رهلری می ایران را می

جهان میان شرق و غرب مادّی تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرن  آن روز که

هوا را   بُرد، انقالب اسالمی ایران، با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد؛ چهوارچوب  دینی را نمی

ها را به رخ دنیا کشید؛ دین و دنیا را در کنار هم مطرح کورد و آغواز    شکست؛ کهنگی کلیشه

. طلیعی بود که سردمداران گمراهی و ستم واکنش نشان دهنود،  عصر جدیدی را اعالم نمود

 (55/88/8987همو، ) .امّا این واکنش ناکام ماند

ی جهانی در  ی انقالب نیز موانع ساختاری ناام سلطه چه مسلم است در روند آینده آن

آن یابد و شناخت این موانع و راهلردهای مواجهوه بوا    برابر سیاست خارجی ایران ادامه می

 در گام دوم انقالب حیاتی است.

 توجهی و غفلت از جریان انقالبی . بی5.2

ها و موانع سیاست خارجی ایران در مسیر تحقوق بخشویدن بوه     سطح دیگری از محدویت

ها   ماندگی است، اما از میان آن اهداف انقالب، نشات گرفته از محیط داخلی و میراث عقب

ها و شعارهای انقوالب و نداشوتن    ام اسالمی به ارزشعدم پایلندی برخی از کارگزاران نا

باشد. مقوام معاوم رهلوری در     رویکرد انقالبی در روند چهل سال گششته حائز اهمیت می

 فرمایند: زمینه می این

هوایی از   توجّهی به شعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبوی در برهوه   و بدانید که اگر بی

شوک دسوتاوردهای    بوی  - بار هم بوود  متأسّفانه بود و خسارت که -بود  ساله نمی تاریخ چهل

های بزرن بسی جلوتر بوود و   تر و کشور در مسیر رسیدن به آرمان انقالب از این بسی بیش

 . )همان(داشت بسیاری از مشکالت کنونی وجود نمی

 توان مردموی را تصووّر کورد کوه     هرگز نمی» فرمایند: میادامه رهلر معام انقالب در 

گردانوی   از روی ،آموده پویش  ایزدگوی  زده شووند. هرگواه دل   اندازهای ملار  دل چشماز 

 هوا و کوشوش بورای    های دینی بوده است و نه از پایلنودی بوه آن  مسئوتن از این ارزش
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 .)همان( «هاتحقّق آن

هوا و   درگام دوم انقالب جهت نیول بوه اهوداف سیاسوت خوارجی تزم اسوت فرصوت       

نقاط قوت رفتارها و مواضع سیاست خارجی تقویت ؛ المللی شناخته شودهای بین محدودیت

 ن جهت کنش انقالبی و غلله بر موانع افزایش یابد.اشود و اجماع میان کارگزار

 ثر بر روند سیاست خارجیؤ. رویدادهای م6

در ایون رابطوه تزم اسوت     د داد.نو که در آینوده رخ خواه  ندستهناظر به وقایعی  ،رویدادها

د رونود سیاسوت خوارجی موجوود را تقویوت یوا       نتوان شود که چه رویدادهایی می مشخص

د نو د؟ کم و کیف رویدادها باعث چه تاییراتی در روند سیاست خوارجی خواه نتضعیف نمای

المللوی  ای و بوین  هوا و رونود تحووتت سیاسوی منطقوه      توجه به نشانه اساس باشد؟ براین

بور رونود سیاسوت خوارجی ایوران را در دو سوطح        ترین رویدادهای تاثیرگشارتوان مهم می

 یتاییورات عموده   ،با توجه به بیانات مقوام معاوم رهلوری    ای بیان نمود. جهانی و منطقه
 توان در موارد زیر بیان نمود: ساز را میای سرنوشت جهانی و منطقه

 های افول ابرقدرتی آمریکا . نشانه6.1

الملول دو قطلوی بوه رهلوری     تار ناام بوین ساخ، 8842با پایان جنگ جهانی دوم در سال 

فروپاشوید   8888حکومت شوروی در سال  ،با گششت زمان ؛آمریکا و شوروی شکل گرفت

آمریکا در پی ایجواد   رفتن ناام شوروی،همراه آورد. با ازمیانهای را ب و پیامدهای گسترده

در  (8970) پل کندیهای متعددی مواجه شد. اما با چالش ،قطلی برآمدالملل تکناام بین

هوای بوزرن گششوته    ها و قودرت علل فروپاشی امپراطوری یدرباره ،یک رویکرد تاریخی

های بزرگی مانند انگلستان زموانی رخ داد  ترین عامل افول قدرتنشان داده است که مهم

حف  مقوام   یچنین دربارهها بود. وی همشان در جهان بیش از توان آنکه میزان تعهدات

ناام دوقطلی معتقد بود این کشور باید در محک دو  یاول آمریکا در دوره یدرجهقدرت 

احتیاجات دفاعی در تواند  استراتژیکی می -آیا آمریکا در زمینه ناامی» آزمایش قرار گیرد:

تعوادل و   ،خویش و امکاناتی که برای تامین آن احتیاجات و یا تعهدات دفاعی وجوود دارد 

های  های تکنولوژیکی و اقتصادی خود را در قلال شیوه تواند پایه آیا می ؛توازنی برقرار سازد

)ص. « ؟ر تولید جهانی حف  نموده و از فروپاشی و اضمحالل آن جلووگیری کنود  یالتایدائم

