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ي و و فرامين الهي به اصل دعوت در اسالم كه به معناي رساندن، تبليغ  افراد همها ابالغ پيام وحي

پيامبر اسالم از سال. رفيع در ديپلماسي اسالم به خود اختصاص داده استي جايگاه؛بشراست

و قدرت كردنششم هجرت شروع به اجرايي   اصل دعوت با نگاشتن نامه هايي به امپراطوري ها

از. كردهاي پيراموني خود ج در ايران پس مهوري اسالمي يكي از مؤلفه هاي مهم شكل گيري

و بيان ديدگاههاي رسمي دولت  و تقريباً ثابت در تمام نشست هاي بين المللي، منطقه اي تأثيرگذار

و يكي از اصول ثابت دستگاه ديپلماسي كشور به شمار مي آيد اين اصل در ابتدا. مردان در كشور

و پس از شكلبوسيله  بوسيلهه گيري جمهوري اسالمي در اين دور امام خميني در كتب فقهي خود

و بعد از آن و در حال حاضر با بوسيلهايشان تعقيب  آيت اهللا خامنه اي رئيس جمهور وقت ايران
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ش"تحليل تئوري امت در قلمرو جغرافياي سياسي اسالم" .1390، پاييز3ماره،
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 مقدمه
به معنيل دعوت در اس اص و در حقيقت از الم به آحاد مردم و فرامين الهي  ابالغ پيام وحي

و اهداف حكومت اسالمي استو ابتدايي ترين دعوت از احكام منصوصه اسـالم جـزء. ظايف

و در تقسيم بندي فقهي جزء مسايل عبـادي محـسوب مـي شـود  اصـل. ضروريات دين است

و  ر دعوت از اصول اوليه و ا دولت فتارسياسيبنيادين ديپلماسي مي تـوان گفـت.ستاسالمي

مي دهـد و ستون اساسي ديپلماسي اسالمي را اصل دعوت تشكيل  ايـن،بـه همـين دليـل. پايه

ي اصـولي تـرين و)ص( پيـامبر اكـرم راهبردهـاي اصل با مفهوم خاص قرآني خود از جملـه

وويجانشينان و اقتصادي جوامع و مناسبات فرهنگي، سياسي دول مختلـف عـصر در روابط

تا. استبوده خود   اصـل دعـوت در زمـان پيـامبربه اختصار در اين پژوهش تالش شده است

و پژوهش قرار گيرد  تا سال يـازدهم هجـرت محـور اصـلي از سال ششم. اسالم مورد بررسي

و سران حكومت به رؤساي قبايل و امپراطـوري پيامهاي پيامبراسالم و ها هـا دعـوت بـه اسـالم

و آشنا سازبستر  جهانيان با شيوه زنـدگي كردني براي گسترش هر چه بيشتر اين آيين آسماني

و نو در بخـش ديگـر ايـن پـژوهش بـه.ي واالي انساني بوده است ارزش ها همراه با معنويت

و شيوه هاي دعوت اسالمي  از موضـوعات ديگـر كـه ايـن. پرداخته شده اسـت بررسي قواعد

ج  به آن اهتمام ورزيده، . ايگاه اصل دعوت در ديپلماسي جمهوري اسالمي ايران اسـت پژوهش

يكي از وظايف مهم دستگاه ديپلماسي جمهوري اسالمي ايـران در عرصـه عمـل تـالش بـراي

و در،بنـابراين.ي توحيدي اسالمي در جهان بوده اسـت ارزش ها پيشبرد اسالم  اصـل دعـوت

ا به دليل خصلت و روابط خارجي ايران سالمي بودن نظام داراي مـسئوليت رفتار سياسي دولت

و رفتار سياسي دولت مردان ايران پس از راهبرد. وثيق استيديني وجايگاه   دعوت در انديشه

در،شكل گيري جمهوري اسالمي در سخنان رئيس جمهـور وقـت ايـران  آيـت اهللا خامنـه اي

و در دور و دومين نشست مجمع عمومي سازمان ملل بت هـاي رهبري ايـشان در مناسـهچهل

و بين المللي مـي تـوان  يكي از اصول پايدار ديدگاه وي در خصوص مسائل منطقه اي مختلف

: تحقيـق بـه شـرح ذيـل تـدوين شـده اسـت بنابرآنچه گذشت فرضيه.به وضوح مشاهده كرد 

به ماهيت اسالم وساختار عقيدتي« مي رسد با توجه فكري نخبگان تصميم ساز نظـام–به نظر

و تأثير گـذار در   سياسـت راهبـرد جمهوري اسالمي ايران اصل دعوت يكي از مؤلفه هاي مهم

.»بوده است طي اين سه دهه خارجي كشور

و اصل دعوت  اسالم، حكومت اسالمي
و در حقيقت از مهم و اهـداف حكومـت اسـالمي دعـوت از ابتـدايي تـرين ترين ظـايف

به اسالم است  و در تقـسيم. غيرمسلمين دعوت از احكام منصوصه اسالم جزء ضروريات دين
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مي شود به معني خواندن، راه. بندي فقهي جزء مسايل عبادي محسوب ، كـردن دعوت در لغت

و رهبري است و فـرامين عرضهدر اسالم اين كلمه به معني. راهنمايي تبليغ يا ابالغ پيام وحي

و ترغيـب  و تبيين ضرورت حاكميت نظام واحد آسماني بـر جهـان هـستي به آحاد مردم الهي

و سـعادت انـسان در  به رستگاري به قبول اين حاكميت به عنوان تنها راه نيل مخلوقات بشري

به سر  و سراي آخرت يا در يك مفهوم كلي دعوت كل جهان بشري  منـزل صـالح جهان مادي

و تبليـغ در فرهنـگ اسـالمي.)1387:78غفـوري،(و رستگاري است در مجموع واژه هاي دعـوت

مي گيرنـد  و به يك صورت مورد استفاده قرار بطـوري كـه. حاوي اهداف يكسان مترادف هم

مي پذيرفته است و تبليغ انجام .ابالغ رسالت الهي به صورت دعوت

و بنيا و رفتارسياسي در نظام اسـالمي اسـت اصل دعوت از اصول اوليه بـه. دين ديپلماسي

دي  را بيان و ستون اصلي ديپلماسي اسالمي از. دعوت تـشكيل مـي دهـد گر مي توان گفت پايه

پ و فراغـت از كـار قـريش، مـانع يامبرسال ششم هجري،  اسالم با انعقاد قرارداد صلح حديبيـه

و فصل و روابـطشآغاز)ص(لماسي پيامبر جديد در ديپياصلي پيشرفت اسالم برطرف شد د

و رسـول خـدا بـا ارسـالاي گـسترده وارد مرحلـهي آن دوره در شـكليبين دول  نـوين شـد

و قدرتهاي آن زمان، دريگـامو با دعوت آنـان پيام هايي به سران حكومت هاي بزرگ  مـؤثر

و حاكميت قانون خداوند بر زمين برداشت ا. گسترش پيام الهي رسـال پيـام در ايجـاد بي شك،

و ايجاد آرامش در قلمرو اسالم نقش  و روابط حسنه و صلح آميز  داشـتها بسزيمناسبات انساني

و گوناگون است؛است چه مضامين پيام ها متفاوت در؛ اگر  ولي اصل ارسال پيام مـي توانـسته

و  يكـي از). 1379:342زنجـاني(تقويـت مناسـبات انـساني بـسيار مهـم باشـد تثبيت روابط حـسنه

و ثابت پيامبر اسالم در طول بيست وسه سال رسالتش ايـن بـود كـه)ص(برنامه هاي اساسي

به منظور بر  و و كفـر در همواره قبل از بر پا داشتن جهاد ابتدايي به دستور خداوند چيدن شرك