زیرا تعهدات اسوتراتژیکی آمریکوا حتوی در     ؛منفی است ،. پاسخ وی به دو سوال فوق(789

 است. زمان دوقطلی بیش از توان آن بوده 
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 ه است.چه مسلم است پا از فروپاشی شوروی بر میزان تعهدات آمریکا  افزوده شدآن

عراق را اشاال  5009افاانستان و در سال  5008 یازده سپتاملر یاین کشور متعاقب واقعه

اموا بوا صورف     ،الملول بوود  سازی ساختار ناام بینقطلینمود. مهمترین هدف آمریکا تک

های فراوان به این هدف دست نیافت. عامل دیگوری کوه حفو  جایگواه ابرقودرتی       هزینه

های رقیب این کشوور   افزایش قدرت ،آمریکا را در قرن بیست و یکم ناممکن ساخته است

یابی بوه جایگواه   در پی دستکه این کشور دهد  است. شواهد و ارقام کشور چین نشان می

روسیه  نیز درصدد احیای اعتلوار و   .(898-858، صص. 8979)آزاد، ت قدرت بزرن جهانی اس

 باشد.  خود می یموقعیت گششته

و  ،سوو گرایی آمریکا و تمایول بوه تمرکوز مفورط قودرت ازیوک      جانلههای یک سیاست

ناوام جهوانی را نشوان     یاندازی از ساختار آیندهقدرت روسیه، چین و هند چشم یتوسعه

گام دوم  یر جایگاه ابرقدرتی نخواهد بود. مقام معام رهلری در بیانیهدهد که آمریکا د می

 فرمایند: به واقعیت افول ابر قدرتی آمریکا اشاره دارند و می

ی فجور، یکوی از آن دو کوانون     ی انقالب و چهل دهوه  اکنون با گششت چهل جشن ساتنه

دهند، دست و پنجه ر میو دیگری با مشکالتی که خلر از نزدیکی احتضا ،دشمنی نابود شده

 پویش  کند! و انقالب اسالمی با حفو  و پایلنودی بوه شوعارهای خوود همبنوان بوه       نرم می

 (55/88/8987 ی،ا )خامنه .رود می

 فرمایند: های رو به افول قدرت آمریکا می نشانه یدرباره ایشان

هاى  اقتصادى، ناکامىهاى ترند. گرفتاری غرب و آمریکا و صهیونیزم، امروز از همیشه ضعیف

هاى عمیوق مردموى در آمریکوا و دیگور کشوورهاى      در افاانستان و عراق، اعتراضی درپپى

هواى موردم    فشوانى ملارزات و جان - تر شده است روز گسترده ى آن روزبه که دامنه - غربى

ر ى مردم در یمن و بحرین و برخى دیگر از کشورهاى زیو  هاى دلیرانهفلسطین و للنان، قیام

ویوژه کشوورهاى   ههاى بزرگى براى امت اسوالمى و بو  همه حامل بشارتونفوذ آمریکا، همه

 (84/9/8980همو، ) .انقالبى جدید است

دیگر ضعف قدرت آمریکا مربوط به ناکارآمدی قدرت ناامی و استفاده از ابزار  یجنله

در ایون  ای خامنه اهللآیتچالش کشیده است. جنگ است که جایگاه ابرقدرتی آمریکا را به

 فرمایند:  زمینه می

نفووذ در   بندى رایجى است که خیلى از افوراد ذى  بندى، جمع امروز در دنیاى غرب، این جمع

ى معتلر و باصورفه بوراى غورب نیسوت؛ اموروز       دیگر یک گزینه "جنگ"غرب معتقدند که 
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این  - کشورهاى اروپایىعمدتاً در آمریکا، و ]نیز[ در برخى از  - خیلى از سیاسیون در آمریکا

معنواى   .ى باصورفه نیسوت   گویند که جنگ براى ما دیگر یک گزینه کنند و مى را مطرح مى

چالش کشویده   امنیتى غرب کاملًا به -هاى ناامى و اقتدار ناامى این همین است که توانایى

 (9/7/8998همو، . )است شده

 های فروپاشی رژیم صهیونیستی نشانه. 6.2

هموراه دارد  های برای منطقه و جهان اسوالم بو   که آثار و پیامدهای گسترده رویداد دیگری

دهد که از  تاریخی نشان می یمربوط به اضمحالل قدرت رژیم صهیونیستی است. مطالعه

سطح  ،تا پیروزی انقالب اسالمی ایران 8849  می 84سیا رژیم صهیونیستی در أزمان ت

 ،8826 ،8849هوای   کشوورهای عربوی در جنوگ   قدرت این رژیم رو به تزاید بوده اسوت.  

از سورزمین فلسوطین    یهوای  هر جنگی بخوش  متحمل شکست شدند و در 8879و  8867

 یتودریج معادلوه  هبا پیروزی انقالب اسالمی ایران و حمایت از ملت فلسطین ب اشاال شد.
ارد ملارزه ای گرفتند و ادبیات جهاد و نیروهای ملارز فلسطینی جان تازه ؛قدرت تاییر یافت

. شویخ اسوعد   گردیود تودریج نمایوان   هبا رژیم صهیونیستی شد و ضعف قدرت این کشور ب

 گوید: تمیمی یکی از رهلران فلسطین می

مواال   .واژگوان  یحتوی در عرصوه   ؛نلرد غایب بوود  یتا زمان انقالب ایران، اسالم از عرصه

انقالب ایران واقعیت قودیمی   .شد چون نضال و کفاح استفاده میجای جهاد از کلماتی همبه