را سرزمين وحي،  حق دعوت كفار  رسـالت. فرا مي خواندنـدو آيين توحيدي اسالمبه سوي

و و عالم گير اسالم در نامه هاي متعدد نبي اكرم به سران قبايل، حاكمان حكومت هـاي جهاني

و سـران.است بزرگ آن زمان كامال ًهويد  به رؤسـاي قبايـل محور اصلي پيامهاي پيامبر اسالم

و  و امپراطوريها دعوت به اسالم  سازي براي گسترش هرچه بيشتر ايـن آيـين بسترحكومت ها

و و كردن آشنا آسماني ي واالي انـساني ارزش هـا جهانيان با شيوه زندگي نو همراه با معنويت

و. بوده است ها هر كدام از اين پيام ها حاوي اختصاصات ي منحصر به فرد از جملـهيويژگي

و رفتـاريانسان نگر جهاني انديشي، خدامحوري، و رسالت جهاني اسالم بوده كـه ديپلماسـي

ود باي سياسي حكومت اسالم ي دور انديـشانه بـراييارزش هـا حامل چنـين اصـول، قواعـد

و برنامه هاي خود باشد از. پيشبرد اهداف به همين دليل اين اصل با مفهوم خاص قرآني خـود

ي اصولي تـرين  و مناسـبات)ص( پيـامبر اكـرم راهبردهـاي جمله و جانـشينان او در روابـط
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و دول مخ و اقتصادي جوامع اهللا. تلف عصر خود است فرهنگي، سياسي دعوت خلق به سـوي

و  كه در تمامي اديـان الهـي در تمـام شـرايط مكـاني و ضروري ترين وظيفه اي است نخستين

ب  به عنوان زير به شمار مي رود زماني به يقين ضرورت حاكميت نظام واحد. ناي رسالت انبياء

ي تن به منزله و تشويق همگان به قبول حاكميت و سعادت بـشر الهي بر جهان ها راه رستگاري

مي باشد  و جهان آخرت  دعوت، از احكام منصوصه اسالم بوده).388:180حقيقت،(در اين جهان

فقهاي اسالم دعوت را در ضمن مطالب مربـوط.تاسو در دستورات صريح قرآن مورد تأكيد

مي دهند  ب. به جهاد مورد بحث قرار ي دعوت با توجه هـايي كـهه ويژگي در فقه اسالمي كلمه

مي شود به عنوان  و.1:اصل شناخته مـي شـود يك به آنها اشاره و مبـاني مـورد تبليـغ  اسـاس

آن.2 مشخص باشد؛بايد دعوت و قوانين و وظيفه باشد؛ احكام از.3مبتني بر تكليف  آغاز آن

و سپس از نبوت باشد؛ و.4توحيد ـ بنـابراين. سنت تعارضي نداشـته باشـد با قرآن نظـرمرغب

و  و نيز مبناي ديپلماسي اسـالم، زور بسياري از مستشرقين غربي، دعوت اسالمي امري صوري

ني   حكومـت مالحظـه خـواهيم كـرد كـه ديپلماسـي بلكه با داوري عالمانـه.ستقدرت نظامي

مي يابد و در قالب اصل دعوت تجلي و اراده اشخاص قرآن دعوت را راهي. اسالمي طبق ميل

و اختيـار انـسان مبتني بر استدال  و منطبق بـر اصـل آزادي و امري منطقي ل، خير خواهي، اقناع

و آن را مداخله در امور اختصاصي ديگران نميتلقي مي .1383:82حميداهللا،( شماردكند (

در ديپلماسي اسالمي و شيوه هاي دعوت  قواعد
كه مطابيازجمله زيبا ق با فطرت بشر نازل شده يهاي دين اسالم از ابتدا تاكنون در اين است

به فطرت هاو با توجه مي كند انسان به دنبال تأمين نيازهاي فطري انـسان اسـت حكم لـذا.و

و روحيـه متفـاوت  به سوي خود دعوت كند باز بـر اسـاس فطـرت مي خواهد مردم را وقتي

و شيوه ها انسان ها  و دعوت بر آمده از نـص قـرآي عمل كرده ن كـريمي متفاوت را براي تبليغ

از.ندكتجويز مي ؛ جـدال نيكـو.ج؛ موعظـه حـسنه.ب؛ حكمـت.الـف:اين شيوه ها عبارتند

).1367:432شكوري،( عمل.د

و اهـداف حكومـت اسـالمي دعوت غيـر مـسلمين بـه اسـالم از ابتـدايي تـرين  وظـايف

ب: آمده اسـت 125 در سوره نحل آيه).137: 1377محمدي،(است و ادع الـي سـبيل ربـك الحكمـه

و جادالهم باللتي هي احسن  و«/الموعظه الحسنه دعوت كن مردم را به پروردگارت بـا حكمـت

به  كه خداوند دانا ترين است نسبت به راستي و مناظره كن با آنان از نيكوترين راه، يا پند زيبا

به حال هدايت يافتگان  و هم او دانا ترين است نسبت ). 206 آيـه بقـره،(»آنان كه گمراه شده اند

و طرد مي كند و ضروري مـي دانـد؛ اسالم تحميل عقيده را نفي ال«. بلكه تبليغ عقيده را الزم

في الدين قد تبين رو»...اكراه و از اين مي خواهد پيروان ديگر مكاتـب  نمي توان گفت اسالم
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به زور سالح، عقيده خود را تحميـل و به قدرت اسلحه از ميان بردارد  بلكـه بـر؛دنـكاديان را

و دعوت مردم به پـذيرش آن بپردازنـد هست عكس مسلمانان موظف به تبليغ اسالم . ند نخست

و نهـي از منكـر ميـسر كه اصالح امور جامعه اسالمي با اعمال اصل امر بـه معـروف همانطور

 دعـوت ديگـران، بنـابراين.شود هم بايد با همين اصل آغاز طبيعتاً اصالح جامعه بشري. است

ا به اعمال نيك گرايشي بـه سـوي حـق تعـالي جزئـي از وظـايف مجريـانبه و توصيه صالح

و دستگاه ديپلماسي دولت اسالمي است ).1376:378حقيقت،(سياست خارجي

به اصل دعوت مربوط مـي كه شـود، شـاخص هـاي بنيـادين ديپلماسـي حكومـت تا آنجا

و  و خـصومت بـا معانـدين دوستي با عالقـه منـدان اسالمي بايد برمبناي سازگاري ديـن خـدا

و  و پايـداري در مقابـل مـستكبرين به ملت ها اسـتقامت خداوند، اعتقاد به كتب، اصالت دادن

و نيـز  و نـرمش در برابـر مؤمنـان خـصايلي چـون عـدالت، رازداري، دشمنان اسالم، انعطـاف

و پايبندي به وفاي عهد متكي باشد   در تـدوين لذا كاربرد اصـل دعـوت. صداقت، واقع گرايي

در تنظيم روابط خـارجي بدين سان،.سياست خارجي دولت اسالمي در همين قالب مي گنجد

مياو سياست برون مرزي اسالم، دعوت فريضه  و اجتناب ناپذير جلوه .كندي مستمر

در ديپلماسي جمهوري اسالمي ايران  جايگاه دعوت
و با شكل گيري جمهوري اسـالمي و تـدوين قـانون اساسـي كـه پس از پيروزي انقالب

و با نظارت امام خميني و محتـوا؛ آن نقش اساسي داشـتند تدويندر)ره(عمدتاً فقهاي اسالمي

و جهان اسالمي نظام ماهيت و از وظايف اصلي نظام بسط احكام اسالمي در ايران در مشخص

يكـي استناد قانون اساسـي به).154الي 152و11و3اصول: 1368قانون اساسي،(اصول متعدد آن معين شد

از وظايف مهم دستگاه ديپلماسي جمهوري اسالمي ايران در عرصه عمل تـالش بـراي پيـشبرد 

و  و،بنابراين.ي الهي در جهان شناخته شد ارزش ها اسالم  اصل دعوت در رفتار سياسي دولت

و معتبر استهيروابط خارجي ايران داراي جايگا .مهم

د)ره(مام خمينيا  عوتو اصل
و»دعوت به توحيد«)ره( از ديدگاه امام خميني  به عنـوان يـك اصـل در روابـط خـارجي

ايـن اصـل بـر. ويژه برخـوردار اسـتيسياست برون مرزي جمهوري اسالمي ايران از اهميت

و از زنـدگي-خالف قوانين بشري  به زندگي مادي دنيايي دعوت مـي كنـد  كه انسان را صرفاً

و برگ زندگاني معنوي، بلكـه در زنـدگي- مي سازد هميشگي ابدي غافل نه تنها در تهية ساز

و بناي تمـدن دخالـت دارد امـام خمينـي، كـشف(مادي، تمهيد نظم كشور، تسهيل حيات اجتماعي

و اشـاره بـه)ره(امام خميني).312و 113: 1363اسرار،  بـا رد نظـام سـلطة حـاكم در دنيـاي كنـوني
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 با مخاطب قرار دادن مـردمِ فراسـوي مرزهـاي جغرافيـاي سياسـي واقعيت هاي محيط دعوت،

و دولت ها، آنان را به نظام ارزشي اسالم دعوت مي ضـمن اينكـه.ندكايران در قالب ملت ها

مي فرماينـد  مـن از دولـت هـا بايـد«: تأكيد ايشان بيشتر روي ملت هاست تا دولت ها، ايشان

و آقاي سادات هم يـك. ليكن ملت ها اينطور نيست. بگويم مأيوسم  ملت مصر يك حكم دارد

و همين طور ساير ملت ها نسبت به دولت ها، ما آرزوي بزرگمان اين است كه ملت هـا. حكم

به نظرشان امكان نداشت تحقق پيـدا و ديدند آن چيزهايي كه كه در ايران واقع شد اين معنايي

ي كرد آنها هم توجه داشته باشند كه غير ممكن هـا بـا ارا   اراده اي كـه تبـع اراده ملـت هـا ده

و محالها واقع مي شود كه براي خداست غير ممكن ممكن ج(»خداست، اراده اي ).1:230همان،

و عمل)ره(امام خميني ب از تطابق قول  شـده اسـت يكـي از بسيار آن تأكيدركه در اسالم

و مجريان در عوامل مؤثر و مسؤوالن ديپلماسي جمهوري اسـالمي موقعيت دعوت نام مي برد

به اينكه  مي كند و بايد هم دعوت بكنيـد«: ايران را توصيه اگر مردم را دعوت كرديد به اسالم

حرف شما مخالف با عمل شما نباشد، خودتان يك وضـعي نداشـته باشـيد كـه وقتـي بگوييـد 

مي كند چه به و ما را دعوت كه آقا خودش فالن است   ). 5:264همان، جلد(»مسخره كنند

يكي از ضروريات فقه اسـالم به عنوان به اين مطلب كه اجراي اصل دعوت ايشان با اعتقاد

 روي فصل مشتركات كـشورهاي اسـالمي بـه عنـوان؛مستلزم ايجاد رابطه با ساير كشورهاست 

مي بسترعوامل ... ما همه تحت لـواي توحيـد مجتمـع هـستيم«:ندك ساز تفاهم، اينگونه تاكيد

و  و ما اين مشتركات را داريم مبدا ي همه است الزم است همـه بـا هـم يـد واحـد. معاد ايده

).5:77همان، جلد(» باشيم 

و اقدامات فرا ملي دستگاه ديپلماسي جمهـوري به اين هدف، هم نياز به فعاليت ها رسيدن

و هاي داخلـي در كـشورهاي اسـالمي از طريـق توجـه بـستردو هـم بايـهاسالمي ايران داشت 

و به نوعي انقالبي آماده مي شد )ره(امـام خمينـي. فراخوان مردمي براي ايجاد تغييرات اساسي

و قدرت هاي استكباري اعالم مي مـن بـه صـراحت«:دارد با مورد خطاب قرار دادن مسلمانان

كه جمهوري اسالمي با تمام وجود بـراي احيـاي هويـت اسـالمي مـسلمانان در  مي كنم اعالم

و دليلي هم ندارد كـه مـسلمانان جهـان را بـه پيـروي از سراسر جهان  سرمايه گذاري مي كند

و فزون طلبي صاحبان قدرت  و جلوي جاه طلبي اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نكند

و فريب را نگيرد  و منافع ملت محروم ايـران برنامـه ريـزي.و پول ما بايد براي پيشبرد اهداف

م. كنيم و حمايـت از ما بايد در ارتباط با و مسايل مسلمانان به مشكالت و رسيدگي ردم جهان

و ايـن را بايـد از اصـول سياسـت  و محرومان با تمام وجود تالش نمـاييم و گرسنگان مبارزان

، جلد(»خارجي خود بدانيم ).20:238همان
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به اسالم در زمان حيات امام خمينيابه عنوان نمونه  پيام مي توان)ره(ي برجسته از دعوت

به گورباچف از نظـر سياسـت. كـرد جماهير شـوروي سـابق اشـاره آخرين رهبر اتحاد،ايشان

و  ي معنـوي خارجي، استفاده از فرصت تاريخي جهت ابالغ پيام الهي اسالم، برقراري رابطـه

و ديگر كشورهاي بلوك شرق، ايـستادگي نظـام  و حمايت از مسلمانان شوروي ابراز همدردي

و چهره هاي جمهوري اسالمي  نه شرقي نه غربي، تأكيد بر مبارزه با استكبار در اشكال  بر اصل

به اسالم از جمله ويژگي و با اهميت تر از همه، دعوت ي پيـام مختلف آن و نكات برجسته ها

 در نقـش يـك)ره( در اين پيام امـام خمينـي).1378:239دهشيري،(امام خميني به گورباچف است 

ب امـام.ه عنوان رهبر امپراطوري معاصر شرق مورد خطاب قرار داده اسـت داعي، گورباچف را

مي شود  به وي متذكر ي«:خطاب به حقيقت روي آورد، مشكل اصلي كشور شـما مـسأله بايد

و اقتصاد آزاد نيست   مشكل شما عدم اعتقاد واقعي بـه خداسـت، همـان مـشكلي كـه؛مالكيت

و بن بست كشانيده يا و. خواهد كـشاند غرب را هم به ابتذال مـشكل شـما، مبـارزة طـوالني

و آفرينش است  و مبدأ هستي امام خميني در ادامه اسالم حقيقي را به عنوان تنها. بيهوده با خدا

مي  به صورت«:ندكدرمان درد مزمن بشريت معرفي ي اسالم مي خواهم در باره اكنون از شما

نه به خاطر نياز  و اين و تفحص كنيد و مـسلمين بـه شـما كـه بـه جهـت جدي تحقيق  اسالم

و نجـات همـة ي راحتـي و جهان شمول اسالم است كـه مـي توانـد وسـيله  ارزش هاي واال

ي مشكالت اساسي بشريت را بازكند و گره ر مجمـوعد).21:67صـحيفة نـور، جلـد(»ملت ها باشد

ي به گورباچف متضمن اصل دعوت بـه اسـالم بـه عنـوا)ره(پيام امام خميني ن تـأمين كننـده

و تمكين آگاهانه نسبت به آن است و عزت بشريت و نجات و سعادت . سالمت

و نمايندگي از گورباچف پس از دريافت پيام امـام خمينـي در پاسـخ شوارد نادزه به نيابت

مي گويد  به دين اسالم دعوت«:چنين ي.ه استكردامام خميني ما را اين دعـوت يـك نحـوه

ك  و؛شور ديگر محسوب مي شوددخالت در شؤون  زيرا هـر كـشوري در انتخـاب مكتـب آزاد

ج(»مستقل است ي ديگـر از دعـوت دولـت اسـالمي پـس از فروپاشـيانمونه ). 21:220همان،

و نـا آشـنايي به دليل ناپختگي و و قفقاز بود و تولد كشورهاي آسياي مركزي و ظهور شوروي