 ،8978 )کدیور، .را به سرزمین فلسطین وارد کرد ،اصلی است یحل و جهاد وسیلهراه ،اسالم

 (884. ص

اول در سوال   یگیوری انتفاضوه  جهادی ملارزان فلسوطینی، شوکل   یبا تقویت روحیه

از  رژیوم صهیونیسوتی را بویش    ،تهدیودات امنیتوی   و ، شکست صلح اسلو و مریلنود 8897

صلح در برابور سورزمین    یگششته در معرض اضمحالل قرار داد و اگر تا این زمان معادله

تووان در  ایون مطلوب را موی   صولح در برابور امنیوت تلودیل شود.       یبه معادله ،مطرح بود

جانله و بدون انعقاد هرگونوه  صورت یکهای ناامی این رژیم از جنوب به نشینی نیروعقب

 و روزه غوزه  99و  55های  دوم، جنگ یانتفاضه مشاهده کرد. 5000مه  54ای در  معاهده

تنها نهدهد که نشان میگششته  یشکست گنلد آهنین رژیم صهیونیستی در طول دو دهه

بلکه در نوار غزه  ،این رژیم نتوانسته است جایگاه قدرت نطامی و امنیت خود را حف  نماید

مقام معام رهلری در ایون  . ای مواجه است ایندهو کرانه باختری نیز با تهدیدات امنیتی فز

 فرمایند: رابطه می



 

 

131 

ل 
سا

 و 
ت

یس
ب

وم
د

 /
دو

شتا
 ه

ره
ما

ش
/  مهفت

یز
پای

 
19

31
 

است. چنود سوال قلول از ایون،      گششته از تر ضعیف امروز وضوح رژیم صهیونیستی خلیث،هب

روز توانست مقاوموت بکنود و    99اهلل للنان شکست خورد؛  رژیم صهیونیستی در مقابل حزب

روز توانست مقاوموت کنود و    55ها  فلسطینی بعد شکست خورد؛ دو سال بعد از آن در مقابل

روز توانسوت مقاوموت بکنود و     9شکست خورد؛ چند سال بعد در مقابل مردم مالووم غوزّه   

ایون   .روز توانست مقاومت بکنود و شکسوت خوورد    5ی اخیر  شکست خورد؛ در همین هفته

 ای، خامنوه ) .افوزون رژیوم صهیونیسوتی اسوت     ضوعف  روز  ؛ضعف رژیوم صهیونیسوتی اسوت   

4/8/8987) 

 فرمایند: فلسطین و سرانجام رژیم صهیونیستی می یآینده یمقام معام رهلری درباره

بین هستم و معتقدم اسرائیل در سراشیلی تند افول و فلسطین بسیار خوش یمن به آینده»

 .(89/85/8999هموو،  ) «شواااهلل نوابودی آن حتموی خواهود بوود     کنود و ان  زوال حرکت موی 

نام الهی چیزی به سال دیگر، به توفیق الهی و به فضل 52شاااهلل تا  ان»ند: چنین فرمودهم
 .(89/4/8984همو، ) «رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت

 ائتالف جدید و. همکاری راهبردی ایران و روسیه 6.3

 مربووط بوه   ،جهانی اسوت  ای و گیری نام نوین فرامنطقهگر شکلرویداد دیگری که بیان
. روابوط ایوران و روسویه متعاقوب     اسوت روسیه، چین و هنود   ائتالف جدید ایران، تشکیل

و ه، نوینی شد یهای دو کشور جهت مقابله با تروریسم و مهار داعش وارد مرحلههمکاری

 ،با ورود مستشاری ایران به سوریه و حمایت پوتین از بشار اسد در ابعاد سیاسوی و ناوامی  

. این روابط راهلردی با رزمایش مشتر  ایران، روسویه و  ه استگرفتخود هابعاد راهلردی ب

عوزم سوه    یدهنوده نشان 5088 های دریای عمان و اقیانوس هند در دساملرچین در آب

 الملول آینوده  ساختن آن در ساختار ناام بیندهی به ائتالف جدید و نهادینهکشور در شکل
گر افزایش قودرت موانور   بیان ،الف اضافه شودهند هم به این ائت ،است. اگر در مراحل بعد

هوای زیوادی را بورای سیاسوت      و فرصوت خواهد بوود  ینده آالملل این ائتالف در ناام بین

جمهووری   رهلر معام انقوالب اسوالمی در دیودار رئویا     .خواهد کردخارجی ایران ایجاد 

خوب همکاری در سوریه نشان داد اهداف مشتر   یتجربه» فرمایند: ایشان می هب روسیه

عنوان یک توان با روسیه به : میخاطرنشان ساختنددر این دیدار  ایشان «.قابل تحقق است

کارهای بزرن و نیازمند عزم و تالش، صحلت و همکاریِ منطقوی   یقدرت بزرن درباره

تاییود  روسویه را   بوا ای  هوای منطقوه  همکواری و چندجانله روابط گسترش  لهمعام .«کرد

و  "شریکی استراتژیک"کید کرد: ایران را ادیدار تاین  در نیزرئیا جمهور روسیه  نمودند.
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دانوویم و از هوور زمینووه و فرصووتی بوورای گسووترش و تحکوویم  مووی "ای بووزرن همسووایه"

 .(80/9/8986، همو) کنیم روابط استفاده می یجانلههمه

 فرمایند: های جدید جهانی میظهور قدرتبا  رابطهای در اهلل خامنهآیت

، ماول قودرت    مال قدرت چین - هاى جدیدى هم که در آسیا و در شرق ظهور کردند قدرت

هوا   که نام قللى جهانى دیگر قابول اسوتمرار نیسوت کوه غربوى     است   دلیلِ بر این ....هند،. 