به فرهنگ  و هنجاو دقيق ري جوامـع رهـايي يافتـه از مكتـب سوسياليـسم بـا مقوالت ارزشي

و رويكرد مداخله جويانه  در ضمن اينكه تمام دولت مـردان ايـن كـشورها رشـد(بدبيني يافتـه

ات  به اسالم در زندگي سياسـي حاد جماهير شوروي كه تماماً الئيك دستگاه حكومتي و اعتقادي

و تمام قوانين اساسي اين كشورها مبتني بر و جـدايي ديـن از عرفـي ارزش هاي شان نداشتند

و مردم آن جوامع،؛)سياست بنا شده است و نتيجـه از طرف مسؤوالن و باز خـورد مواجه شد

به همراه داشت اي و فاصـله. منفي مي توان گفت با گذشت دو دهه از استقالل ايـن كـشورها

و با  و مسلك هـاي ناكارآمـد سوسياليـستي زگـشت آرام آرام گرفتن بسياري از جوانان از مرام
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و بستري اسالمي، امروزه ارزش ها جامعه به و مطلوب تر براي بـسط از هاي بسيار بهتر دفـاع

هابين اين در احكام توحيدي  شملت و فراهم رحمان رئيس جمهور تاجيكـستان.ه استد مهيا

به منظور حضور در اجـالس كـشور هـاي فارسـي زبـان اعـالم داشـت  : در سفر خود به ايران

و تاج و مرام هاي بيگانگـان در ايـن مسلك يكستان يك كشور اسالمي است، مردم ما مسلمانند

).16/5/1389: مورخروزنامه اطالعات،(كشور جايگاهي ندارد

و رفتار سياسي دولتمردان ايران پـس ازشـكل گيـري جمهـوري راهبرد  دعوت در انديشه

خا،سخنان رئيس جمهور وقت ايران اسالمي در و دومـين نشـست آيـت اهللا منـه اي در چهـل

 ايـشان تمـام. مـي تـوان بـه وضـوح مـشاهده كـرد1366مجمع عمومي سازمان ملل در سال 

و جهـان بينـي نمايندگان دولت هاي خارجي حاضر در آن نشست را به شناخت انديشه الهـي

را: اظهار مي داردوندكتوحيدي اسالم دعوت مي   همـه چيزهـايي كـه نظـام ارزشـي جامعـه

مي كند و آن را بر اداره مطلوب خود قادر و ...مي سازد همـه از ايـن جهـان بينـي الهـي، همه

مي شود  و منشعب مي گيرد و مايه و. ريشه در انديشه الهي اسالم، همـه هـستي آفريـده خـدا

و  و قدرت او و جلوه گاه علم به سوي اوست، او پوينده و جانـشين  ...انـسان برتـرين آفريـده

و چراغ هداي به خدا اوت بشر، ايمان او و نهي در انديـشه الهـي اسـالم،. تسليم او در برابر امر

نه تنها گوهري بر تارك آن  و و شكل زندگي بشر است ). www.asriran.com(دين خدا، قالب

وهپايان دور پس از انتخـاب هاشـمي رفـسنجاني بـه رياست جمهوري آيت اهللا خامنه اي

ان در مدت رياست جمهوري خويش هيچگاه در سازمان ملل حضور ايش،عنوان رئيس جمهور 

چه عملكرد او در دور؛نيافت ي ارزش هـا رياست جمهوريش نشان از تالش براي بـسطه اگر

 رياسـتهدر دور. اسالمي از جمله اصل دعوت در جهـان بـا نگـاه خـاص خـود بـوده اسـت

و به اسالم ها جمهوري خاتمي نيز اصل دعوت تنها.چندان مورد توجه نبودي اسالمي ارزش

به گفتن مي تواهاين دور نكته اي كه در  كه فقـط بـه 1377سال مربوط  مجمع عمومي است

مي خواهم از زبان انساني:«كرداين نكته اشاره سخن بگـويم كـه از شـرق، از خاسـتگاه اجازه

و از مهد پرورش پيامبران م: واال مقام الهي تمدن هاي درخشان د ابراهيم، و محمـ وسي، عيـسي

ام. آمده است كه از ده هـا قـرن من از ايران سرفراز آمده و پرآوازه به نمايندگي از ملّتي بزرگ

و پس از و بسط تمدن اسالمي نقـش پيش، صاحب تمدن بوده پذيرش آيين اسالم، در تأسيس

 ).  www.aftab.ir(»ممتاز داشته است

 اصل دعوت مجدداً به عنوان ركـن راهبرد نژاد، احمدي آقاي رياست جمهوريهاما در دور

مي آيد مجامع بين المللي مهم ديپلماسي ايران در به شمار در.و نشست هاي مجمع عمومي او

و چهارمين نشست مجمع عمـومي اعـالم داشـت  و راز همـه مـشكالت جامعـه: شصت رمـز

ت ارزش هـا جهاني، دور شدن عده اي از حاكمان از اخـالق،  و عليمـات انبيـاء الهـيي انـساني
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و. است و اجتمـاعي پيامبران الهي و مسئوليت هـاي فـردي صالحان آمده اند تا حقيقت انساني

و. انسان را در برابرش قرار دهند  و كتاب اخـروي به حساب و به خداي يكتا پاكي، ايمان ذالل

ون ايمـان بـهبد...تنها راه نجات، برگشت به توحيد وعدالت است...اجراي عدالت در دو جهان 

و تبعـيض، نظـام عـالم، سـامان پيـدا  و مقابله با بـي عـدالتي و تعهد به اجراي عدالت خداوند

آنگـاه. سرنوشت وعده داده شده الهي براي بشر، برپايي حيات طيبه انساني اسـت. نخواهد كرد 

و تجلـي اسـماع الهـي  و سير او به سوي خدايي شدن است كه راه كمال معنوي انسان گشوده

ووي.حقق ميشودم درسخنان خود با دعـوت دولـت مـردان سراسـر نيزهشت در سال هشتاد

به  و گرفتـار در آن، را مطـرح ارزش ها گيتي ي توحيدي جهت رهايي بشر از مشكالت فرا رو

همه با هم در يـك نظـم...خداي متعال جهان را هدفمند خلق كرده است: وي بيان داشت.كرد

و  و هـر يـك نـشاني از نـشانه هـايشك بسترهدفدار پيچيده وفايي انسان را فراهم مـي كننـد

و حاكم اصلي بر جهـان اسـت. خداوند بزرگ هستند  و او، خالق از. هم مخلوقند همـه وجـود

در. جمله، قدرت ها، علم ها وثروت ها از اوست  هركس دعوت حق را اجابـت نكنـد خـدا را

و بـراي او يـاوراني جـز خـدا  و او در گمراهـي آشـكار زمين ناتوان نمـي كنـد نخواهـد بـود

به پذيرش حاكميـت خداونـد بـر ). www.aftab.ir)(32احقاف،آيه(است او با دعوت حاكمان جهان

و باز آفريني رفتـار عادالنـه منبعـث از  و جهان آخرت و جهان در اين سراي سرنوشت انسان

به پيامبرانش درميان اعضاء  به دنبال زير فرمان الهي سئوال بردن ديپلماسي مبتني بـر سازمان ملل

و اروپا طي اين دور  و زور آمريكا، انگليس و همچنينهقدرت و، توجيه رفتار سياسـي تشريح

و ساير دولت ها در دستگاه ديپلماسي كشور است به مسلمانان . ايران نسبت

و پذيرفتـه شـده در روابـط  اگر چه سياست قدرت در جهان معاصـر اصـلي قابـل قبـول

و غيـر عملـي خارج و اجتناب از آن امروز براي دولت ها غير ممكن ي كشورهاي جهان است

و هـدايت؛است و وظيفـه آنـان بيـان، تبليـغ، حمايـت  اما به اعتقاد دولتمـردان ايـران رسـالت