هنوز هوم  گیرى است که اللته  دست بگیرند. وضع جدیدى در حال شکل مدیریت جهان را به

 (7/8998/ 9همو، . )شکل نگرفته است

 . پیروزی نهایی محور مقاومت6.3

ای  گیری محور مقاومت در روند موجود و ایفای نقش کلیدی آن در نام نوین منطقهشکل
آفرینوی نیروهوای   مفهووم نقوش  . ایون پیوروزی بوه   اسوت از رویدادهای آینوده   ،غرب آسیا
جای روابط عمودی در جهت تامین منوافع  هفقی بشدن تعامالت اای و پررنگ منطقهدرون

ای بوا   هوای بوزرن فرامنطقوه    قودرت  یسویهروابط یک ،. در افق آیندهاستامت اسالمی 
هوای   هوا و دولوت   توسط ملوت  ید و نام جدیدنشو کشورهای منطقه از میان برداشته می

ومت در چهل های محور مقاگیرد. مقام معام رهلری در رابطه با پیروزی مستقل شکل می
 فرمایند: سال گششته می

 ؛چیز کووچکى نلوود   ،ى جمهورى اسالمى و ملت ایران در دفاع مقدس ساله ایستادگى هشت

هاى مسلط بر هاى ناامى و امنیتى قدرت ى بسیار مهمى بود. این نشان داد که توانایى حادثه

و این خواهود توانسوت   عالم قادر نیستند از ایستادگى یک ملت بکاهند یا به آن ضربه بزنند 

که تحمیل کرد. بعد هم دیگر حوادث منطقه، حوادث کمااین ؛ها تحمیل کندخودش را بر آن

ى  ودو روزه، جنوگ هشوت روزه  وسه روزه، جنوگ بیسوت  فلسطین، حوادث للنان، جنگ سى

هوا  . ایون .آسا است. هاى معجزه ى غزه که واقعاً جزو نمونه غزه، و این جنگ اخیر پنجاه روزه

چالش کشیده معناى واقعى کلمه بهسیاسى غرب به-دهد که اقتدار و برترى ناامى نشان مى

 (9/7/8998همو، ) .[است ]شده

 فرمایند:  ایشان در رابطه با مسیر آینده می 
 .ی الهی ممکون نیسوت   ی ایمان باهلل و اتّکاا باهلل و اعتماد به وعده مقاومت هم جز در سایه

ا بو  ؛"اهللُ مَون یَنصُورُه    وَ لَیَنصُورَن  "کید فرموده اسوت:  أه است، با تخدای متعال وعده فرمود

ظنّ خود  ملّت ایران حسن ی نصرت داده است؛ این وعده تحقّق پیدا خواهد کرد. کید، وعدهات

ِی حرکوت مسولمین و    و ایون نسوخه  .. ی الهی را اثلات کرده است؛ ایسوتاده اسوت.   به وعده

 (4/8/8987همو، . )م استپیشرفت مسلمین در دنیای اسال
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 ی متصور یا مطلوب . آینده7

یوابی  معطوف به شرایط و موقعیتی است که در پی دست ،مطلوب یا مرجح یتصویر آینده

رهلران،  یها، اندیشهمطلوب تزم است به منابع ارزش ی. برای ترسیم آیندههستیمبه آن 

 یتوجه به اندیشه توجه نماییم. با دیگرو پویش محیطی ازسوی ،سواسناد باتدستی ازیک
مرجح را در قلمرو سیاسوت خوارجی    یتوان آینده انداز میمقام معام رهلری و سند چشم

 صورت زیر بیان نمود:به

 . تحقق تمدن نوین اسالمی 7.1

ی و وارد مرحلوه های بزرگوی بوه پیوروزی رسوید      انقالب اسالمی ایران با اهداف و آرمان
 ،چه مسلم اسوت آنشد. سازی نوین اسالمی سازی و تمدنازی، جامعهسسازی، دولتناام

جهوان   یناظر به مرزهای ایران اسالمی نیست و قلمورو گسوترده   تحقق این تمدن صرفاً

اسواس  بخش است. بوراین آور و نویدمردم جهان پیام یگیرد و برای همهاسالم را دربرمی

ارجی در گام دوم انقالب است که باید بخش مهمی از الزامات سیاست خ ،تحقق این هدف

دهی به سیاست خارجی موورد توجوه قورار گیورد. مقوام معاوم       گشاری و جهتدر سیاست

 فرمایند: رهلری در این رابطه در خطاب به جوانان می

های شما است و شمایید که باید کوارآزموده و پُرانگیوزه از انقوالب خوود      های آینده دهه دهه

تر به آرمان بوزرگش کوه ایجواد تمودّن نووین اسوالمی و       هرچه بیش حراست کنید و آن را

همووو، ) .نزدیووک کنیوود اسووت، (ارواحنافووداه)آمووادگی بوورای طلوووع خورشووید وتیووت عامووی  

55/88/8987) 

 فرمایند:  چنین ایشان در این زمینه می هم

سوسیالیستی در اقتصواد  ایم؛ نه راه  ما به برکت اسالم یک راه سوّمی را به دنیا پیشنهاد کرده

دموکراسیِ غرب با تلعات و خصوصیّاتی کوه دنلوالش هسوت؛     و تلعات اقتصاد، نه راه لیلرال

توانیم این راه سوّم را درست معرّفی کنیم، درست مشی  منتها می ...یک راه سوّمی ما داریم. 

جوشب   هوایی را  کنیم، درست حرکت کنیم و با عمل خودمان، با سخن منطقی خودموان، دل 

به این حرکوت   ؛نه حات لزوماً به خودمان یا به کشور خودمان. کنیم به این سمت، به این راه

روز  تواند برای بشریّت سودمند باشد و از نفوذ فرهنگ غربی کوه روزبوه   عایم مهمّی که می

 . )همان(نجات بدهیمکشورها را شود،  تر می دارد منحط

 ؛امروز نوبت ما اسوت »فرمایند:  تمدن غرب میگیری شکل یایشان با اشاره به سابقه

امروز نوبت مسلمین است کوه  ". َو ِتلَک ااَلّیاُم ُنداِوُلها َبیَن الّناس". امروز نوبت اسالم است
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اهلل آیوت  .(9/80/8984  هموو، ) «دریوزی کننو   با همّت خود، تمدّن نووین اسوالمی را شوالوده   

گویم این هنووز آغواز   من با اطمینان کامل می» فرمایند: نسلت به روند آینده میای خامنه

ی الهی یعنی پیروزی حق بر باطل و بازسازی امت قورآن و   کار است و تحقق کامل وعده

 .(87/8/8997 همو،) «تمدن نوین اسالمی در راه است

 تشکیل قطب قدرتمند جهان اسالم . 7.2

جهانی تاثیرگشار باشند که  توانند در معادتت قدرت ایران اسالمی و جهان اسالم زمانی می

در  دست یابند. "قطب جهان اسالم"های بزرن در قالب  مرجح به سطح قدرت یدر آینده

چنوان نهادینوه نشوده    الملل همشرایطی که ناام دوقطلی از میان رفته و ساختار ناام بین

دهوی بوه   مناسلی برای همگرایی کشورهای اسالمی جهت شکل یفرصت و زمینه ،است

تواند برای رسیدن به این هودف در گوام    ایران اسالمی می ؛جهانی قدرت وجود داردقطب 

 فرمایند: دوم انقالب بیش از گششته ایفای نقش نماید. مقام معام رهلری در این زمینه می

خواران حل کننود، بایود    صورت جدّى با جهان که بتوانند مسائل خود را به مسلمانان براى این

ت بوزرن جهوانى برسوانند؛ و ایون جوز بوا همکوارى و همودلى و اتحواد          خود را به مرز قدر

نشودنى اموام خمینوى عاویم      دست نخواهد آمد. این وصویت فرامووش   اسالمى به کشورهاى

اسالمى متصور است و نجات از آن، جز با تشوکیل قطوب    ى براى کشورهاىیخطرها.. است.

 (84/9/8980همو، . )قدرتمند جهان اسالم میسر نیست

 ای یافته و  قدرت بزرگ منطقه یابی به جایگاه کشور توسعه دست. 7.3

مرجح در افق معینی است  یآینده یکنندهعنوان سند باتدستی ترسیمهانداز بتدوین چشم

را ترسویم نمووده    8404انداز که تا افق که ایران اسالمی باید به آن دست یابد. سند چشم

بخشی معیار  ،ن تا رسیدن به آن فاصله وجود داردچناهایی که همتواند در بخش می ،است

 سند آمده است:این مرجح گام دوم انقالب اسالمی باشد. در  یآیندهاز 

های جدیدی جهت نیل به اهداف سند باید در چهول سوال دوم    چه مسلم است گامآن

قدرت اول اقتصوادی باشود و در سوطح     ،ای انقالب برداشته شود تا ایران در سطح منطقه

 .بگشاردکننده المللی بر معادتت قدرت جهانی تاثیر تعیینبین

 . راهبردهای نیل به وضع مطلوب8

های بنیادین اسالمی است کوه در  مرجح ناظر به وضعیت آرمانی انقالب و ارزش یآینده 

موثری در این زمینه باشود.  تواند گام  سیاست خارجی باید به آن رسید. تعیین راهلردها می
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از  ،بخشیدن به سیاست خارجی مطلوببرگشت به زمان حال و اتخاذ اقدامات برای تحقق

بودن، مقاومت فعوال،  انقالبی نگری،. در این زمینه راهلردهایی مانند واقعاستالزامات آن 

که بوه  ت اسینده قابل مطالعه آبینی به شناسی، دیپلماسی فعال، خوشگرایی، دشمندرون

 شود: ها اشاره میسه مورد از آن

 نگری یا شناخت درست گذشته  . راهبرد واقع8.1

 مطلووب دسوت   یتووان بوه آینوده   بدون شناخت صحیح روند گششته و پیامدهای آن نمی

ها و حفو    ها و پیشرفت شده به مفهوم دریافت تجربهها و مسیر طی . شناخت واقعیتیافت

توان بوه مسویر آینوده     طریق میاینهای فراروی انقالب است. از ها و تهدید ها از آسیبآن

 فرمایند:  های آن را جلران نمود. مقام معام رهلری در این زمینه می امیدوار  شد و کاستی

هوای اسوتوار در آینوده، بایود گششوته را درسوت        ی راه برای برداشتن گام جهت ترسیم نقشه