و سوي ي الهـي از وظـايف اصـلي حاكمـان جمهـوري اسـالمي، ارزش ها دولت ها به سمت

و از اصـو ل اليتغيـر ديپلماسـي آن از ابتـداي انقـالب تـاكنون بـوده دستگاه سياست خـارجي

و ارزش هـاي و رفتـار سياسـي معـادل بـا تغييـر ماهيـت نظـام كه تغيير اين رويه به گونه اي

و سـازنده چهـارچوب راهبـردبه نظر مي رسد مؤلفه هاي.توحيدي آن است   دعـوت منبعـث

و هندسه ذهني دولتمردان اسالمي ايران معط به توحيد فكري و منوط ديپلماسـي محـوري وف

به  و معرفي و ارزش هاي فرا آمده از اصل توحيد اسـت بلكه عناصر؛جهانيان نبوده است ايران

مي تواند و جهان ساز باشد انسان،كه در. جامعه بنابراين، نخبگـان حـاكم جمهـوري اسـالمي

و تأكيد  به اين اصول پايدار توجه و جهاني خود ؛ خـاص مبـذول مـي دارنـديمواضع سياسي

و مؤلفه هايي مانند عدالت، مهدويت، مبارزه با ظلم وستم، و رژ اصول يـم مبارزه با زورگـويي،
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و و حـق وتـوي شـوراي امنيـت  نيـز ... صهيونيستي، اعتراض نسبت به سـاختار سـازمان ملـل

ب دعوت در راهبردتوان بخشي از مي و روابط خارجي ايران درر شـمرد دستگاه ديپلماسي  كـه

آيت اهللا خامنه اي نيز پـس از رجـايي. طول اين سه دهه جهت تحقق آن پيوسته كوشا بوده اند

و  كه همه ملت هـا  دولـت هـا بـه اصـل عـدالت دعـوت دومين شخصيت سياسي ايران است

مي.كندمي كه بازوي خـود را بـرا)پيامبران(آنها،:ندك ايشان تصريح به او آموختند ي همچنين

و راه را بر شيطان ارزش ها حراست از اين و انحطـاط آفـرين نيرومند كند، و فـساد هـاي شـر

ب  و استبداد و ظلم و آزادي، پاسداري كنده ببندد، با جهل و عدل و از علم بدو آموختند. ستيزد

و نه ستم پذيرد  و بايد بـه راهزنـ.كه بايد نه ستم كند و عدل قيام كند ان بايد براي اجراي قسط

و فالح انسان امان ندهد  و صالح، رضـا دادن. صالح و عدالت تسليم در برابر دشمنان فضيلت

هابه نابودي اين  و فساد است ارزش و ظلم كه واژه–اما به نظر ما، عدالت.و قبول رذيلت اي

به آن مي  و احتياط و متجاوزان همواره با ترس كه زندگي.نگرند زورمندان را اي بسا مظلوماني

به عدالت فدا كرده  و صلح را به خاطر رسيدن به.اندو رفاه را او ديدگاه انتقادي خود را نسبت

و دعـوت بـه انجـام وظيفـه  شوراي امنيت سازمان ملل مبني بر ناكارآمدي اين نهاد بين المللي

مي نمايـد ايـشان تـصريح  حقوقي خود نه مواضع سياسي جانب دارانه بلوك قدرت ها دعوت

ت اين است كه چرا شوراي توان ياف كننده براي آن نمي اما سؤالي كه هيچ پاسخ قانع:مي نمايند 

و تأمين امنيت بين–امنيت سازمان ملل كه اساسا براي مقابله با تجاوز المللي به وجـود ارگاني

و حتي ضد آن عمل كرد در قبال اين تجاوز بكلي وظيفه، آمده خوب اسـت. خود را از ياد برد

كه در جبهه همه بدانند كه شوراي امنيت در شروع حمله  به عراق  عرض هزار كيلومتر واقـع اي

كه در آن، وظـايف اصـلي. العملي نشان نداد شد هيچ عكس اين اولين اقدام شوراي امنيت بود

و امنيت بين  و تأسف شورا يعني نگاهباني از صلح  خود انگيزي به وسيله المللي، به شكل زشت

آيـا شـوراي...تپس از آن شوراي امنيت را سكوتي مرگبـار فـرا گرفـ!شدمي آن شورا پايمال

 اول منـشور از همـهكه در ماده– خود يعني مقابله با تجاوز امنيت براي تخلف از اولين وظيفه 

و"تهديـد صـلح"آيـا بـراي مقابلـه بـا استداللي دارد؟–هاي ديگر ارجح شمرده شده هدف

به زور"و"نقض صلح" گـ»مفاد مواد فصل هفتم«"توسل ذارده چقدر عراق را تحت فشار

.) http:// www.asriran.com(؟است

را،محمود احمدي نژاد  مهـم در ايجـاد عـدميعامل قرباني شدن عدالت بوسيله نظام سلطه

مي امنيت پايدار و برابري برآمده از اديـان الهـي دعـوت در جهان به عدالت و جهانيان را داند

مي كند او تأك.ندكمي  به عشق: يد و در وجـود خـود نمي انسان ها حاكماني كه قلب آنان تپـد

به بشر هديه كنند اند هرگز نمي انديشه عدالت را قرباني كرده  و دوستي را تنهـا راه. توانند صلح

و  و فرصـت در همـه عـصرها و اين بزرگترين اميـد و عدالت است به توحيد نجات، برگشت
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به. نسلهاست و تبعـيض، بدون ايمان و مقابله با بـي عـدالتي به اجراي عدالت و تعهد  خداوند

و. نظامِ عالم، سامان پيدا نخواهد كرد و علـم و عـشق همان حقيقتي كه خواستار عدالت، پاكي

را.همه كماالت ديگر است  در سـايه ظهـور ايشان دست يابي ملـل جهـان بـه صـلحي پايـدار

مي پندارد حضرت مهدي منجي عالم بشريت در اديان  و دولت مـردان را بـه برپـايي توحيدي

و به آن روز دعوت مي نمايد حكومت صالح مي دارد ايشان در انتظار اينها همه در سـايه: بيان

حاكميت انسان كامل، آخرين ذخيـره خداونـد، فرزنـدي از نـسل پيـامبر گرامـي اسـالم يعنـي 

و حـضرت مـسيح ابـن مـريم محقق خواهد شد كه خواهد آمـد) عليه السالم(حضرت مهدي 

هاو) عليهما السالم( ي صالح ديگر نيز او را در اين ماموريـت بـزرگ جهـاني همراهـي انسان

و اين همان انديشه انتظار است و حكومت صالح كـه. خواهند فرمود انتظار حاكميت خوبي ها

و مايه اميد  و فطري آم. به اصالح جهان است ملت ها انديشه جهاني و با كمـك آنها خواهند د

و انسان ها و صالح همه آرزوهـاي تـاريخي بـشر بـراي آزادي، كمـال، رشـد، امنيـت ي مومن

و زيبايي را به همراه خواهند آورد را. آرامش، صلح و تجـاوز خواهنـد آمـد تـا بـساط جنـگ

به جهان هديه كنند و دوستي را و معنويت و همه علم .)1389:3همان،( برچينند

و ثابـت دعوت از دولت ها  براي اصالح ساختار سازمان ملـل كـه يكـي از اهـداف كـالن

و در سياستهاي كلـي برنامـه چهـارم و پـنجم توسـعه سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران

و بررسي است امـروز.توسعه نيز مورد تأكيد قرار گرفته است، در همين چارچوب قابل تحليل

كه جهان اسالم با آن مواجه  تحقق انديشه هـاي صهيونيـستي در قالـب است يكي از مشكالتي