جوای حقیقوت    هوا بوه   این راهلرد غفلت شود، دروغ ها درس گرفت. اگر از شناخت و از تجربه

خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهود گرفوت. دشومنان انقوالب بوا      

کنند و  ی گششته و حتّی زمان حال را دنلال می پردازی درباره ای قوی، تحریف و دروغ انگیزه

ان فکور و عقیوده و آگواهی بسویارند؛     زنو  گیرند. ره ی ابزارها برای آن بهره می از پول و همه

 ( 55/88/8987همو، توان شنید. ) ناامش نمی حقیقت را از دشمن و پیاده

بوه مقایسوه انقوالب ایوران بوا       ،جهت فهم درسوت از رونود گششوته انقوالب    له معام

ی  سواله  هوای چهول  عامت پیشورفت »فرمایند:  های بزرن جهان اشاره دارند و می انقالب

های های مشابه در انقالبشود که این مدّت، با مدّتدرستی دیده میهاه بگملّت ایران آن

 .)همان( «چون انقالب فرانسه و انقالب اکتلر شوروی و انقالب هند مقایسه شودبزرگی هم

 ی دولت انقالبی بر نظریه . راهبرد انقالبی مبتنی8.2

جوارب و دسوتاوردهای   دهد کوه ت  ی انقالب و سیاست خارجی ایران نشان می روند گششته

دست آموده، مرهوون راهلورد انقالبوی  و عمول       ای و جهانی به زیادی که در سطح منطقه

کارگیری آن الزاموی اسوت.  مقوام معاوم      ی مرجح نیز حف  و به جهادی است و در آینده

 فرمایند: رهلری در این زمینه می

هموین کوه موا بوه آن     ها این است که جمهوری اسالمی از منش انقالبوی، یعنوی    اصرار آن

گویند بیایید بشووید یوک کشوور عوادی.      اش دارید، دست بردارد. می کنیم که نگه توصیه می

  یک کشور عادی یعنی یک کشوری منطلق با سازوکار جهان سلطه ... ایون راه را موا قطعواً   

 (80/7/8989همو، ی با ناام سلطه. ) گری، راه مقابله و مواجهه ادامه خواهیم داد؛ راه انقالبی
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پونچ   ،بوودن سوازند و بورای انقالبوی    بودن متمایز موی بودن را از افراطیانقالبیایشان 

در این زمینه از ناوام   .(84/9/8982هموو،  )د اینفرممیرا بیان  "جهاد کلیر"جمله  شاخص از

رفتار دولت در محیط عملیاتی  ییک سطح از آن مربوط به نحوه که کنندمیانقالبی دفاع 

 هاسیاست خارجی کشورها با توجه به ماهیت ناام سیاسی آن زیرا .المللی استبینیا ناام 
هوای   دارای مسئولیت ،. کشورهایی که رسالت انقالبی برای خود قائل هستنداستمتفاوت 

 یو عموما روحیههستند دارای سیاست خارجی عادی نیز کشورهای غیرانقالبی  اند؛فراملی
انقالب اسالمی پا از » فرمایند: معام رهلری در این زمینه می مقام کارانه دارند.محافاه

شوود و میوان جوشوش انقالبوی و ناوم       سازی، به رکود و خموشی دچار نشده و نمی ناام

ی ناام انقالبی تا ابد دفواع   بلکه از ناریّه ؛بیند سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی

 .)همان( «کند می

ناام انقالبی و سیاست خوارجی آن   یم تزم است ناریهچه مسلم است در گام دوآن

هوا، راهلردهوا و    عنووان چهوارچوب ناوری پشوتیلان سیاسوت     هتدوین شود و این ناریه ب

 رفتارهای سیاست خارجی ایران قرار گیرد.

 راهبرد خوشبینانه و امید به آینده. 8.3

هموراه  هی را در سیاست خارجی بهای متفاوت بینانه یا بدبینانه، آیندهها و تصاویر خوش ذهنیت

هوای  روشون بورای     افوق  یهها نشان دهند روند گششته، پیامدها و قابلیت یآورد. مطالعه می

 :فرمایند انقالب و ملت ایران است. مقام معام رهلری در این زمینه می یآینده

ون این کلید ی من امید و نگاه خوشلینانه به آینده است. بد چیز، نخستین توصیهپیش از همه

گوویم یوک امیود صوادق و     چه موی توان برداشت. آنها، هیچ گامی نمیی قفل اساسیِ همه

ام،  دوری جسوته   جانب همواره از امید کاذب و فریلنوده  های عینی است. اینمتّکی به واقعیّت

در .. دارم.ام و برحوشر موی    جا و ترس کاذب نیز برحشر داشوته  امّا خود و همه را از نومیدی بی

خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهیود. تورس و نومیودی را از خوود و دیگوران      

که بوه برخوی از   -های امیدبخش  ترین جهاد شما است. نشانه ای برانید. این نخستین و ریشه

ها است و های انقالب بسی فراتر از ریزشدر برابر چشم شما است. رویش -ها اشاره شدآن

دوختگوان   تر از مفسدان و خائنان و کیسهمراتب بیشهگزار، بهای امین و خدمتدست و دل

هوا بوا    است. دنیا به جوان ایرانی و پایداری ایرانی و ابتکارهای ایرانی، در بسیاری از عرصوه 

آینده خیز بردارید  سوی نگرد. قدر خود را بدانید و با قوّت خداداد، بهچشم تکریم و احترام می

 (55/88/8987همو، بیافرینید. )و حماسه 
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دشواری گششته نیست که باید طی مسیر آینده به»: اندبیان دیگری فرمودهدر  لهمعام

ی ملّت ایران در چشوم   برکت انقالب، اکنون در جایگاهی متعالی و شایستهایران به ...شود

 .(هموان ) «های دشوار در مسائل اساسی خوویش اسوت   جهانیان و علورکرده از بسی گردنه

 فرمایند: میانقالب سال دوم سال اول با چهلچهل یمقایسهایشان در 

سال اوّل نتوانستند انجوام   چه در چهل جهت نکنید؛ یعنی واقعاً آن ی دشمن را از این مالحاه

سوال دوّم بورای    توانند انجام بدهند و چهل بدهند، در چهل سال دوّم هم به توفیق الهی نمی

ها بدتر خواهد بود؛ این را مطمئن باشید و تردید در ایون   اوّل بهتر و برای آنسال  ما از چهل

 )همان(نکنید. 

باتوجه به مطالب فوق الزامات سیاست خارجی ایران را در گوام دوم انقوالب در قالوب    

مرجح و راهلردهای نیل بوه آن   یرویدادها، آینده ها، رانروندها، پیامد روندها، موانع، پیش

 در جدول زیر ترسیم نمود:توان  می
وجوه الزامات در 

 سیاست خارجی
 ردیف مراحل سطح ملی ایسطح منطقه المللیسطح بین

ی جانله مطالعه همه
روند گششته، شناخت 

ها و  نقاط قوت

ها، تقویت روند  ضعف

 مالت گششته

مقابله با استکلار، 

حمایت  ناپشیری، سازش

از ملل تحت ستم، 

برقرای روابط 

 آمیز با کشورها مسالمت

حمایت ازملت 

نام نوین  فلسطین،

امنیت  ای، منطقه

 ایدرون منطقه

 8 روند خواهیاستقالل

حف  دستاوردهای 

سیاست خارجی، 

 ی کردن موازنه نهادینه

 جدید قدرت

گیری ناام  شکل

دوگانه استکلار  قطلی، سه

جلوگیری از  و اسالم،

های خارجی  سلطه قدرت

 بر کشور

 یتاییر موازنه
 ای قدرت منطقه

تامین منافع 

 ملی
 5 پیامد روند

تدوین سیاست صدور 

انقالب با شرایط نوین 

جهانی،تقویت روحیه 

انقالبی  و 

جهادی،حمایت از 

بیداری 

اسالمی،نهادینه کردن 

روابط راهلردی ایران 

 و روسیه

فروپاشی ساختار دوقطلی 

جهانی ،برقراری روابط 

 استراتژیک با روسیه

های  جنلشاحزاب و 

اسالمی درون 

ای :حزب اهلل  منطقه

 للنان

راهپیمایی زیارت 

 اربعین

های  آموزه

انقالب اسالمی 

،مدیریت و 

روحیه 

جهادی،قدرت 

 جوانان

 9 رانها پیش
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های  شناخت فرصت

المللی جهت  بین

یابی به  دست

کنترل  پیشرفت،

تهدیدهای فراملی و 

 جهانی

الملل  ساختار ناام بین

 سلطه

های  دولت

 نشانده دست

ماندگی و  عقب

سامانی  هناب

غفلت  داخلی،

از جریان 

 انقالبی

 4 موانع

ها و  شناخت نشانه

های تحقق  روند

و حمایت از  رویدادها

ها، ترسیم  آن

 های فرارو، چالش

تعیین اهداف و 

 راهلردهای آینده

های افول ابرقدرتی  نشانه

شدن  نهادینه آمریکا،

ائتالف 

 ایران+روسیه+هند+چین

رژیم  فروپاشی

 صهیونیستی،

پیروزی نهایی محور 

 مقاومت

شدن  محقق

مراحل 

سازی و  دولت

سازی  جامعه

 اسالمی

 2 رویدادها

تقویت روابط سوازنده  

بووا کشووورها، ایجوواد و 

کوووووردن  نهادینوووووه

های سیاسی و  اتحادیه

امنیتووووی در میووووان 

کشووورهای اسووالمی، 

شدن  ممانعت از امنیتی

 کشور

رسیدن به جایگاه 

کشورهای پیشرفته 

تشکیل قطب  جهانی،

 قدرتمند جهان اسالم

شدن قدرت  نهادینه

 ای بزرن منطقه

یابی به  دست

تمدن نوین 

 اسالمی

آینده 

 مرجح
6 

تدوین ناریه سیاست 

خارجی دولت انقالبی، 

ناریه مقاومت فعال، 

بینانه در  رویکرد خوش

 رسیدن به هدف

کارگیری دیپلماسی  هب

فعال، دیپلماسی  

 اقتصادی  و عمومی

تقویت روند 

 گرایی نوین منطقه

نگری و  واقع

شناخت درست 

گششته، حف  

روحیه انقالبی و 

عمل جهادی، 

گرایی،  درون

امید  خوشلینی و

 به آینده

 7 راهلردها

 نتیجه

هوای متعوددی    ها و محودودیت  سیاست خارجی ایران در روند چهل سال گششته با فرصت

رغوم موانوع    همراه داشوته و توانسوته اسوت علوی    هزیادی نیز بمواجه بوده و دستاوردهای 