شد. است تشكيل دولت اسرائيل  ه موضوع صهيونيسم به معضلي براي كشورهاي اسالمي تبديل

و حمايت از مبارزات مردم فلـسطين بـه آرمـاني بـراي ملـت هـاي و لزوم مقابله با اين پديده

ش اسالمي و.ه استدمبدل نمـادي از مقاومـت مبـارزات مـردم فلـسطين اگر چه حركـت هـا

و تـشديد كننـده مبـارزات؛مسلمانان در برابر صهيونيست ها بود   ولي آنچه كه تـسريع بخـش

مي باشد، انقالب اسالمي ايران بود به نظر مي رسد يكي از اقدامات ). 1387:168موالنـا،(فلسطينيان

و مـسلمان قبل از شكل گيري تاكنون دفاع از ملـت بـي دفـا مؤثر جمهوري اسالمي ايران از  ع

و به شناخت ماهيـت غيـر مـشروع و دعوت جهانيان ر فلسطين يـم صهيونيـستيژغيرحقـوقي

و با حـضور محمـدش1359 اين ديدگاه انتقادي جمهوري اسالمي ايران از سال.اسرائيل است 

و ماهيـت اسـرائيل حـول ايـران هـاي طرح ديـدگاه علي رجايي در مجمع عمومي سازمان ملل

عن1391/تاكنون  يپلماسي ايران در همه سخنراني ها مواضع رسـميد پايدار در وان يك اصلبه

قبل از وقوع انقالب به كـرات خطـر تـشكيل دولـت)ره(امام خميني. ارائه شده موجود است

و مـسلمين:و در اين خصوص اعالم داشتند كرداسرائيل را گوشزد  با اسـرائيل دشـمن اسـالم

م بي پناه، پيمان برادري نبنديد، عواطف مسلمين را جريحه آواره كننده بيش از يك ميليون مسل 
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به خطر نيندازيد و عمال آن به خاطر اسرائيل تسليم خواسـته هـاي. دار نكنيد، اقتصاد كشور را

و نوكري  به خطر انداختن اقتصاد مملكت، سند ضعف و و سـند دولت پوشالي اسرائيل اسـت

و مسلمين است به اسالم ).133: 1346،، نامه به هويدا1جلدصحيفه نور،(خيانت

فلـسطين: او مـي گويـد. دارد)ره(آيت اهللا خامنه اي نيز نظري در راستاي نظر امام خميني

و  و متعلق به فلسطينيان است سـرزمين. دروغين است حكومت صهيونيستي يك دولت غاصب

ه  به و مت ملـت هـاي اشغال شده فلسطين هيچ شهروند حقيقي جز مردم بومي فلسطين ندارد

مسلمان سرانجام صهيونيست ها روزي مجبور خواهند شد فلـسطين را بـه صـاحبان اصـلي آن 

و تخلف ناپذير است و فرارسيدن آن روز حتمي  ). http:// www.asriran.com(بازگردانند

و به ظلم واحمدي نژاد نيز ديدگاه انتقادي خويش را نسبت تجـاوز رژيـم اشـغالگر تعدي

و  به شناخت و دعوت دولتمردان از:علل شكل گيري اين كـشور اظهـار مـي دارد قدس  بـيش

كه در جنگ در سرزمين اروپا ديده اند شصت سال سرزمين به عنوان جبران خسارتي فلسطين

و يـا تحـت فـشارهاي سـنگ در اشغال رژيم ين غير قانوني صهيونيستي اسـت، مـردم آن آواره

و تحريم هاي و يا در زندانهاي مخوفنـد نظامي و تمجيـد مـي. اقتصادي اشـغالگران حمايـت

و مردم مظلوم و تبليغاتي قرار مـي گيرنـد شوند و نظامي و.مورد هجوم سياسي  وي حاكمـان

به درك واقعيت ها وظلم وارده بر ملت فلسطين قدرت هـاي بـزرگ وجريانـات ملل جهان را

ر  مي دارد تروريستي اسرائيل مي شود ايشان اعالم  به جرم آزادي خواهي:ا يك بار ديگر متذكر

و و برق و با دولت بر آمـدهآب مي بندند و ديار خودشان و در شهر دارو را بر مردم فلسطيني

مي كنند از راي ). http://www.president.ir/fa(آنها مخالفت

م مي آن طالعه رفتار سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران در طول سه دهه حيات با  در

و بلن كه اصل دعوت از اهداف ميان مدت و بـه تبـع نخبگـاند مدت دسـتگاه يابيم  ديپلماسـي

و سياسي ايران بوده است و آرمـان؛ديني به چنـين اهـداف هـاي متعـالي هر چند دست يافتن

و امكانات  و حجمي همسو از قـدرت دولـت هـاي اسـالميو قدرتي بس عظيم مستلزم ابزار

و دسـتگاه سياسـت خـارجي آن براسـاس.جهت عملي ساختن آن است  اما دولتمردان ايـران

و دسـت به وظيفه مي داند تـا حـصول به استناد قانون اساسي خود را مأمور و انديشه اسالمي

و مبرهن  به نتيجه مشخص و تبليـغ به همين دليل رسـالت.يافتن و هـا ارزش دعـوت ي الهـي

 همواره يكي از اصول ثابت رفتار سياسـي نظـام جمهـوري اسـالمي ايـران قلمـداد،انساني آن

.مي شود

وبه طور كلي دو ديدگاه در سياست خارجي ايـران در خـصوص بين مديران كالن سياسي

و انتقال آن به ملل وجود دارد  و شيوه ترويج از:اصل دعوت بـه نقـش ترويجـي آنـان عده اي

و ارزش؛دعوت اعتقاد دارند  به پذيرش اسالم و دول كه ساير ملل هاي الهي آن فـرا بدين معنا
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و مـأمور باشـد و پيام گيرنده، رابطـه آمـر ي مبلغ كه رابطه به گونه اي  گروهـي.خوانده شوند

به نقش تبييني دعوت عقيده دارند ا. ديگر و كه افكار، آراء نديشه هـاي خـود را در به اين معنا

و رويكـرد هـاي  معرض افكار عمومي بين المللي قرار دهند تا از اين رهگـذر بـه ديـدگاه هـا

پي ببرند  و توضيح اعتقادات، باور هـا. مملكت اسالمي به مفهوم تشريح در مفهوم اخير دعوت

مـامادر اين خصوص.و ارزش هاي كشور مسلمان براي شناساندن ابعاد حركت اسالمي است 

و سـپس بـه.به قاعده تدرج اعتقاد داشتند)ره(خميني  بدين معنا كه ابتدا بايد به تبيـين عقايـد

و يـا. ترويج آن اهتمام كرد  به معناي لشكر كشي، جنگ طلبـي، زور آزمـائي البته ترويج عقايد

و سياسـ؛صدور انقالب اسالمي با سر نيزه نيست  به معناي شناساندن معنوي، فرهنگـي ي بلكه

به جهانيان است به عبارت ديگر با شناساندن مظلوميت ملـت اسـالمي ايـران،. انقالب اسالمي

و آزاديخواهي آن بـه افكـار عمـومي ي ظلم ستيزي، مقابله با استكبار، استعمار، آزادگي روحيه

نه شيوه هـاي  و و مسالمت آميز انقالب اسالمي بين المللي معرفي شود تا شيوه هاي جاذبه اي

و قهر آميز آن انتشار يابد داف ي حاكم بر سياسـت خـارجي گفتمان ها).289: 1378دهشيري،(عه اي

ا ي گذشته جمهوري اسالمي مي توان به صورت يران را طي سه دهه در خصوص اصل دعوت

از: كـرد زير طبقه بنـدي  ي اول انقـالب مخـصوصاَ ، سياسـت1360-1368يسـال هـا دهـه

ا و ارزش هـاي اسـالمي بر اساس آموز يرانخارجي و تحقق آرمـان هـا و موازين اسالمي ه ها