گوام دوم کوه معطووف بوه      یبیانیوه  یمطالعوه  مین نماید.أمنافع ملی کشور را ت ،محیطی
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گور  بیوان  است،ها و راهلردهای نیل به اهداف سیاست خارجی کشور در آینده  گیری جهت

م است جهوت توامین منوافع    خطوط راهنما و روندهایی است که سیاست خارجی ایران تز

 . طی کندتری کشور با قدرت بیش

ترین الزامات سیاست خارجی گام دوم انقالب پژوهانه مهمدر این مقاله با رویکرد آینده

مناور الزامات سیاست خوارجی ایوران بوا    از دیدگاه مقام معام رهلری تلیین گردید. بدین

 موانع و رویدادهای موثر بر روند بررسی گردید.ها، رانتوجه به روندها، پیامد روندها، پیش

روندهای گششته به استکلارستیزی، حمایوت از ملول محوروم و مستضوعف و      یدر مطالعه

 یجانلوه بینانوه و هموه  واقع یمطالعه آمیز با کشورها پرداخته شد.برقراری روابط مسالمت
د قوت و مالوت و رفوع   مناور تقویت موارهروند گششته و شناخت نقاط قوت و ضعف آن ب

 باشد. از الزامات سیاست خارجی در این مرحله می هانارسایی

استمرار این روند در چهل سال گششته پیامدهای متعددی را برای کشور  ،دیگرازسوی

هوای خوارجی   قودرت  یحف  استقالل کشور و جلووگیری از سولطه   همراه داشته است.هب

گیوری  الملل و تعریف قطب جدید قدرت و شکلبین گر ثالث به روابطورود بازی برکشور،

بنودی در ردیوف کشوورهای    اسوتکلار و اسوالم، افوزایش قودرت کشوور و رتلوه       یدوگانه

عنووان قودرت بوزرن    های و ظهور ایوران بو   قدرت منطقه یتوسعه، تاییر در موازنهدرحال

طوه تزم اسوت   ترین روند گششته سیاست خارجی بوده است. در ایون راب ای از مهم منطقه

هوا   گوشاری سیاسوت  ،ای د و در سطح منطقوه ندستاوردهای روند گششته حف  و تقویت شو

 قدرت نوین معطوف گردد. یکردن موازنهسمت نهادینهبه

مواجه بووده   شهایرانپیش در یخود با موانع یسیاست خارجی ایران در روند گششته

ی سلطه و در سوطح داخلوی، مشوکالت و    المللالمللی، ساختار ناام بیناست. در سطح بین

توجهی و غفلت برخی از کارگزاران از جریان انقالبی و بی ،سوهای اقتصادی ازیک نارسایی

هوای   تور، فرصوت  مناوور تزم اسوت هرچوه بویش    ترین موانع راه بوده است. بدیناز مهم

هوای   راهلورد  د ونو بورداری قورار گیر  المللی جهت غلله بر موانع شناسایی و مورد بهرهبین

 های فراملی و جهانی معین شود. کنترل تهدید

راندن روند انقوالب در سیاسوت خوارجی     پیشزا نیز باعث بهها و عوامل شتاب رانپیش

جهوادی و   یهای انقوالب اسوالمی، مودیریت و روحیوه     در این زمینه به آموزه .شده است

در ایون رابطوه    .توان اشاره کورد میهای مختلف انقالب  قدرت و نیروی جوانان در عرصه

 یروحیوه  ؛تزم است سیاست صدور انقالب با توجه به شرایط نوین جهوانی تودوین شوود   
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از رونود بیوداری اسوالمی حمایوت گوردد و جهوت       ؛ انقالبی و عمل جهادی تقویت شوود 

 های تزم اعمال شود. کردن روابط راهلردی ایران و روسیه سیاستنهادینه

ثر بور رونود در   ؤسیاست خارجی ناظر به رویدادها یا رخدادهای مو  وجه دیگر روندهای

های فروپاشی قدرت امریکا، افوول رژیوم صهیونیسوتی،     ینده است. در این رابطه به نشانهآ

و  های تحقق رویودادها  ها و روند پیروزی نهایی محور مقاومت پرداخته شد. شناخت نشانه

یوین اهوداف و راهلردهوای آینوده از الزاموات      تع های فرارو،ها، ترسیم چالشحمایت از آن

 .استسیاست خارجی 

مورجح سیاسوت    یبخش دیگر الزامات سیاست خارجی ایران مربوط به ترسویم آینوده  

 :با توجه به دیدگاه مقوام معاوم رهلوری بوه سوه موورد       .استخارجی در گام دوم انقالب 

و ایجواد   ،کشور پیشورفته  جایگاه ایران به سطح یارتقا یابی به تمدن نوین اسالمی،دست

 تقویت روابط سازنده بوا کشوورها،   ،این رابطه در بلو  قدرتمند جهان اسالم پرداخته شد.

شودن کشوور از   های سیاسی و امنیتوی و ممانعوت از امنیتوی    کردن اتحادیهایجاد و نهادینه

 .خواهد بودالزامات سیاست خارجی 

 مرجح در سیاست خارجی ینیل به آیندهدر پایان به راهلردهای  ،باتوجه به موارد فوق

انقالبی و عمول   یحف  روحیه شناخت درست روند گششته،نیز در این رابطه  پرداخته شد.

 یتوجه به داخل جهوت حول مشوکالت، تودوین ناریوه      ها،کردن ظرفیتبالفعل جهادی،
 گرفت.مورد دقت و تامل قرار مقاومت فعال  یسیاست خارجی دولت انقالبی و ناریه
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