به جاي دولت ها در دسـتور كـار كـارگزاران سياسـتشتنظيم مي و سياست تماس ملت ها د

به عنـوان نيـروي بـر. خارجي جمهوري اسالمي ايران قرار داشت در اين دهه، انقالب اسالمي

ي نظم جهاني قرين به توفيق بود  ي اما؛هم زننده اين نقش اشكاالتي نيز براي بازيگران عرصه

سطح منطقه نيـز از سـويدر. روابط بين المللي نسبت به جمهوري اسالمي ايران در بر داشت 

به عنوان خطر  ي امنيت منطقهيبسياري از كشورها ايران و تهديد كننده ) خليج فـارس( بالقوه

كه خـود را آسـيب حاشدر در نتيجه كشور هاي زيادي باالخص.شدتلقي مي يه خليج فارس

مي ديدند در مناسبات خود با جمهوري اسالمي ايران با احتياط برخورد مـي كردنـد  از. پذيرتر

سوي ديگر، جمهوري اسالمي ايران با پانزده كشور اسالمي همسايه است كـه بـسياري از ايـن

و بعضي از آنها  و در حال زوال از»ه خليج فـارس كشور هاي جنوبي منطق«كشور ها، ضعيف

و هويت اجتماعي الزم هستند و فاقد مشروعيت سياسي تمـام. نظر امنيتي بسيار وابسته، نگران

و تشكيل امت اسالمي اند  به شدت نگران از وحدت مسلمانان و سريع القلم،( اين جوامع مسلمان

 دعـوت را بـه اين دوره اگرچه جمهوري اسالمي موفق شد بسياري از مؤلفه هاي.)71-82: 1379

و جهان سوم به عنوان نمادهاي ارزشي وارد كند بـه نظـر مـي رسـد اما؛درون جوامع مسلمان

 در كوتاه مدت براي دستگاه ديپلماسـي كـشور بـا توجـه بـه شـرايط تمام نتايج واال حصول به 

و نفوذ قدرت هاي فرا منطقه اي بسيار مشكل بود و نقش و بين المللي دهـه.ه اسـت منطقه اي



 1391تابستان،2شمارة،42 دوره، فصلنامه سياست 90

به پـذيرش آرمـان هـاي دو به جاي سياست دعوت ملت ها م انقالب، جمهوري اسالمي ايران

و ارتباط مستقيم با دولت ها را سرلوحه فعاليت هاي سياست انقالب اسالمي، سياست همكاري

و ارتقـاي. خارجي خويش قرار داد  و همسايگان، گفتگـو بـا دولتمـردان ارتباط با جهان اسالم

و سياسي، برآيند چنين ديدگاهي است سطح مناسبات اقتصاد  دربه نظـر مـي آيـد. ي، فرهنگي

و توانمنـدي سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران،،نگرش اخير هـا را نـصيب برخي توفيق

و چالش هايي نيز روبرو بود   دهه سوم انقالب رفتـار سياسـي.كشور ساخت منتها با مشكالت

د و و كامالً متفاوت ستگاه ديپلماسي آن دولت مردان ايران  با دهه پيشين در حال حركت اسـت

مي رسد اين دهه هابه نظر از با دهـه اول انقـالب مخـصوصاً برخي شباهت سـال هـاي پـس

و   اما از بسياري جهات نيـز؛ندك را تداعي مي 1368تا1360ي سال ها پيروزي انقالب اسالمي

آيت اهللا خامنه اي كـه بيـشتر رياست جمهوريههمچنين دور. داراي تفاوت هاي اساسي است

و منطقه اي محور در دستگاه ديپلماسي ايران حاكم بود نگرش اه ديپلماسـي دسـتگ؛بين المللي

و شـرق موفق شده بود برغم وجو كشور و مبـارزه اي گـسترده بـا دو بلـوك غـرب ود جنگ

آني بخشاختصاص را، بسياري از مؤلفه هاي دعـوت عمده از وقت سياست خارجي كشور به

و موفقيت هاي زيادي نيز ميان ملل كسب امـا.ندكدر ديپلماسي جمهوري اسالمي به كار بندد

و رويكرد نگرش اين  و تدافعي دور دو دوره بعد تداوم نيافت  هاشمي رفسنجانيهدرون محور

آنهدر ايـن دور كه رويكرد غالب سياست خارجي ايرانو نگرش هنجاري خاتمي  جـايگزين

و بسط آن هبردراشد از حيث و دعوت شددچار تنگناها .تحديدات عديده

و سياست خارجي ايران  تبليغات
و ديپلماسي نوين، حكومت ها به جـاي واژه دعـوت كـه اصـل مـشترك  در جهان امروز

مي كنند» ترويج«و گاهي» تبليغ« واژه؛ميان همه اديان الهي است را حالـت تهـاجمكهاستفاده

مي كند به معناي نشر عقايد، اطالعـات، يـا شـايعات بـهد. تداعي ر واژه نامه هاي غربي تبليغ

و عقايد ديگران جهت پيشبرد هدف هاي مـشخص منظور كمك كردن يا لطمه زدن به شناخت

امـا در انديـشه.) p.Ayoob, 1995:.230( يا عقيم ساختن پيشرفت هدف هاي ديگـر آمـده اسـت 

ازي معنا،اسالمي تبليغات  كه اصـالح امـور جامعـه اسـالمي بـا. آن برمي خيزدي ديگر همانطور

و نهي از منكر ميسراست طبعاً اصالح جامعه بشري نيز بايد با اصـل  به معروف اعمال اصل امر

و؛دشوآغاز)دعوت(تبليغات و بنابراين با تبليغ درست از ملت ها به اصالح  دولت مردان آنان

و به اعمال نيك به سوي توصيه و حق تعالي جزيي از گرايش  وظايف مجريان سياست اهداف

ا و دولت هـاي اسـالمي اسـت.ستخارجي و سياسي براي مسلمانان بـدين. اين تكليف ديني

و صدور انقـالب داشـتند تـا بـدين بسيار تأكيد)ره( امام خميني،جهت بر امر تبليغات خارجي
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: معنـاي تبليغـات مـي فرمايـد ايـشان دربـاره.دشـو وسيله اصل دعوت در پناه تبليغات تسهيل

كه همان شناساندن خوبي و ترسيم بـدي تبليغات و تشويق به انجام آن و نـشان دادن راه ها هـا

دعـوت در شـرايط كنـوني مـي توانـد دو دسـته. اصول مهم اسـالم اسـتاز گريزاز آن است، 

و غير مسلمين،: مخاطب داشته باشد  هستند كـه امروز اولين آماجهاي دعوت مسلمين مسلمين

و در هـر حـال تحـت سـلطه نظـام  و ناآگاهي يا در سلطه سران وابسته يا ملي گـرا در غفلت

به سر مي برند  و مفهوم قالـب متفـاوت بـا. كنوني حاكم بر جهان براي اينها امر دعوت در معنا

مي شود دعوتي  محور دعوت مسلمين اين است كـه.كه مخاطبان آن غير مسلمين هستند انجام

و حركـت از وضـعيت كنـوني بـه: اوالً به اسالم را با تشكيل حكومت اسـالمي شوق بازگشت

يكـي.و ثانيـاً راههـاي تحقـق عملـي ايـن آرزو را بيـاموزد؛سمت وضعيت اسالمي زنده كند 

ازدست آورد هاي مهم تبليغات براي جمهوري اسالمي بهره جستن از آن جهت صدور انقالب 

و بستران در اين به نظر مي رسد اير.بوده است   بخصوص در قلمرو جهان اسالم موفـق بـوده

به عنوان يك مكتب پويا و توانسته است اسالم را كه مـي توانـد پاسـخي مطلـوب بـه زنـدگي

و عقالني به شكلي مفيد د نيازهاي انسان بدهد  صدور انقـالب حول)ره(امام خميني.هد ارائه

مي دارد مي خواهيم اسالم«: اظهار كه  در همه جا باشد، مي خواهيم اسالم صـادر بـشود، مايي

مي خواهيم با سر نيزه صادر بكنيم مي خـواهيم بـا دعـوت بـه همـه جـا،. ما كه نمي گوييم ما

بايد دولت هاي منطقه اين مطلب را بفهمند كه اگر چنانچه با اسـالم آشـنا. اسالم را صادر كنيم 

مي تو  و با ايران دست برادري بدهند ايران و شوند اند آنها را از شر همه قدرت ها نجات بدهد

مي كند نداشته باشند چه چه بكنيم آمريكا ، جلد(»آنها ديگر خوف اين كه ديگر ما ).18:91همان

كه در دهه اول انقالب مسأله صدور انقـالب از طريـق تبليغـات بـه مثابـه ناگفته پيداست

سي ماه دس  كه پس از حدود تگاه ديپلماسي دولت انقالبـي را تـصاحب هدف مركزي انقالبيون

امام.كرده بودند در سايه پيروي از اصل دعوت، در سطح جهان اسالم مورد توجه قرار گرفت 

به جهانيان اعالم مي دارد)ره(خميني كه«: رسماً ما انقالب را به تمام جهان صادر مي كنيم چرا

و تا بانگ الاله اال اهللا بر  و تـا انقالب ما اسالمي است  تمام جان طنـين نيفكنـد مبـارزه هـست

 ). 4:266صحيفه نور، جلد(»ان عليه مستكبرين ما هستيممبارزه است در هر كجاي جه

مي رسد در نظام جمهوري اسالمي وبه نظر ها بسياري از اصول دري توحيدي ارزش  كـه

به آن تأكيد شده است دو،قانون اساسي نيز و تبليغ وترويج آن در دستور كار دستگاه لت مردان

 اما به نظر نمي رسد بتـوان در دوره هايي كم رنگ تر شود ممكن است؛ديپلماسي آن قرار دارد

 سـازمان ارتباطـات،به همين منظور. ميان مدت حذف يا به حاشيه راند يا آن را در كوتاه مدت

كه در دهه شصت در كشور شكل گرفت ري در كنار دستگاه سياست خـارجي جمهـو؛اسالمي

 نقش آفرين اسـت) عمدتاً تبليغات اسالمي(رسالت اسالمي برون مرزي در بيشتر سالمي ايرانا
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و رسالتو را تالش جهت بسط ارزش هاي اسالمي در جوامع مـسلمان فرهنگي خود سياسي

مي داندو .غير مسلمان

جهنتي
و رفتارسياسي دولت اسالمي و بنيادين ديپلماسي به بيـان. استاصل دعوت از اصول اوليه

مي دهد و ستون اساسي ديپلماسي اسالمي را اصل دعوت تشكيل  سـبب،به همـين. ديگر پايه

و  پيـامبر راهبردهـاي پايدار تـرين اين اصل با مفهوم خاص قرآني خود از جمله اصولي ترين

او)ص(اكرم ودرو جانشينان و سياسـي روابط و دول مختلـف مناسـبات فرهنگـي  جوامـع

خ به سوي اهللا نخستين. ود است عصر و ضروري ترين وظيفه اي اسـت كـه همـه دعوت خلق

به عنوان زير بناي رسالت انبيـاء بـه شـمار مـي رود و زماني .اديان الهي در تمام شرايط مكاني

و محور اصلي پيامهاي پيامبر و اسالم به رؤساي قبايل به سران حكومت ها امپراطوريها دعوت

و  و سازي بستر اسالم  جهانيان با شـيوه كردنآشنا براي گسترش هرچه بيشتر اين آيين آسماني

و هـر كـدام ازايـن پيـام هـا.ي واالي انساني بوده اسـت ارزش ها زندگي نو همراه با معنويت

و  ازيويژگيها حاوي اختصاصات جهـاني خدا محـوري، انـسان نگـري، جملهي منحصر به فرد

و  وكه رسالت جهاني اسالم بود انديشي و جمهوري رفتار سياسي حكومت اسالمي ديپلماسي

و حامل چنين اصول،د باي اسالمي ها قواعد وي دوريارزش انديـشانه بـراي پيـشبرد اهـداف

ويكي از.برنامه هاي خود باشد  وظايف مهم دستگاه ديپلماسي جمهوري اسالمي ايران اهداف

و  ي آن در جهـان كنـوني ارزش هـاو اهداف پيشبرد در عرصه عمل تالش براي معرفي اسالم

و،بنابراين.بوده است روابـط خـارجي ايـران داراي اصل دعوت در رفتار سياسـي دولتمـردان

. وثيق استيجايگاه

در)ره( امام خميني از نگاه به عنوان يك اصل، و سياست دعوت به توحيد روابط خارجي

اين اصل بر خالف قـوانين. دار است ويژه برخوريبرون مرزي جمهوري اسالمي ايران از اهميت 

وي مادي دنيو كه انسان را صرفاً به زندگ-بشري مي كند زندگي هميـشگي ابـديازي دعوت

مي سازد  و برگ زندگاني معنوي، بلكـه در زنـدگي مـادي، تمهيـد-غافل نه تنها در تهية ساز

و بناي تمدن دخالت دارد ن.نظم كشور، تسهيل حيات اجتماعي ازامونـهبه عنـوان ي برجـسته

 مي توان پيام ايشان به گورباچف آخرين رهبـر)ره(دعوت به اسالم در زمان حيات امام خميني

در. كرداتحاد شوروي سابق اشاره  از نظر سياست خارجي، اسـتفاده از يـك فرصـت تـاريخي

و حمايـت از مـسلمانا و ابـراز همـدردي ي معنـوي ن جهت ابالغ پيام اسالم، برقراري رابطـه

نه شرقي نـه و ديگر كشورهاي بلوك شرق، ايستادگي نظام جمهوري اسالمي بر اصل شوروي

و بـا اهميـت تـر از همـه،  و چهره هاي مختلف آن غربي، تأكيد بر مبارزه با استكبار در اشكال
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و ها دعوت به اسالم ي امـام خمينـي ارزش ي برجـسته در)ره(ي پايدارآن از جملـه ويژگيهـا

وطول حيات سياسي .ملل جهان بود ايشان در برابر دولت مردان

و تبليغ،به اعتقاد دولتمردان ايران بيان، و حمايت ارزش سـوي هدايت دولت ها به سـمت

وي الهي از وظايف اصلي حاكمان جمهوري اسالمي، ها از اصـول دسـتگاه سياسـت خـارجي

اگ.ديپلماسي آن از ابتداي انقالب تاكنون بوده است اليتغير ر در ايـن راه بـا هزينـه هـاي حتي

و و راهبـرد بـه نظـر مـي رسـد. باشـند روبرونيز عدم توفيق فراوان سـازنده دعـوت منبعـث

و  و چهارچوب فكري منـوط بـه شـناخت هندسه ذهني دولتمردان اسالمي ايران تنها معطـوف

و  به جهانيان نبوده است توحيد هاو بلكه عناصر؛معرفي آن ازارزش  توحيـد اصـلي فرا آمده

و نفي سبيل،، مانند عدالت و ستم مبارزه با ظلم كـه مـي توانـد در ايجـاد نظمـي...، مهدويت

و ارزش ها آرماني مبتني بر  وي الهي برنامه ريزي اسالمي در جهان منتهي شود نيز مورد توجه

م.سياستمداران جمهوري اسالمي ايران بوده استو اقدامات   نيـز مـي تـوانرار زبومؤلفه هاي

و روابط خارجي ايران بر شـمرد كـه در مواضـع دعوت در راهبردبخشي از دستگاه ديپلماسي

و  و تأكيد سياسي و بطـوريجهاني خود به اين اصول پايدار توجه  خاص مبـذول داشـته انـد

و و مدام در دستور . اقدامات ديپلماتيك قرار دارد عمل سياسي دولت مردان
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